
 

Finanční a nefinanční benefity jako motivační 
prvky ve Victoria Volksbanken pojišťovně a.s. 

 

Jakub Kopřiva 

 

  
Bakalářská práce 
2011 

 

  
 



 



 



PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Beru na vědomí, ţe: 

 odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona 

č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonŧ (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisŧ, bez ohledu  

na výsledek obhajoby
1
; 

 bakalářská práce bude uloţena v elektronické podobě v univerzitním informačním 

systému dostupná k nahlédnutí: 

 bez omezení; 

 pouze prezenčně v rámci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; 

 na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonŧ (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisŧ, zejm. § 35 

odst. 3
2
; 

 podle § 60
3
 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční 

smlouvy o uţití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

                                                 

1 zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonŧ (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

právních předpisŧ, § 47b Zveřejňování závěrečných prací: 

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně 

posudkŧ oponentŧ a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Zpŧsob zveřejnění 

stanoví vnitřní předpis vysoké školy. 

(2)  Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být téţ nejméně pět pracovních dnŧ 

před konáním obhajoby zveřejněny k nahlíţení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak 

určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Kaţdý si mŧţe ze zveřejněné práce pořizovat na své 

náklady výpisy, opisy nebo rozmnoţeniny. 

(3)  Platí, ţe odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 

2
 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonŧ (autorský zákon) 

 ve znění pozdějších právních předpisŧ, § 35 odst. 3: 

(3)  Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, uţije-li nikoli za účelem přímého nebo 

nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené ţákem nebo studentem ke 

splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího 

zařízení (školní dílo). 

3
 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonŧ (autorský zákon)  

ve znění pozdějších právních předpisŧ, § 60 Školní dílo: 

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o uţití školního díla 

(§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez váţného dŧvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení 

chybějícího projevu jeho vŧle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zŧstává nedotčeno. 



 podle § 60
4
 odst. 2 a 3 mohu uţít své dílo – bakalářskou práci - nebo poskytnout 

licenci k jejímu vyuţití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený 

příspěvek na úhradu nákladŧ, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše); 

 pokud bylo k vypracování bakalářské práce vyuţito softwaru poskytnutého 

Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním  

a výzkumným účelŧm (tj. k nekomerčnímu vyuţití), nelze výsledky bakalářské 

práce vyuţít ke komerčním účelŧm. 

 

 

Prohlašuji, ţe: 

 jsem bakalářskou práci zpracoval/a samostatně a pouţité informační zdroje jsem 

citoval/a; 

 odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou 

totoţné. 

 

 

 

Ve Zlíně     

 

 

                                                 

4
 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonŧ (autorský zákon)  

ve znění pozdějších právních předpisŧ, § 60 Školní dílo: 

(2) Není-li sjednáno jinak, mŧţe autor školního díla své dílo uţít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu  

s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. 

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny poţadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaţeného  
v souvislosti s uţitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladŧ, které na vytvoření díla 

vynaloţily, a to podle okolností aţ do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaţeného školou nebo 

školským či vzdělávacím zařízením z uţití školního díla podle odstavce 1. 



ABSTRAKT 

Bakalářská práce klade dŧraz na  finanční a nefinanční benefity. Jedná  

se o motivační prvky, které jsou v dnešní době velmi hodně vyuţívány. Práce je rozdělena 

na dvě části a to teoretickou a analytickou. Teoretická část se zabývá motivací, 

jednotlivými benefity, potřebami běţného člověka, ale také tvorbou dotazníku. Najdeme 

zde také teorii zpracování SWOT analýzy. V analytické části je stručně představena, 

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. a také jednotlivé produkty, které se řadí 

mezi ty nejlepší na trhu. Dále pak je pokračováno v jednotlivých pojišťovnách, aby se 

mohlo v závěru této práce porovnat a vyhodnotit, kdo vlastně pouţívá nejvíce 

zaměstnaneckých výhod a také doporučit pracovníkŧm VICTORIA VOLKSBANKEN 

pojišťovny, a.s. rŧzná zlepšení, která by určitě zpříjemnila tuto práci, všem pojišťovacím 

zprostředkovatelŧm, manaţerŧm, ale také asistentkám jednotlivých poboček a ředitelŧm, 

kteří musí odvézt opravdu kus tvrdé práce, aby splnili své kaţdodenní plány. 

Klíčová slova:   

Zaměstnanci, zaměstnavatelé, zaměstnanecké výhody, outsourcing, lidské potřeby, 

dotazování, swot analýza, pojišťovna, nabízené produkty. 

ABSTRACT 

This Bachelor thesis will introduce it´s reader to the area of financial and non-financial 

benefits. These incentive measures are used very often at the present time. The thesis is 

divided into two parts – theoretical and analytical. The theoretical part deals in detail with 

the particular benefits, the needs of ordinary people and also the compilation of the 

questionnaire. The theory of SWOT analysis processing can be also found in this part. In 

the analytical part, I briefly introduced the insurence company Victoria Volksbanken a.s. 

and also the individual products which ranks among the best in the market. I conducted a 

survey in several insurance companies in order to find out  which company offers the 

widest range of employee benefits. My findings should be also inspirational for Victoria 

Volksbanken´s management to achieve better motivation not only for managers but also 

for insurance agents and other employees who work hard to fullfill their daily plans. 

Keywords: 

employees, employers, employee benefits, outsourcing, human needs, questioning, SWOT 

analysis, insurance company, featured products 
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ÚVOD 

Téma práce, které je v bakalářské práci zpracováno, souvisí se společností VICTORIA 

VOLKSBANKEN pojišťovna a.s., která má v dnešní době široké pole pŧsobnosti 

a spoustu spokojených klientŧ. V této společnosti pracuji třetím rokem. Náplní mé práce je 

vyhledávání nových obchodních příleţitostí, péče o stávající klientelu a někdy také 

zaškolení nováčkŧ. 

Společnost VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. moc dobře ví,  

ţe tajemství jejího úspěchu, jsou spokojení a loajální zaměstnanci a proto se snaţí 

poskytovat velké mnoţství motivačních prostředkŧ, bez kterých by nebylo moţné v dnešní 

době zaměstnance udrţet, v dobrém pracovním tempu. 

Záměrem této práce je na základě nových informací a vlastních zkušeností odborně popsat 

základní pravidla motivace, zhodnotit jednotlivé hmotné i nehmotné benefity  

a uvést příklady jednotlivých motivátorŧ v konkurenčním prostředí. Na základě těchto 

informací provést analýzu z pohledu odměňování zaměstnancŧ pŧsobících ve společnosti 

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovně, a.s. a předat jednotlivé návrhy na zlepšení 

přímo vedení společnosti. 

Bakalářská práce obsahuje teoretickou i praktickou část. V teoretické části  

je čtenář seznámen se základní definicí motivace, dále budeme řešit jednotlivý druhy 

benefitŧ, setkáme se také s velmi známou pyramidou Abrahama Maslowa, postupy 

dotazování i SWOT analýzou. Je vycházeno z jednotlivých odborných publikací, které 

mŧţeme najít v knihovně UTB. Postupně se dostaneme k analytické části. 

V analytické části si představíme VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovnu, a.s., dále se 

budeme zabývat jejími produkty, které hrají velkou roli při budování úspěšné kariéry 

obchodních zástupcŧ a neustále rozvíjejících se poboček. Nedílnou součástí této práce je 

také SWOT analýza, kterou podrobně rozpracuji. Setkáme se také s analýzou ve firmách 

z mého okolí, kde vybereme jednotlivé finanční a nefinanční benefity a oslovíme 

jednotlivé pojišťovny, abychom se dozvěděli velmi cenné informace z konkurenčního 

prostředí, budeme postupovat podle odborných literární rešerší. Zjistíme, jaký mají názor 

na tohle téma přímo zaměstnanci společnosti. Výsledky budou zpracovány formou tabulky 

i grafŧ.  

Na závěr této práce bude velmi dŧleţité uvést jednotlivé návrhy a doporučení  

pro jednotlivé pracovníky.  
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Vedení společnosti se rozhodlo dávat peníze spíše do provizí jednotlivých oblastních 

ředitelŧ, manaţerŧ, nebo obchodních zástupcŧ, proto neuvidíme v televizi ţádnou reklamu, 

která by se nám dostala do našeho podvědomí, takţe velká spousta lidí ani neví, ţe vŧbec 

pojišťovna existuje. Tato otázka mě zaujala natolik, ţe jsem se rozhodl poloţit ji muţi 

nejvýše postavenému v České republice v tomto oboru a to řediteli obchodní sítě 

Mgr. Romanovi Stiegrovi. Odpověď byla jednoznačná – největší reklamou, kterou 

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., má, jsou právě její pracovníci, kteří musí 

být neustále motivování k tomu, aby dělali svou práci odpovědně a pečlivě. 

Jeden z dalších dŧvodŧ, který mne vedl, ke zvolení tohoto tématu bylo, ţe vedení 

společnosti VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. potřebuje neustále další 

informace z konkurenčního i vnitřního prostředí a velmi dobře dokáţe ocenit jejich 

dŧkladné zpracování. Bakalářská práce tedy bude určitě přínosem pro obě strany. 

 

 



 

  

I TEORETICKÁ ČÁST 
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1 MOTIVACE 

Jak autor uvádí všechny organizace, se zajímají o to, co by se mělo udělat pro dosaţení 

trvale vysoké úrovně výkonu lidí. Znamená to věnovat zvýšenou pozornost 

nejvhodnějšímu zpŧsobu motivování lidí pomocí takových nástrojŧ, jako jsou rŧzné 

stimuly, odměny, vedení lidí a – co je nejdŧleţitější – práce, kterou vykonávají, 

a podmínek v organizaci, za nichţ tuto práci vykonávají. Cílem je samozřejmě vytvářet 

a rozvíjet motivační procesy a pracovní prostředí, které napomáhá tomu, aby jednotliví 

pracovníci dosahovali výsledkŧ odpovídajících očekávání managementu. 

Teorie motivace zkoumá proces motivování, proces utváření motivací. Vysvětluje, proč se 

lidé při práci chovají určitým zpŧsobem, proč vyvíjí určité úsilí v konkrétním směru. 

Popisuje to, co mohou organizace udělat pro povzbuzování lidí, aby uplatnili své 

schopnosti a vyvinuli úsilí zpŧsobem, který podpoří splnění cílŧ organizace i uspokojení 

jejich vlastních potřeb. Zabývá se rovněţ spokojeností s prací – faktory, které ji vytvářejí, 

a jejím vlivem na pracovní výkon. 

Cíle chápání a uplatňování motivační teorie je získat prostřednictvím lidí přidanou hodnotu 

v tom smyslu, ţe hodnota jejich výstupŧ přesáhne náklady jejího vytváření. Toho lze 

dosáhnout pomocí svobody jednání a rozhodování, řízení se vlastním úsudkem. Ve většině 

rolí – a moţná ţe ve všech – existuje prostor pro to, aby se pracovníci rozhodli, kolik úsilí 

chtějí vynakládat. Mohou dělat jenom tolik, aby se s rolí vyrovnali, nebo se mohou vrhnout 

do své práce a přinášet přidanou hodnotu. Dobrovolné úsilí, závisející na vŧli pracovníka, 

mŧţe být klíčovou sloţkou výkonu organizace. 

Naneštěstí jsou přístupy k motivování lidí příliš často podepřeny zjednodušenými 

představami o tom, jak motivace funguje. Proces motivace je mnohem komplikovanější, 

neţ se mnozí lidé domnívají. Lidé mají rŧzné potřeby, stanovují si rŧzné cíle, aby své 

potřeby uspokojili, a podnikají rŧzné kroky směřující ke splnění těchto cílŧ. Je mylné se 

domnívat, ţe jeden přístup k motivování bude vyhovovat všem lidem. To je dŧvod, proč 

předpoklady, na nichţ je zaloţena víra v to, ţe odměna, odráţející výkon účinkuje jako 

motivátor, jsou zjednodušující. Motivování bude s největší pravděpodobností fungovat 

efektivně, bude-li zaloţeno na řádném poznání a pochopení toho, co je ve hře. [1] 
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1.1 Proces motivace a jeho základní činitele 

Motivace je vnitřním procesem, který vyjadřuje touhu a vŧli (ochotu) člověka vyvinout 

určité úsilí vedoucího k dosaţení subjektivně významného cíle nebo výsledku. Podle této 

definice je tedy motivace vztaţená k chování, respektive k jeho projevŧm – hovoříme 

o motivovaném jednání. I v běţné řeči se přece setkáváme, se spojením nemám motivaci, 

chybí mi (rozuměj, nechce se mi – nemám dŧvod něco dělat). To, co v konkrétním případě 

chybí je určitý hybatel, který je psychologickou příčinou toho, ţe jedinec bude mít zájem, 

jinými slovy bude motivován k tomu, aby se po určitou dobu, s určitou silou určitým 

zpŧsobem choval. Oním hybatelem motivace jsou vedle výše uvedených zájmŧ také přání, 

potřeby a k nim komplementární hodnoty, respektive ideály, ty všechny souborově 

označeny jako motivy. [2] 

Model procesu motivace ukazuje, ţe je motivace iniciována vědomým nebo mimovolným 

zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto potřeby vytvářejí přání dosáhnout něčeho nebo 

něco získat. Poté jsou stanoveny cíle, o nichţ se věří, ţe uspokojí tyto potřeby a přání, 

a volí se cesty nebo zpŧsoby chování, od nichţ se očekává, ţe povedou k dosaţení 

stanovení cílŧ. Jestliţe je určitého cíle dosaţeno, potřeba je uspokojena a je 

pravděpodobné, ţe chování, které vedlo k cíli, se napříště zopakuje v případě, ţe se objeví 

podobná potřeba. Pokud není cíle dosaţeno, je méně pravděpodobné, ţe se budou tytéţ 

kroky v budoucnu opakovat. Tento proces opakování úspěšného chování nebo krokŧ se 

nazývá upevňování přesvědčení nebo také zákon příčiny a účinku (Hull, 1951). [1] 

1.2 Tři situace týkající se motivace 

Jak autor uvádí, motivace patří mezi pojmy, které se těší velké oblibě. Být sám dobře 

motivovaný a být schopen motivovat druhé – to se povaţuje za mimořádně lákavou 

záleţitost. Patrně i proto, ţe motivace je dŧleţitým faktorem úspěšnosti. Podniky očekávají 

od lidí, kteří se u nich ucházejí o práci, ţe jsou vysoce motivovaní, aktivní a iniciativní. Za 

samozřejmou kvalifikaci a vlastnost řadových pracovníkŧ se motivace povaţuje proto, ţe 

uţ jistou míru motivace v sobě mají. U vedoucích pracovníkŧ se očekává nejen jejich 

vlastní vnitřní motivace, nýbrţ navíc i schopnost motivovat k práci ostatní, umět je pro ni 

přímo nadchnout. 
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Jestliţe se přikládá motivaci takový význam a tolik se o ní hovoří a píše, pak se musíme 

zeptat: jsme snad nedostatečně motivovaní? A máme snad nedostatečný talent pro 

motivování druhých? 

Často slyšíme v podnicích stíţnosti, ţe spolupracovníci projevují příliš malou 

angaţovanost, svoje úkoly si odpracují bez chuti a zájmu, nesnaţí se iniciativně udělat 

něco na víc. Z šéfovských pater zaznívá: Potřebujeme motivovanější pracovní síly! 

Bohuţel většinou však zŧstane jen u tohoto poţadavku. A i proto, ţe ne vţdy se dostatečně 

přesně ví, co vŧbec motivace je a jak funguje. A tím se dostáváme k našemu tématu: 

k nejfrekventovanějším omylŧm v pojetí motivace. [3] 

1.2.1 Situace číslo 1: Někdo prostě motivovaný je, někdo ne 

Mnozí lidé se domnívají, ţe motivace je lidská vlastnost jako třeba spořivost, řemeslná 

zručnost nebo hudební nadání. Mělo by tedy platit, ţe někteří z nás, kdyţ se motivace 

rozdávala, dostali pořádnou porci, zatímco jiní přišli prostě poněkud zkrátka. A tak jsou 

někteří naši bliţní přesvědčeni, ţe motivace je jednou provţdy danou charakteristikou 

osobnosti a ţe se na tom také nedá nic změnit. 

Jenomţe motivace není prapŧvodní vrozená lidská vlastnost. Abyste si toto tvrzení ověřili, 

musíte své kolegy pozorovat s odstupem, jako celistvé lidské bytosti, tedy nejen na 

pracovišti, ale i jako soukromé osoby. Rychle pak zjistíte, ţe prakticky kaţdý má nějakou 

oblast, v níţ se angaţuje. A není-li to zrovna práce, pak je to určitě něco jiného: sportovní 

klub, zahrádka nebo dlouhotouţebně očekávaný přírŧstek do rodiny. Jestliţe někdo 

v podniku neprojevuje ţádoucí motivaci, nemŧţe to spočívat v charakteru jednotlivce. [3] 

1.2.2 Situace číslo 2: Motivace = manipulace 

Zastánci tohoto názoru jsou přesvědčeni, ţe motivace je prostě jen hezčí výraz pro 

manipulaci. Vedoucí pracovníci proto potřebují jen ovládat a pouţívat pár šikovných trikŧ 

a jejich podřízení a spolupracovníci budou radostně tančit podle toho, jak oni budou pískat. 

Motivaci nesmíme ztotoţňovat s manipulací. Právě naopak. Motivace nemŧţe zdárně 

fungovat bez existence mezilidských vztahŧ, v nichţ dominuje dŧvěryhodnost a férovost. 

Je přirozené, ţe chování vedoucích pracovníkŧ má nepochybně na motivaci jim 

podřízených spolupracovníkŧ velký vliv. Ale pozor! Klíčem k úspěchu nejsou jakékoli 

triky. Mnohem spíše jde o to, aby šéfové pečovali o rozvoj svých spolupracovníkŧ 

a vytvářeli v podniku ideální rámcové podmínky. [3] 
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1.2.3 Situace číslo 3: Nic nemotivuje lépe neţ peníze 

Mnozí lidé jsou přesvědčeni, ţe skutečným a opravdovým základem motivace lidí jsou 

právě peníze. Jsou-li mzdy dobře nastavené, pak pracovníci pracují na nejvyšší obrátky. 

Peníze probouzejí ospalé dušičky a pilní, snaţiví a ctiţádostiví spolupracovníci se budou 

snaţit ještě více, pokud je nalákáte na zvýšení platu. Stručně řečeno: kdo chce motivované 

spolupracovníky, musí jim pořád mávat před nosem tučným balíkem bankovek. 

Pracovníci ovšem reagují nanejvýš pobouřeně, kdyţ zjistí, ţe v jiných podnicích by byl 

jejich výkon honorován výrazně lépe. Jenţe na nic si člověk nezvykne tak rychle jako na 

dobrý plat. Tak proč se potom angaţovat…[3] 
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2 MASLOWOVA PYRAMIDA LIDSKÝCH POTŘEB 

Mnoho pracovníkŧ, zvláště na nejvyšších úrovních, nepoţaduje od zaměstnavatele 

maximální mzdu, ale spíš ocenění, uznání – nefinanční benefit. Dobrým příkladem je 

Maslowova pyramida lidských potřeb.[4] 

 

Abraham Harold Maslow (1. dubna1908 – 8. června1970) byl americký psycholog, jeden 

ze zakladatelŧ humanistického proudu v psychologii. Nejčastěji bývá uváděn jako autor 

hierarchie lidských potřeb. Tvrdí, ţe člověk své potřeby neuspokojuje na stejné úrovni, 

takţe srovnává potřeby do pěti stupňŧ: 

1. Fyziologie  

Uspokojuje se u málo hmotně zajištěných a málo kvalifikovaných pracovníkŧ. 

2. Jistota a bezpečí   

Vyskytuje se u pracovníkŧ, kteří si upevňují pracovní pozici a mají nízké kvalifikační 

předpoklady. 

3. Sociální potřeby 

Objevuje se u pracovníkŧ, kteří jiţ dosáhli předchozích dvou stupňŧ potřeb. Aby byli 

uspokojeni, je třeba vytvořit dobré vztahy na pracovišti a zajistit dobrou komunikaci 

s vedoucími pracovníky. 

4. Úcta a sebeúcta 

Objevuje se u kvalifikovaných pracovníkŧ, u specialistŧ, kteří chtějí být úspěšní 

a uznávaní. 

5. Seberealizace 

Nejvyšší stupeň. Vyskytuje se u vynikajících pracovníkŧ, kteří jsou práci oddaní, chtějí se 

v ní rozvíjet – zaměstnavatel by měl vytvořit vedoucí podmínky pro tvŧrčí práci 

a nezatěţovat je administrativními překáţkami. 

Uplatňování následujících odměn často vyţaduje podrobnější znalost hodnotového 

ţebříčku vašich zaměstnancŧ - úspěšně je lze cílit hlavně na pracovníky, kteří je dokáţí 

náleţitě ocenit.[4] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psycholog
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Humanistick%C3%A1_psychologie&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hierarchie_lidsk%C3%BDch_pot%C5%99eb&action=edit
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3 BENEFIT A DRUHY BENEFITŦ 

Nyní si podrobně popíšeme zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnavatelem. 

Seznámíme se s jednotlivými druhy a poukáţeme na daňové hledisko jednotlivých 

benefitŧ. 

3.1 Zaměstnanecké výhody 

Jak autor uvádí, v souladu se zákoníkem práce přísluší zaměstnanci za vykonanou práci 

mzda nebo plat (§109 zákoníku práce). Mzda je a nadále zŧstane tou rozhodující motivací 

k práci. V posledním období, ale dochází k řadě významných změn, personální oblast 

nevyjímaje, a to zásadním zpŧsobem ovlivňuje postoj firem i zaměstnancŧ, pokud jde 

o oblast motivace k práci. Výzkumy ukazují, ţe dŧleţitým předpokladem stability  

a dobrého fungování kaţdé firmy je nejenom dobrý výrobní program, ale také to, jak 

dovede pracovat s lidským potenciálem, jak dokáţe vyuţívat vzdělání zaměstnancŧ  

a motivovat je, a to nejenom po stránce finanční, ale i vytvořením optimálních pracovních 

a sociálních podmínek, v nichţ má být práce konána. 

Firmy tak stále častěji vedle mzdy poskytují zaměstnancŧm i další plnění. Pro tato plnění 

poskytována zaměstnavatelem navíc ke mzdě či platu se vţil výraz zaměstnanecké výhody 

(employee benefits) nebo jednoduše benefity. [5] 

Kvalitní systém zaměstnaneckých výhod, neboli benefitŧ vyţaduje dŧkladnou analýzu. 

Toho si jsou vědomi zvláště nadnárodní společnosti, které tyto benefity mají velmi dobře 

propracované. Musíte si stanovit, čeho vlastně chcete mimoplatovými odměnami 

dosáhnout, co si od nich slibujete. Neţ vŧbec začnete nějaký takový systém tvořit, 

analyzujte potřeby zaměstnancŧ, např. v anonymní anketě. 

Po vlastní realizaci systému odměn musíte sledovat zpětnou vazbu, jak jsou výhody 

vnímány a co přinášejí jak zaměstnancŧm, tak vám jako zaměstnavateli. Celý proces není 

jednoduchý a uţ vŧbec ne levný, proto některé menší společnosti od benefitŧ ustoupily  

a snaţí se vše kompenzovat platem. Ne vţdy je ale přidání platu stejně účinné jako jiné 

typy výhod. Hodí se k tomu staré známé přísloví, není všechno zlato, co se třpytí. 

Starší generace zpravidla více uznává hodnoty, plat podle funkce, postup podle 

odpracovaných let a hierarchické struktury. Střední generace volí nezávislost, znalost nové 

techniky, očekává rychlou odezvu a podíl na řízení rozhodování. Konečně nejmladší 
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generace ţádá nové technologie a internet ví, co chce a říká to nahlas, je loajální k těm, 

které obdivuje a udrţuje rovnováhu mezi volným časem a prací. 

Zaměstnanecké výhody mŧţe dostat jen zaměstnanec, tj. osoba, která  

se zaměstnavatelem uzavřela pracovněprávní vztah. Tyto výhody nelze aplikovat 

u ţivnostníka, který pravidelně poskytuje firmě sluţbu (např. i tzv. švarc-systém). 

Stravenky, internet domŧ či sluţební telefon a další odměny tak dostanou skutečně jenom 

ti, kteří ve firmě pracují na běţnou pracovní smlouvu. 

Zaměstnavatelé nemohou poskytovat všechny moţné typy výhod, zpravidla vybírají jen 

některé – ty, které budou mít největší efekt. Výše či lukrativita výhod většinou odráţí 

pozici, na které zaměstnanec pracuje. Jiné výhody mŧţe očekávat řadový pracovník a jiné 

vrcholový managament. Záleţí na dŧleţitosti a nepostradatelnosti konkrétního 

zaměstnance, na tom, jak si ho ceníte. Manaţera potěšíte mobilním telefonem s moţností 

soukromých hovorŧ, pracovníka u pásu spíše permanentkou na masáţe nebo do bazénu. 

Zaměstnanecké výhody tedy mohou být jakékoliv, ale je také dŧleţité kontrolovat meze 

zákona a následně z tohoto vycházet. Ţeny tak jsou zklamány, kdyţ jim zaměstnavatel 

neposkytne předplatné ke kadeřníkovi, muţi mohou těţce nést absenci předplatného na 

fotbal. Všechny tyto benefity navíc musí mít nepeněţitou hodnotu, nelze např. vyplatit 

hotovost. 

Dobře zvolená odměna má výhody pro obě strany. Přestoţe je pro zaměstnavatele benefit 

většinou daňově nezapočitatelný náklad, pro odměněného pracovníka je to další výzva 

a motivace, proč u zaměstnavatele zŧstat, coţ se navíc mŧţe projevit na jeho zvýšené 

produktivitě. 

Pro zaměstnavatele mají mimo platové odměny výhodu ve formě absence placení 

sociálního a zdravotního pojištění, benefity nelze v některých případech uznat jako daňový 

základ. V případě vhodně zvolených odměn je výhodou motivační a stabilizační efekt bez 

nutnosti zvyšovat plat a poskytnutí výhod je vnímáno jako konkurenční výhoda. 

Zaměstnancŧm pak mimo platové výhody šetří soukromé výdaje, mají pocit jakéhosi 

přilepšení. Jinak budou zaměstnanci vnímat soukromé hovory z mobilu zdarma a jinak 

zvýšení platu na pokrytí hovorŧ ze soukromého telefonu – v prvním případě o nic 

nepřichází, v druhém uţ musí platit ze svého, i kdyţ mají více peněz. Celé je to v podstatě 

o pocitu - kromě platu získávají zaměstnanci něco navíc. 
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V případě cizích státních příslušníkŧ, kteří mají pracovní smlouvu uzavřenou podle jiného 

neţ českého práva, však dochází při uplatňování zaměstnaneckých benefitŧ k výrazným 

odlišnostem. Zdŧrazňujeme, ţe nejde o jakékoliv cizince zaměstnané v tuzemsku, ale 

pouze o cizince pracující na základě „zahraniční“ pracovní smlouvy. Většinou tedy jde 

o zaměstnance vyslané do České republiky zahraniční firmou, nikoliv 

o cizince najaté českou společností. V jejich případě je nutné uplatňovat speciální pravidlo. 

Předmětem zdravotního a sociálního pojištění se u těchto cizincŧ stává vše kromě náhrady 

výdajŧ nebo škody vzniklé v souvislosti s tímto pracovním vztahem. Pojistné se tedy 

odvádí i ze zaměstnaneckých benefitŧ. 

Uvedené pravidlo tedy jistým zpŧsobem diskriminuje některé cizince oproti osobám, které 

mají pracovněprávní vztah uzavřený podle českého zákoníku práce. Vzhledem  

k tomu, ţe rozhodnutí soudŧ, které by danou diskriminaci řešily, zatím nejsou k dispozici, 

je nezbytné řídit se platným zněním zákona a pojistné z benefitŧ odvádět.[13] 

3.2 Benefity formou outsourcingu 

V poslední době se začínají objevovat firmy, které se rozhodly k zásadní změně. 

Administrativní stránku poskytování svých zaměstnaneckých výhod (zčásti nebo úplně) 

svěřují specializované firmě. Výběr benefitŧ a rozpočet je záleţitostí firmy 

(zaměstnavatele). Zaměstnanci si mohou vybírat z nabídky zaměstnaneckých výhod 

v rámci svého ročního rozpočtu, ale administrativně vše spravuje speciální firma. Na trhu 

jiţ existuje několik firem, které se specializují na outsourcing cafeteria systémŧ. Nabízejí 

účelově vázané nebo univerzální peněţní poukázky nebo internetové samoobsluţné 

aplikace. Vyuţívat lze i systémy přeplacených platebních karet, kterými mohou 

zaměstnanci platit ve vybrané síti kulturních a sportovních zařízení. V rámci internetové 

aplikace si kaţdá firma mŧţe sama navolit jednotlivé skupiny benefitŧ, které chce svým 

zaměstnancŧm poskytovat. Nejčastěji jsou v těchto systémech poskytovány příspěvky  

na vyuţívání sportovních, kulturních, rekreačních a vzdělávacích zařízení, ale také 

příspěvky na úhradu nadstandardní zdravotní péče. Zaměstnavatelé většinou volí benefity, 

které jsou osvobozeny od daně na straně zaměstnance, ale objevují se také benefity, které 

jsou u zaměstnance zdanitelným příjmem, např. příspěvek na benzín, moţnost nákupu 

kupónŧ MHD, příspěvek na stavební spoření apod. [6] 
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3.3 Druhy benefitŧ 

Hlavní zaměstnanecké výhody se týkají osobní bezpečnosti, peněţní pomoci, osobních 

potřeb, výhody mŧţeme členit, ale také podle zdanitelného plnění na zdanitelné 

a nezdanitelné zaměstnanecké výhody. [7] 

3.3.1 Osobní bezpečnost 

Zaměstnanecké výhody zaměřené na osobní bezpečnost zahrnují: 

 Zdravotní péči – zabezpečení soukromé zdravotní péče prostřednictvím 

zdravotního pojištění, které kryje náklady léčení v soukromých nemocnicích 

(permanentní zdravotní pojištění), zabezpečování periodických lékařských 

prohlídek a někdy i pojištění pro účely péče o chrup. 

 Pojištění pro případ úmrtí v zaměstnání (pokud uţ to není zabezpečeno 

v penzijním systému), osobních úrazŧ a sluţebních cest. 

 Nemocenské dávky, poskytují plnou mzdu/plat po určitou danou dobu nemoci  

a určitou část mzdy/platu (obvykle polovinu) poté. Nárok na nemocenské dávky má 

vazbu na docházky/přítomnosti v práci, mohou být nemocenské dávky nákladné. 

 Dodatečné odstupné při propouštění z dŧvodu nadbytečnosti – mŧţe existovat 

navíc k odstupnému ze zákona, přičemţ sem patří i zvláštní odškodné za výpověď, 

zvláštní dávky vázané na dobu zaměstnání (např. jedna měsíční mzda/plat za kaţdý 

rok zaměstnání) a zvláštní platby poskytované ředitelŧm a exekutivním 

pracovníkŧm jako kompenzaci za ztrátu funkce (někdy se tomu říká zlaté 

rozloučení, či zlatý padák). 

 Poradenství týkající se kariéry (sluţba pracovníkŧm propuštěným z dŧvodu 

nadbytečnosti) mohou pracovníkŧm, kteří jsou propuštěni z dŧvodu nadbytečnosti, 

poskytovat poradci-specialisté.[7] 

3.3.2 Peněţní pomoc 

Peněţní pomoc mŧţe mít následující formy: 

 Podnikové pŧjčky – bezúročné menší pŧjčky nebo větší pŧjčky s nízkým úrokem, 

které jsou obvykle hrazeny na speciální účely, jako jsou vylepšení bydlení nebo 

domácnosti. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 

 

  

 Pŧjčky na permanentky – bezúročné pŧjčky na měsíční/roční předplatné jízdenky 

či na předplatné na kulturní či sportovní události. 

 Pomoc při splácení hypoték – dotované platby úrokŧ z hypoték do určité výše. 

Tuto zaměstnaneckou výhodu poskytují nečastěji podniky finančních sluţeb. 

 Příspěvky na přemístění – jsou určené pracovníky, které organizace přemístila 

jinam nebo odjinud, mohou být refundovány náklady na stěhování a honoráře 

realitních agentŧ. 

 Členské příspěvky v profesních organizacích – např. v nějakém sdruţení 

personalistŧ, účetních, manaţerŧ, apod.[7] 

3.3.3 Osobní potřeby 

Zaměstnanecké výhody uspokojující osobní potřeby zahrnují: 

 Mateřskou a otcovskou dovolenou a dávky během ní, poskytované nad zákonné 

minimum. 

 Volno z osobních dŧvodŧ. 

 Péče o děti v podnikových zařízeních (jeslích, mateřských školách) nebo 

poukázky s příspěvky na tuto péči. 

 Poradenské sluţby před odchodem do dŧchodu. 

 Osobní poradenské sluţby prostřednictvím programŧ pomoci pracovníkŧm. 

 Kultura, sport. 

 Podnikové slevy – pracovníci si mohou koupit za niţší ceny výrobky nebo sluţby 

nabízené podnikem. 

 Maloobchodní poukázky na nákup zboţí v obchodních řetězcích. [7] 

3.3.4 Zdanitelné zaměstnanecké výhody 

 Podnikové automobily. Daň z uţívání podnikových automobilŧ je zaloţena  

na „úplných nákladech“ automobilu za rok. „Úplné náklady“ zahrnují provozní 

náklady a hlavní fixní náklady, jako jsou odpisy a finanční náklady.  
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 Bezplatně poskytované pohonné hmoty jsou zdaněny na základě pevné stupnice 

zdanění pro podnikové automobily, které jsou k dispozici pro soukromé vyuţití. 

Tato stupnice se uplatňuje, ať uţ se ujede jakékoliv mnoţství „soukromých“ km, 

takţe tato bezplatná výhoda mŧţe být určitou překáţkou, kdyţ počet ujetých 

kilometrŧ klesne pod určitou úroveň. 

 Odpočet na ujetou vzdálenost. Na základě pevného systému pro sluţební/zisku 

slouţící automobily je stanovena stupnice velikosti odpočtu, který je zdanitelný,  

a to v závislosti na obsahu motoru a ujeté vzdálenosti. 

 Levné nebo bezúročné pŧjčky. Daň se platí na základě zdanitelného uţitku 

pŧjčky. Ten se vypočítává jako rozdíl mezi úrokem, pokud existuje, placeným 

pracovníkem a úrokem z pŧjčky, vypočítaným jako „úřední úroková sazba“, 

stanovena finančním úřadem. 

 Bydlení/ubytování. Všichni pracovníci a ředitelé mají povinnost platit daň 

z výhody zaměstnavatelem poskytovaného bezplatného nebo levného ubytování, 

pokud nepatří do určitých zvláštních kategorií, jako jsou lidé, od nichţ se vyţaduje, 

aby bydleli v areálu organizace. 

 Soukromá zdravotní/léčebná péče – soukromé zdravotní pojištění je zdanitelné  

na základě nákladŧ zaměstnavatele. 

 Dary poukázky – jsou zdaněné na základě plné realizovatelné hodnoty daru, nebo 

jeho plné hodnoty, jestliţe je tento dar zakoupen na poukázku nebo kredit. 

 Ceny a pobídkové odměny - peněţní odměny jsou zdaňovány normálním 

zpŧsobem. Odměny v podobě zboţí, poukázek nebo sluţeb, jako např. sluţby 

související s dovolenou, jsou zdaněny na základě hodnoty odměny. Zaměstnavatelé 

mohou s finančním úřadem dohodnout, ţe zaplatí daň z nepeněţních pobídek  

za své pracovníky sami, aby odměna byla bez daně. 

 Mobilní telefony[7]. 

3.3.5 Nezdanitelné zaměstnanecké výhody 

 Členské příspěvky ve schválených profesních institucích nebo vzdělávacích 

společnostech. [7] 
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 Poukázky na oběd/stravenky. Stravování zaměstnancŧ lze snadno a rychle vyřešit 

pomocí stravenek, které jsou nejčastějším zpŧsobem, jak zaměstnavatelé přispívají 

na stravování svých zaměstnancŧ. Legislativa týkající se stravenek umoţňuje 

zaměstnavatelŧm do svých nákladŧ započítat 55 % ceny jednoho jídla (hodnoty 

stravenky). Tato částka byla od 1. 1. 2010 zvýšena na 51,10 Kč (pŧvodně 

50,40Kč) na jednu stravenku. Nejvýhodnější nominální hodnota činí 92,- Kč. [14] 

 Vánoční večírky a jiné společenské podniky. Pracovníci nezdaňují hodnotu 

vánočního večírku nebo jiného společenského podniku poskytovaného 

zaměstnavatelem, pokud je přístupný všem pracovníkŧm bez výjimky a náklady  

na osobu nepřesáhnou stanovenou částku na osobu. 

 Malé dárky a zábavné akce poskytované třetími stranami. Dárky se nezdaňují  

aţ do výše určité hodnoty a stejně tak akce poskytované třetí stranou (tj. nikoliv 

zaměstnavatelem). 

 Výdaje na přemístění/stěhování. Od daní jsou osvobozeny rŧzné náklady  

na přemístění/stěhování aţ do určité výše. 

 Poradenská sluţba pro pracovníky propuštěné z dŧvodu nadbytečnosti  

se nezdaňuje. 

 Vzdělávání a výcvik. Pracovníci nejsou povinni platit daně z dalšího vzdělávání 

nebo výcviku hrazeného jejich zaměstnavatelem, pokud to vede k osvojení znalostí 

a dovedností, které jsou buď nezbytné pro výkon práce, nebo zvyšují efektivnost 

pracovníka při práci. Pokud jde o kurzy všeobecného vzdělávání, pak pracovníci 

musejí být při zahájení kurzu mladší 21 let. 

 Podnikové jesle. Pracovníci, jejichţ děti jsou umístěny v zaměstnavatelem 

poskytovaných podnikových jeslích, nemusejí z této výhody platit daně. 

 Parkoviště v areálu organizace nebo přilehlých místech.[7] 
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4 MOŢNOSTI DOTAZOVÁNÍ 

4.1 Dotazování 

Smyslem dotazování je zadávání otázek respondentŧm. Jejich odpovědi jsou podkladem 

pro získávání poţadovaných primárních údajŧ. Vybraní respondenti, kteří budou 

dotazováni, musí odpovídat cíli a záměrŧm výzkumu. 

Výběr vhodného typu dotazování závisí na rŧzných faktorech, především  

na charakteru a rozsahu zjišťovaných informací, skupině respondentŧ, časových  

a finančních limitech, kvalifikaci tazatele atd. V praxi se většinou jednotlivé typy navzájem 

kombinují.[8] 

4.2 Osobní dotazování 

Obsah dotazníku mŧţe být určena tazatelŧm, respondentŧm, nebo oběma současně. Proto 

v závislosti na čtenářích dotazníku by např. instrukce pro tazatele měly být vystiţeny 

výrazně odlišně (tučně, kurzívou, barevně), aby je tazatel omylem nepřečetl respondentovi. 

Pokud budeme pouţívat škály, mŧţeme je respondentovi ukazovat na kartách. Určitě 

vyuţijeme i dalších pomŧcek, jakou jsou vzorky, plánky, aj.[8] 

4.3 Písemné dotazování 

Respondent vyplňuje dotazník bez cizí pomoci, proto jsou poţadavky na dotazník při 

tomto typu dotazování největší. Otázky formulujeme co moţná nejprecizněji, aby 

respondent pochopil, co po něm v konkrétní otázce vlastně chceme. Součástí dotazníku je 

motivační prŧvodní dopis a ofrankovaná obálka, čímţ eliminuje riziko nízké návratnosti 

písemného dotazování. [8] 

4.3.1 Dotazník 

Dotazování písemnou formou je jednou z nejstarších metod marketingového výzkumu. 

První dotazníky byly sestavovány uţ v letech 1920-1930. [9] 

Jak autor uvádí nejdŧleţitější částí výzkumu je zákazník. Dŧleţité je uvědomit si, koho se 

bude dotazovat. Zda pŧjde o naše zákazníky, o návštěvu veletrhu či o čtenáře časopisu. 

Předpokládá se, ţe ti, co odpovídají, jsou obrazem dané skupiny zákazníkŧ a reprezentují 

názory a postoje všech zákazníkŧ, nebo alespoň většiny. 
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Otázky by měly být kladeny normálně, tak jak se ptáme v běţném rozhovoru. Čím je 

otázka jednodušší, tím jasnější dostaneme odpověď. Vyhnout bychom se měli sugestivním 

otázkám (např. Rozumíte anglickému názvu našeho výrobku?). Neměli bychom pouţívat 

otázky, u nichţ mŧţeme s jistotou předpovědět jednoznačnou odpověď (např. Sníţili byste 

ceny u pečiva?) 

Informace, na které se běţně ptáme: 

 na minulé chování (kde jste koupil, co jste koupil), 

 na současná fakta (kde nakupujete, co nakupujete), 

 na názory preference, 

 na současné nákupní úmysly. 

Informace, na které se neptáme: 

 na budoucí chování, 

 informace formulované do podmiňovacího zpŧsobu, 

 na informace, které nejsou proţité a nejsou uvědomovány, 

 na informace z osobního ţivota (např. Jaký máte plat?), 

 na intimní informace. [10] 

4.3.1.1 Tvorba dotazníku 

Prvním krokem pro sestavení dotazníku je tzv. předprŧzkum, kterého se zŧčastní hlavní 

autor dotazníku. Předprŧzkum mŧţe být buď formou volného rozhovoru na dané téma, 

nebo formou skupinového rozhovoru. 

Sestavený dotazník máme vyplnit několika osobám a tak si ověříme, ţe jeho struktura 

a obsah jsou správně formulované. Je vhodné si sestavit předem scénář dotazníku. Měli 

bychom mít promyšlené, jaké otázky budou kladeny, jejich pořadí, moţnosti odpovědí, na 

jaké hlavní problémy se zaměříme a jak bude vyplněné dotazníky zpracovávat. 

Dotazník by měl být logický a za maximum povaţujeme 40 otázek.  

Při tvorbě dotazníku sestavíme kritéria třídění, tzv. identifikační znaky jako např. pohlaví, 

věk, vzdělání, příjmy, apod. Vyuţít mŧţeme také kritéria získané jako odpověď na otázku 

v dotazníku např. vybavenost domácnosti počítačem. 

V současné době jsou dotazníky zpracovávány na počítači za pomocí rŧzných statistických 

programŧ. [10] 
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5 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky společnosti, hrozby 

(Threats) a příleţitosti (Opportunities) spojené s podnikátelským záměrem, projektem, 

strategii nebo i restrukturalizací procesŧ. Díky SWOT analýze dokáţeme komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové moţnosti rŧstu. SWOT analýza 

je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. 

V šedesátých letech vedl výzkumný projekt, při němţ byla vyuţita data  

od 500 nejvýznamnějších amerických společností.[15]  

5.1 Popis SWOT analýzy 

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní prostředí)  

a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje 

silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příleţitosti a hrozby 

pro firmu. Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek bývá vyuţit 

brainstorming s managementem firmy a specialisty na oblast, kterých se SWOT analýza 

týká. Po brainstormingu se vše roztřídí podle relevantnosti k záměru pouţití SWOT. 

Následně nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých poloţek všemi zúčastněnými. 

Po zhodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek celým týmem se seřadí 

dle dŧleţitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak s výsledky 

analýzy naloţí a co bude realizovat.[15] 
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II ANALYTICKÁ ČÁST 
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6 OBECNĚ O POJIŠTĚNÍ 

6.1 Vznik pojistné myšlenky 

Na základě literárních rešerší v oblasti pojišťovnictví bylo zjištěno ţe, pojistná myšlenka je 

ztělesněním zásady vzájemnosti s cílem pomáhat v takových situacích, kdy  

se jednotlivec nemŧţe ubránit škodě a jejím následkŧm. Kdyby tedy neexistovalo 

nebezpečí či jakékoliv riziko, nezrodila by se pravděpodobně ani spontánní touha  

po spolupráci a po vzájemnosti. 

Hlavním inspirátorem zrodu pojistné myšlenky byl bezesporu strach, obavy a starosti. 

Člověk je zřejmě jediná bytost, kterou bude asi vţdy suţovat strach ze smrti, neboť pouze 

člověk si uvědomuje blízkost smrti. Proto má děti, které jsou pokračovatelé jeho ţivota a 

rodu. S dětmi však přicházejí další obavy (o jejich zdraví, ţivot, budoucnost, apod.). 

Člověk má dále obavy o výsledek své práce, o svŧj majetek, o zachování ţivotní úrovně. 

Strach, obvykle lidi sjednocuje a vede je k hledání obrany před riziky a nebezpečím, 

obecně před škodami. 

Stále větší mnoţství lidí si uvědomuje tato nebezpečí a z tohoto dŧvodu vyţadují  

od příslušných státních a podobných institucí dŧslednější zajištění bezpečnosti. Ţivot tudíţ 

vyţaduje rozvíjení nových forem ochrany společnosti, rozvíjení nových sluţeb, nové 

procesy plánování a prognózování a především nové formy organizace a řízení 

společnosti,  jeţ budou lépe předvídat a eliminovat moţné negativní dŧsledky. [11] 

6.2 Definice pojištění 

Pojištění je v právní terminologii smlouva, ve které se jedna strana, tedy pojišťovna 

zavazuje, ţe poskytne druhé straně – pojištěnému nebo jiné třetí osobě – finanční náhradu 

v případě, ţe nastane určitá, zpravidla hospodářsky škodlivá událost. Charakteristické  

pro tento vztah je, ţe ani jedna ze stran nesmí vědět, zda k pojistné události dojde nebo kdy  

k ní nedojde. 

Podstatou pojištění je zabezpečení určitého subjektu před dŧsledky vystavování  

se riziku, tedy jde o určitou formu rizika negativního dopadu nahodilosti z ekonomického 

subjektu na speciální instituci – v našich právních podmínkách pouze na pojišťovnu  

či pojišťovací společnost. 
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Z ekonomického hlediska je podstatou pojištění princip tvorby a pouţití rezerv. Právě 

zaměření se na tvorbu rezerv a jejich pouţívání k úhradě potřeb vznikajících v souvislosti 

s negativními událostmi (mající charakter nahodilosti), má za následek fakt, ţe součástí 

norem v oblasti pojišťovnictví je také výčet povinných rezervních fondŧ, které jsou 

pojišťovny povinny vytvářet v souladu s vymezeným předmětem podnikání. Tento 

předpoklad je velmi podstatný především z hlediska splnitelnosti závazkŧ pojišťovny a tím 

i ochrany klientŧ pojišťoven. 

Tvorba rezerv a jejich pouţití příznivě pŧsobí na měnovou stabilitu v ekonomice,  i kdyţ 

v České republice nejsou stále ještě vytvořeny předpoklady pro to, aby tento nástroj 

obnovování měnové rovnováhy fungoval a byl beze zbytku vyuţit. 

Ekonomický subjekt má v podstatě dvě moţnosti, jak čelit dŧsledkŧm negativních 

nahodilostí. Prvním zpŧsobem mŧţe být ten, kdy je potřeba k nahrazení vzniklých škod 

vytvářet vlastní finanční fond, tzn. samopojištění. Tento zpŧsob mŧţe být úspěšný pouze 

tehdy, jde-li o dŧsledky projevující se jako více méně předvídatelné, pravidelně  

se opakující, zhruba stejně intenzivní škody, jejichţ krytí je plně ve finančních moţnostech 

ekonomického subjektu i např. včetně eventuálního vyuţití úvěru apod. Otázka vlastního 

krytí je velmi sloţitá, neboť zahrnuje nutnost zkoumání finanční situace podniku: malé 

škody by měly být kryty běţnými náklady, střední škody z vytvořených rezerv. Rozhodnutí 

o vlastním krytí rizika je ovšem racionální jen tehdy, jestliţe je samofinancování ztrát 

v kapacitních moţnostech ekonomického subjektu a krytí škod z vlastních prostředkŧ 

v delším časovém období levnější neţ přenesení rizik na pojišťovnu. 

Druhý zpŧsob je charakteristický tím, ţe ekonomický subjekt mŧţe předem zaplatit určitou 

částku speciální instituci (pojišťovně), která se zaváţe za tuto úplatu (pojistné) nahradit 

záporné finanční dŧsledky nahodilostí, dojde-li k realizaci pojistitelného nebezpečí. 

Podnikatel pojištěním vlastně přeměňuje moţnost vzniku i katastrofální škody s dopředu 

neodhadnutelnými finančními dŧsledky za poměrně malý, dopředu známý náklad – 

poplatek za pojištění, tedy pojistné. [11] 
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7 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., člen významné mezinárodní skupiny 

ERGO, se zaměřuje na prodej ţivotního a dŧchodového pojištění spolu s doplňkovými 

produkty a výrazně se profiluje také na trhu s cestovním pojištěním. Zajímavá je nabídka 

pojistných produktŧ pro cizince při jejich pobytu v ČR. Zákazníky oslovuje zejména díky 

produktŧm, které pokrývají léčebné výlohy podle volby klienta na celém světě, v Evropě 

navíc bez limitu pojistného plnění, jakoţ i kvalitním programem umoţňující výplatu 

doţivotní renty nejen z vlastních naspořených peněz, ale také v případě váţného úrazu. 

 

 

Obr. 1: Logo pojišťovny 

                                              Zdroj:[16] 

 

7.1 Profil společnosti 

Obchodní jméno: VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. 

Základní kapitál: 246 000 000,-Kč, Splaceno 100%  

Sídlo:   Praha 2, Francouzská 28, PSČ 120 00 

Telefon:  +420 221 585 111 

E-mail:  victoria@victoria.cz 

WWW:  www.victoria.cz 

IČO:   61858714 

Zápis do O.R.:  22.09.1994  

Právní forma:  Akciová společnost 
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VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. zaručuje: 

 garanci jedné z nejvyšších pojistných částek v ČR, 

 úplný rozsah pojistné ochrany u nabízených programŧ, 

 individuální přístup ke kaţdému zákazníkovi, 

 garanci vysokého zúročení vloţených prostředkŧ, 

 nejvyšší moţnou technickou úrokovou míru na českém trhu, 

 zázemí silné zahraniční společnosti. 

 

 

Obr. 2: Logo spol. DAS 

                                                Zdroj: [16] 

 

Koncern ERGO je jednou z největších evropských pojišťovacích skupin se sídlem  

v Německu, v Düsseldorfu. Tam patří ERGO se svými značkami: VICTORIA, D.A.S., 

DKV, Hamburg-Mannheimer a KarstadtQuelle k vedoucím firmám na trhu. Hlavním 

akcionářem s 94,7% podílu je Münchener Rückversicherung (Mnichovská zajišťovna), 

jedna z hlavních nositelŧ rizika.  

Několik čísel: 

- je zastoupena ve 30 zemích po celém světě, 

- 40 milionŧ zákazníkŧ, 

- 17,7 miliard euro příjem z pojistného, 

- více neţ 100 miliard euro kapitálových investic, 

- pro pojišťovací skupinu ERGO pracuje 50.000 lidí, 

- Je číslo 1 v Evropě ve zdravotním pojištění a v pojištění právní ochrany.[16] 
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7.2 Pŧsobení firmy v rámci ČR 

Hlavní centála firmy je v Praze. Pokud vytočíte číslo +420 221 585 111 dozvíte se bliţší 

informace ohledně vaší pojistné smlouvy, pokud Vám není zrovna něco jasné, odborný 

personál Vám dokáţe vţdy velmi dobře poradit. Na centrále se velmi často vyskytuje také 

ředitel obchodní sítě pro ČR, který je ochotný naslouchat poţadavkŧm a přáním 

jednotlivých pracovníkŧ, ale také klientŧ.  

 

Obr. 3: Pobočky v ČR 

                    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednotlivé pobočky jsou vyznačeny modrou barvou. Kaţdá pobočka má za úkol vytvořit co 

největší obrat v rámci nově uzavřených pojistných smlouvách. Je zde tedy kladen dŧraz na 

kaţdodenní tvrdou práci jednotlivých ředitelŧ poboček, ale také dalších článkŧ 

jednotlivých týmŧ. Probíhá zde kaţdý týden školení jednotlivých obchodních zástupcŧ. 

Systém zapracování se skládá z produktového školení a prodejních dovedností.   

7.3 Organizační struktura pobočky 

Velmi dŧleţitou součástí správného fungování celého systému je organizační struktura. 

Díky tomu kaţdý přesně ví, jaké jsou jeho povinnosti a komu si mŧţe jít stěţovat, kdyţ 

nastane nějaký problém, který se musí okamţitě řešit.  
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Obr. 4: Organizační struktura pobočky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V současné době pŧsobí na pobočce ve Zlíně pět Oblastních ředitelŧ, kteří mají pod sebou 

rŧzný počet prodejcŧ. Cílem kaţdého oblastního vedoucího je, aby vytvořil tým deseti 

aktivních Obchodních zástupcŧ. Aktivními pracovník se rozumí osoby, které se drţí na 

pozici Výhradního reprezentanta. Nutné také zdŧraznit, ţe v současné době všichni 

Obchodní zástupci pracují na ŢL a zbývající zaměstnanci na HPP. O struktuře jednotlivých 

pozicí Vás informuji v následujících řádcích.  

7.4 Kariérní postup 

Pokud nastoupíte do VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s., máte kariéru doslova 

ve svých rukou. Je pouze na kaţdém jednotlivém pracovníkovi jak vyuţije příleţitost, 

kterou dostane. Nyní se pojďme podívat na jednotlivé pozice, které jsou velmi dobrou 

motivací pro všechny naše pracovníky.  

 

Ředitel 
pobočky

Oblastní 
ředitel

Obchodní 
zástupce

Obchodní 
zástupce

Oblastní 
ředitel

Obchodní 
zástupce
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Obr. 5: Kariérní rŧst 

         Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Všechno závisí hlavně na tom, jak budete pracovat a jak se Vám bude dařit oslovovat nové 

potencionální zákazníky, dělat nábory nových zaměstnancŧ, zvládat rŧzné stresové situace, 

ale také řešit ţádosti jednotlivých klientŧ. Pokud dosáhnete v hodnotícím období kritéria, 

která jsou, potřeba splnit, postoupíte na pozici výhradního reprezentanta. Získáte tak 

mnohem větší provize za jednotlivé smlouvy. To samé platí u jednotlivých Oblastních 

ředitelŧ a Ředitelŧ poboček. Dŧleţité je se také zmínit ţe na posledních dvou pozicích je 

dŧleţité znát velmi dobře manaţerské vlastnosti a mít určité zkušenosti. Mŧţete si tedy 

začít budovat kariéru, jedním ze třech stupňŧ a záleţí jen na Vás, kde hodláte zŧstat a čeho 

chcete dosáhnout. 

7.5 Nabízené produkty 

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s., se neustále snaţí, aby se stala tím 

nejlepším moţným řešením pro své klienty a oni se tak cítili bezpečně ve svém osobním  

i pracovním ţivotě. Pojišťovna má bohaté zkušenosti, dlouholetou tradici a tým zkušených 

profesionálŧ, kteří se starají o jednotlivé potřeby klientŧ.  

Díky nabídce VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a. s. jsou klienti zajištěni 

v běţném, osobním i pracovním ţivotě, a to jak doma, tak i na cestách po celém světě. 

Nyní si mŧţeme představit jednotlivé produkty, které se neustále vyvíjí.  
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7.5.1 Ţivotní pojištění 

Klienti ţivotního pojištění, se nemusí bát o své vloţené finanční prostředky, díky 

zajišťovně Münich Re, která má více neţ stoletou tradici. Jakmile sjednáte ţivotní 

pojištění, jste pojištěni pro případ smrti i doţití, mŧţete naspořit dětem a získat další 

moţnosti připojištění. Díky flexibilitě si mŧţete kdykoliv sníţit nebo zvýšit pojistné a volit 

frekvenci pojistného. Dobu pojistné smlouvy mŧţete také prodlouţit, nebo zkrátit  a 

provádět změny oprávněných osob v případě vaší smrti. U pojišťovny se setkáte z jednou 

nejvyšších pojistných částek na našem trhu. Garance technické úrokové míry 2,4% je taky 

velkým plusem pro většinu našich obyvatel. 

7.5.2 Investiční ţivotní pojištění VEKTOR 

Tímto produktem chce VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. dát příleţitost 

lidem, kteří chtějí zkombinovat pojistnou ochranu s investováním prostředkŧ  

do investičních fondŧ. O Vaše portfolio se bude starat přední investiční manager 

„CONSEQ“. Díky tomuhle produktu získáte efektivní zpŧsob investování volných 

peněţních prostředkŧ. Sami se mŧţete rozhodnout, jaká strategie se Vám nejvíce zamlouvá 

(konzervativní, vyváţená či dynamická) a v prŧběhu vašeho ţivota také tuto strategii 

bezplatně měnit. Jedna z dalších výhod je, ţe Vás bude investiční manaţer pravidelně 

informovat, jak se Vámi zvolenému portfoliu daří. V příloze P I si mŧţete zprávu pořádně 

prohlédnout. 

7.5.3 Dŧchodové pojištění RENTA 

Všichni ve věku od 15-56 let si mŧţou sjednat tenhle produkt. Jedná se o jednu 

z nezbytných forem spoření na dŧchod. Mŧţete si měnit výši Vašeho spoření v prŧběhu 

trvání smlouvy a přizpŧsobit ji tak aktuální ţivotní situaci. Také si mŧţete zvolit, jestli 

Vám peníze vyplatí jednorázově, nebo doţivotní rentou. Technická úroková míra 

je opět 2,4%. V příloze P II opět najdeme ukázku návrhu na uzavření smlouvy. 

7.5.4 Preminat plus 

Okamţikem získání rodného listuje moţné pojistit dítě tímto produktem. Minimální 

pojistné je jiţ od 150,-/měsíc.  Získáte dětské dŧchodové pojištění + úrazové pojištění. 

Díky téhle kombinaci získá dítě peníze na budoucí studia, nebo koupi něčeho co bude 

v budoucnu potřebovat. 
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7.5.5 Zdravotní pojištění cizincŧ Welcome 

Produkt Welcome je určen pro cizince, kteří se nachází na území ČR. Klienti si mŧţou 

vybrat ze dvou druhŧ: 

 Welcome Standart - který obsahuje základní pojistnou ochranu potřebou pro 

získání či prodlouţení víza pro účely pobytu cizincŧ na území ČR. 

 Welcome Plus - obsahuje další nadstandardní krytí a vyšší limit pojistného plnění. 

Předmětem pojištění se stávají léčebné výlohy, vícenáklady na zdravotně nutný 

převoz, repatriace (odeslání do vlasti, stomatologie). 

7.5.6 Úrazové pojištění 

Pokud si sjednáme úrazové pojištění, získáme pocit jistoty. Statistické údaje jsou hodně 

nepříjemné. Kaţdým rokem se v ČR přihodí - 1.824.015 úrazŧ tzn., ţe kaţdou hodinu 180 

úrazŧ. Pokud si spočítáme například prŧměrný invalidní dŧchod a porovnáme s prŧměrnou 

hranicí platŧ v ČR, vznikne v našem příjmu nemalý deficit. Díky úrazovému pojištění 

mŧţeme sníţit riziko toho, ţe se dostaneme do nenadálé finanční tísně, nebo osobního 

bankrotu. 

7.5.7 Bezpečný domov 

Absolutní novinkou na našem trhu v roce 2010 se stal produkt Bezpečný domov. Název 

vyznačuje jednoduchou cestu k jistotě a bezpečí, jelikoţ VICTORIA VOLKSBANKEN 

pojišťovna, a.s. neřeší rŧzné základní, standardní, nebo nadstandardní pojištění. Bezpečný 

domov nabízí pouze jednu jedinou a to nejlepší variantu, která je pro klienta velmi 

jednoduchá a srozumitelná. Bezpečný domov je jeden z nejlepší produktŧ  

na našem trhu. 

V rámci pojistné částky jsou pojištěna kromě obecných rizik také další rizika: 

 kouř (většinou nebývá v základním balíčku pojištění), 

 vandalismus včetně graffiti bez ohledu na vypátrání viníka, 

 pád stromu a stoţáru, 

 sesuv hornin a lavin, 

 sráţková voda, 
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 zpětné vzdutí kanalizace, 

 poškození budovy neoprávněnou třetí osobou. 

Pojišťovna také nabízí náhradní ubytování v trvání aţ 12 měsícŧ. Pokud dojde k poţáru 

v rámci pojistné částky, vyplatí klientovi za škody vzniklé na keřích, stromech, plotech, 

volně stojícím osvětlení, stavebních materiálech, zařízení staveniště, škody  

na automobilu v garáţi, slunečních kolektorech, fotovoltaických zařízeních na pojištěném 

pozemku a také škody na zastřešení. Pokud se stane, ţe se voda dostane, z vodovodního 

zařízení pojišťovna zaplatí výměnu vodovodního potrubí (10 metrŧ), škody zpŧsobené 

mrazem, opotřebením, korozí, špatným ucpáním a těsněním, jsou také automaticky 

pojištěná, ale také podlahové a stěnové vytápění. 

Pojistné plnění se vyplácí pokaţdé v nových cenách. Pojištění se vztahuje tedy  

na novou hodnotu, to znamená, ţe se např. hodnota elektroniky vlivem stáří nesniţuje. 

V ceně pojištění jsou zahrnuty také vysoké limity plnění za bicykly, audio-video,  

a dokonce i dodatečné krytí v podobě pojištění automobilu v garáţi pro případ poţáru, 

zavazadel v kufru automobilu, neoprávněné volání z telefonu (pouţije-li zloděj Váš 

telefon). 

Speciálním bonusem k pojistné smlouvě je zasílání krátkých varovných textových zpráv. 

SMS zpráva vypadá např. takhle: VICTORIA varování stupeň 3: Přes váš region  

se přehání bouřka s přívalovým deštěm, kroupy a nárazy větru, PSC 61600, 10.3.14.00 – 

10.3.15.00. 

Asistenční sluţba CORIS Praha je klientŧm k dispozici také. Sluţba  

je k dispozici 24 hodin denně (informace, rady v nouzi), zajištění stěhovací sluţby, 

skladovací prostor, řemeslnické sluţby, zámečník (náklady na otevření dveří), náklady  

na výměnu klíčŧ (náklady na výměnu zámku), střeţení pojištěných místností do dalšího 

pracovního dne, krátkodobé ubytovaní. 

Rozestavěná stavba je automaticky pojištěna za předpokladu sjednání alespoň 3leté 

smlouvy.  Nemovitost ve stavbě tak bude pojištěna bezplatně celý rok. 

7.5.8 Cestovní pojištění 

Pokud občas jezdíte do zahraničí tak se mŧţete stát velmi rychle klientem  

a to takovým, který hledá pocit bezpečí právě na zahraničních cestách. Stačí těţší chřipka  

a finanční rozpočet, plánovaný pro pobyt v zahraničí, vezme za své. 
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Předmětem pojištění jsou náklady na léčebné výlohy, pobyt v nemocnici  

a zotavené, ale také vícenáklady na zdravotně nutný převoz zpět do ČR. Díky variabilitě  

si mŧţete také sjednat rŧzná připojištění jako např. (rizika sportovních aktivit, odpovědnost 

za škody, zavazadla). 

 

Druhy tarifŧ: 

Rozdělení pojištění z hlediska doby trvání: 

 pojištění pro jednorázovou cestu, 

 pojištění pro opakované cesty. 

Rozdělení pojištění z hlediska pojištěných osob: 

 pojištění individuální (max. 6 osob), 

 pojištění skupinové (min. 7 osob). 

Rozdělení pojištění z hlediska cílové destinace: 

 pojištění do zahraničí, 

 pojištění do ČR. 

Skupinové pojištění je moţno uzavřít pro zaměstnance firem, členy svazŧ nebo spolkŧ 

apod. 

 jako pojistník se uvede název firmy, 

 pojistit lze více skupin dle daných tarifŧ, 

 všechny skupiny v rámci jedné smlouvy však musí být pojištěny buď  

pro jednorázovou cestu, nebo opakované cesty.[17] 

Slevy za počet osob 

Pokud se rozhodnete odjet na dovolenou ve větším počtu, získáte rŧzné slevové bonusy, 

které jsou uvedené v následující tabulce. Velký zájem projevují školy, letní tábory, ale také 

sportovci rŧzných odvětví. 
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Tab. 1: Slevy za počet osob,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na závěr kapitoly bych rád doplnil, ţe výše uvedené produkty úzce souvisí s Maslowovou 

pyramidou lidských potřeb, nejvíce nás bude zajímat potřeba bezpečí. Díky našim 

produktŧm výrazně dokáţeme pomoci tomu, abychom se cítili bezpečně v nejrŧznějších 

koutech světa. 

5. – 10. osoba 10% 

11. – 13. osoba 15% 

31. – 100. osoba 20% 

101. – 500. osoba 25% 

500. osoba a další 30% 
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8 SWOT ANALÝZA 

Níţe uvedená tabulka přehledně zobrazuje silné a slabé stránky, příleţitosti  

a hrozby VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. 

Tab. 2: SWOT Analýza ve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovně, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Díky provedené analýze mŧţeme snadno vypozorovat, které věci by měla společnost 

zlepšit. Na druhou stranu jde také dobře vidět, ţe silných stránek a příleţitostí  

je opravdu mnoho, proto mŧţeme očekávat rozšíření společnosti do všech segmentŧ, které 

známe na trhu. 

Silné stránky Slabé stránky 

Člen koncernu ERGO Velmi mladá pojišťovna na trhu 

Realizace poţadavkŧ šitých na míru Nedostatek kvalifikovaných pracovníkŧ 

Vysoké nasazení směrem k zákazníkovi Velký počet smluv, které jdou do storna 

Rychlost uspokojení poţadavkŧ klienta Vysoká fluktuace, disciplína zaměstnancŧ 

Vyuţití moderní technologie při školení Chybí produkt povinné ručení 

 Téměř ţádná reklama 

Příleţitosti Hrozby 

Vstup na nové trţní segmenty a jejich rŧst Potenciální noví konkurenti 

Spojení se strategickým partnerem v oboru Silný trţní nápor stávající konkurence 

Díky svým cenám mŧţe získat více 

zákazníkŧ 
Cenová válka 

Vývoj nových produktŧ Finanční krize – lidé ruší pojistky 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 42 

  

Ve všech pojišťovnách je všeobecně známa problémová oblast, kterou tvoří zejména 

fluktuace zaměstnancŧ. Tento fakt je asi největší kámen úrazu všech, protoţe školení 

jednotlivých uchazečŧ a budoucích zaměstnancŧ stojí nemalé úsilí všech vedoucích 

pracovníkŧ. Pokud by se dokázala tato nevýhoda zlepšit na rozumnou míru, byl by to jistý 

přínos pro všechny. Bohuţel v praxi se spíše setkáváme s velkým a nerozváţným náborem 

nových zaměstnancŧ. Dalo by se říci, ţe se kaţdý snaţí z kaţdého náboru dostat maximální 

počet uchazečŧ a to bez ohledu na jejich kvalitu. 

Na praxi jsem si také všiml, ţe velkým problémem je udrţení disciplíny zaměstnancŧ. Na 

porady, které jsou pravidelně kaţdé pondělí, chodí velmi málo aktivních obchodních 

zástupcŧ. Pracovníci jsou málo motivováni k tomu, aby se zde přinejmenším ukázali. 

Kaţdý si je samozřejmě dobře vědom toho, ţe získá nové informace, které mŧţe následně 

prodat u klienta na obchodní schŧzce, ale zřejmě to nefunguje jako ta správná motivace. 

Velmi velký problém souvisí s novým produktem VEKTOR, který byl představen v lednu 

letošního roku. Jedná se o investiční ţivotní pojištění. Většinou u všech pojišťoven 

obchodní zástupci ručí za své smlouvy po dobu dvou let. Ve VICTORIA 

VOLKSBANKEN pojišťovně a.s, se s tím mŧţeme setkat také, ale také se zde mŧţeme 

setkat s nejvyššími provizemi na trhu.  

Na první pohled to zní velmi dobře – vysoké provize, ale pokud vezmeme v úvahu, ţe 

klient musí platit své investiční ţivotní pojištění po dobu dvou let, jinak vrací poradci 

všechny peníze zpět, uţ to tak výhodné není. Proto se také snaţí svou práci dělat 

maximálně profesionálně a klientovi dát veškeré správné informace, aby nevzniklo 

v budoucnu nějaké nedopatření. Osobně jsem viděl několik bývalých pojišťovacích 

zprostředkovatelŧ padnout na samé dno, jen díky tomu, ţe museli vracet velkou část svých 

provizí, díky špatně odvedené práci. 

Kaţdý si jednoduše musí najít tu správnou cestu, po které se vydá. Někdo mŧţe brát svou 

kariéru jako běh na krátkou trať. Tedy jednorázově vydělat peníze a potom ukončit 

pracovní smlouvu a uţ se nikdy nevrátit, ale další se mŧţe stát také profesionálním 

prodejcem, manaţerem a v budoucnu klidně i ředitelem v rŧzných oblastech. Kaţdý zde 

má budoucnost ve vlastních rukou. 
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9 ANALÝZA VE FIRMÁCH Z MÉHO OKOLÍ 

Jakmile jsem se rozhodl udělat následný krok, okamţitě mě napadlo zpracovat 

jednoduchou a také přehlednou tabulku, ve které přesně uvidíme výsledky z pohledu 

finančních a nefinančních benefitŧ v jednotlivých pojišťovnách, které pŧsobí na českém 

trhu. Po navrhnutí tabulky stačilo získat potřebné informace.  

9.1 Internetový prŧzkum 

Napadlo mě, ţe tato část bude nejsnadnější, proto jsem se rozhodl navštívit stránky 

jednotlivých pojišťoven. Na některých internetových stránkách byly určité zaměstnanecké 

výhody, které pojišťovny svým zaměstnancŧm nabízí, nicméně většinou nebyly zdaleka 

všechny uvedeny a navíc někde současně neprobíhá nábor nových zaměstnancŧ. Nicméně 

tabulka musí být kompletní a proto jsem udělal další krok. 

9.2 Oslovení přes e-mail 

Jak samotný název napovídá, oslovil jsem touto formou jednotlivé pojišťovny. Slušné, 

stručné představení, přiloţená nevyplněná tabulka - tak vypadal oslovující e-mail. Asi od 

dvou dotazovaných mi došel obratem e-mail, ţe děkují za obdrţení dotazu a upozornění, ţe 

reakce bývají standardně do 3 dnŧ. Proto jsem se rozhodl počkat na jednotlivé odpovědi 

a o výsledcích Vás informovat v následujících řádcích. 

Po uplynutí čtyř dní byla vyplněna polovina tabulky a mohl jsem pokračovat ve svém 

dalším výzkumu. Osobní dotazování bylo dalším krokem směrem dopředu. 

9.3 Osobní dotazování 

Díky velkému odhodlání jsem navštívil zbývající pobočky jednotlivých pojišťoven osobně. 

Po předchozím dialogu jsem všude zanechal nevyplněnou tabulku  

a kontakt na mŧj mobilní telefon. Všude mi také bylo řečeno, ţe se mám dostavit za dva  

aţ čtyři dny a všechno budu mít připravené. Ředitelé jednotlivých poboček dostáli svým 

závazkŧm a já měl konečně vyplněnou tabulku.  
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10 VÝSTUPY ANALÝZY 

Po vyplnění tabulky, která je uvedena v příloze PV, byly přehledně zpracovány výsledky 

v jednoduchých grafech. Vzhledem k tomu, ţe jsem před začátkem prŧzkumu měl určitou 

představu o výsledku, zahrnul jsem pro porovnání předpoklad, na který jsem se zeptal 

přímo Regionálního ředitele pobočky ve Zlíně. Nyní, se mŧţeme podívat na jednotlivé 

výsledky, ale nejprve si ještě připomeneme, u kterých pojišťoven byl prŧzkum prováděn. 

Oslovil jsem všechny pojišťovny, které jsou na českém trhu a pouze ty, které chtěly 

spolupracovat, jsem v následujících řádcích zveřejnil. Orientace byla zaměřena na 

regionální pobočky, protoţe se informace dají získat zde, mnohem snadněji, neţ kdybych 

se rozhodl navštívit jednotlivé centrály, které jsou umístěny převáţně v Praze. 

10.1 Firemní loga jednotlivých pojišťoven 

V následující tabulce mŧţeme vidět, které pojišťovny jsem zahrnul do mé marketingové 

analýzy. 

Tab. 3: Firemní loga jednotlivých pojišťoven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Allianz 

 Axa 

 
Česká pojišťovna 

 Česká podnikatelská pojišťovna 

 
ČSOB 

 
Generali 

 
Kooperativa 

 
Triglav 

 
Uniqa 

 Victoria Volksbanken pojišťovna 
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10.2 Grafické zpracování 

V první otázce odpovídaly jednotlivé pobočky, zda pouţívají nefinanční benefit osobní a 

poradenské sluţby prostřednictvím programŧ pomocí pracovníkŧ. Z grafu (Graf 1.) 

mŧţeme vypozorovat, ţe se předpoklad příliš neliší od skutečnosti.  

 

                    Graf 1: Osobní poradenské sluţby 

                   Zdroj: Vlastní zpracování 

V následujícím grafu (Graf 2.) je jasně vyznačeno, ţe cenové pobídkové odměny jsou 

jedny z hlavních nástrojŧ motivace jednotlivých poboček. 

 

      Graf 2: Cenové pobídkové odměny 

      Zdroj: Vlastní zpracování 
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Mobilní telefon patří do kategorie zdanitelných zaměstnaneckých výhod. Z grafu (Graf 3.) 

nám ukazuje, ţe představa o pouţívání konkrétního firemních benefitu, byla nepřesná. 

 

                 Graf 3: Mobilní telefon 

                  Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z následujícího grafu (Graf 4.) vyplývá, ţe vzdělávací programy jsou v hojném počtu 

zastoupeny opravdu všude a není potřeba tenhle benefit dlouze přestavovat. 

 

                 Graf 4: Vzdělávací programy 

                 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zaměstnanecká výhoda zaměřená na osobní bezpečí je jednou z moţností, pokud 

pracovníka propustíme z dŧvodŧ nadbytečnosti. Jedná se o velmi ţádaný benefit z pohledu 

zaměstnancŧ. Nicméně ve sféře pojišťovnictví se nevyskytuje příliš často. 

 

                 Graf 5: Dodatečné odstupné 

                 Zdroj: Vlastní zpracování 

Dalším dostupným benefitem v některých pobočkách jsou podnikové pŧjčky. Výhodou by 

měl být pro klienta ţádný, nebo minimální úrok. 

 

                 Graf 6: Podnikové pŧjčky 

                  Zdroj:  Vlastní zpracování 
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Zde mŧţeme vidět, ţe opravdu nikde nebyl nalezen tenhle benfit. Tahle skutečnost mě 

vede k závěru, ţe by se měl objevovat opravdu mnohem více, protoţe v pojišťovnictví 

hledají uplatnění ve větších počtech matky na mateřských dovolených. 

 

                 Graf 7: Péče o děti v podnikových zařízeních 

                  Zdroj: Vlastní zpracování 

Vánoční večírky jsou hodně známou výhodou, kterou vyuţívá stále více firem, kterým 

záleţí na tom, aby všichni pracovali jako kolektiv a vytvářeli co nejlepší výsledky. 

 

                 Graf 8: Vánoční večírky a jiné společenské aktivity 

                 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafického zpracování mŧţeme snadno vypozorovat jednotlivé výsledky. Některé 

pojišťovny by měly více podpořit své zaměstnance v případě větší potřeby peněz  

a nabídnout jim podnikové pŧjčky. Mezery jsou také tvořeny v dodatečném 

odstupném, nebo osobních poradenských sluţbách. Jak mŧţeme snadno vypozorovat 

největší mezeru, tvoří péče o děti v podnikových zařízeních.  

Nesmíme, ale zapomenout na to, ţe v tabulce bylo uvedeno slovo jiné. Díky tomu měli 

jednotliví zaměstnanci prostor, pro uvedení určitých výhod, které jejich firmy nabízí.  

10.3 Benefity u jednotlivých pojišťoven 

Přestoţe jsem oslovil všechny pojišťovny uvedené v tabulce, v posledním sloupci, bylo 

pouze šest odpovědí. Nicméně je dŧleţité upozornit, ţe od největších gigantŧ na 

pojišťovacím trhu jsem informace získal a proto výsledky vyhodnocení otázky mŧţeme 

vidět v následujících řádcích. Jednotlivé benefity jsou určeny pro všechny kategorie 

zaměstnancŧ. 

 

Česká pojišťovna:  

 stravenky 

 slevy na produkty 

 jeden týden dovolené navíc 

 relax pasy 

 odměna při odchodu do dŧchodu 

 příspěvek na dětský tábor 

 pracovní volno na překlenutí krátkodobého onemocnění (sick-day) 

 

Česká podnikatelská pojišťovna:  

 stravenky 

 slevy na produkty 

 jeden týden dovolené navíc 

 relax pasy 

 příspěvek na dětský tábor 

 pracovní volno na překlenutí krátkodobého onemocnění (sick-day) 

 zdravotní programy (očkování, programy na bolesti zad, fyzioterapie). 
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ČSOB pojišťovna: 

 slevy na produkty 

 jeden týden dovolené navíc 

 pracovní volno na překlenutí krátkodobého onemocnění (sick-day) 

 home office s příslušným vybavením (např. notebook s externím připojením) 

 

Generali pojišťovna: 

 stravenky 

 slevy na produkty 

 jeden týden dovolené navíc 

 relax pasy 

 home office s příslušným vybavením (např. notebook s externím připojením) 

 

Kooperativa pojišťovna: 

 stravenky 

 slevy na produkty 

 jeden týden dovolené navíc 

 pracovní volno na překlenutí krátkodobého onemocnění (sick-day) 

 volno poskytované těhotným ţenám 

 odměna při odchodu do dŧchodu 

 program pro bývalé zaměstnance ukončující pracovní poměr pro nadbytečnost 

 zdravotní péče 

 parkování v areálu 

 

Victoria Volksbanken pojištovna: 

 slevy na produkty 

 home office s příslušným vybavením (např. notebook s externím připojením) 

 ubytování 

 relax pasy 

 parkování v areálu 
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     Graf 9: Finanční a nefinenační benefity nabízené pojišťovnami 

     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf nám ukazuje jaké benefity, jednotlivé pojišťovny nejvíce vyuţívají pro své 

zaměstnance. Jistě víme, ţe jiné výsledky by byly třeba ve stavebnictví nebo jiných 

oborech, ale momentálně nás zajímá obor pojišťovnictví. Jak vidíme v grafickém 

zpracování, pojišťovny nejvíce upřednostňují jeden týden dovolené navíc, který dávají 

svým zaměstnancŧm. Slevy na produkty jsou běţnou formou výhod, které jsou 

poskytovány, protoţe se velmi často říká, ţe pokud něco prodáváme, musíme tomu i pevně 

věřit. Proto je taky kladený velký dŧraz na to, aby kaţdý zaměstnanec, měl v pojišťovně, 

u které pracuje co největší moţné portfolio jednotlivých produktŧ. 

Sick-day, neboli další zajímavý benefit. Tato výhoda dokáţe vyřešit opravdu mnoho 

starostí a v konečném dŧsledku se stane výhodnou jak pro zaměstnance, tak pro 

zaměstnavatele. Firmy mají stanoveny určité limity čerpaní. Pouze si připomeneme, ţe se 

vyuţívá v případě, kdy je člověk krátkodobě indisponován. Jedná se v podstatě o placené 

dny nemoci, které navíc posilující loajalitu zaměstnancŧ k firmě. 

Stravenky jsou základním a jednoduše vyuţitelným benefitem, který je pouţívaný 

v širokém spektru jednotlivých firem. 

Z mých pracovních zkušeností a po absolvování praxe mŧţu také tvrdit, ţe velmi 

oblíbenými benefity pro zaměstnance jsou právě zmíněné poslední čtyři. Pro krátkodobou 

relaxaci zaměstnancŧ jsou určeny tzv. Relax pasy. Stále větší dŧraz 

je kladený také na kvalitní vybavení, neboli home office. Je všeobecně známo, ţe pokud 
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pojišťovny chtějí být úspěšné, musí mít taky reprezentativní prostory poblíţ centra města. 

Bohuţel i tato skutečnost je častý problém. Proto zde najdeme řešení, kdyţ budeme myslet 

dopředu a vybereme takové prostory, které umoţní parkovat svým zaměstnancŧm přímo 

v areálu firmy. Ubytování je poslední výhoda, kterou vyuţijí hlavně obchodní zástupci na 

svých cestách, ale také manaţeři a ředitelé, kteří se musí účastnit velkého počtu firemních 

školení. 

V této fázi výzkumu je cíl dostatečně naplněn, podrobnější závěry jsou rozpracovány 

v následující kapitole. 
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11 DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE VICTORIA VOLKSBANKEN 

POJIŠŤOVNY,  A.S. 

V předchozí kapitole jsme mohli vidět, jaké benefity jednotlivé pojišťovny nabízí svým 

zaměstnancŧm. Nyní se pojďme podívat společně na to, co vlastně poţadují právě oni a jak 

jsou motivováni a informování o jednotlivých zaměstnaneckých výhodách, které jim firma 

nabízí. Bylo vybráno 50 respondentŧ, kteří pracují na HPP a k vyplnění předloţen dotazník 

viz. (Příloha XI). 

11.1 Rozdělení jednotlivých pracovníkŧ 

V následujícím grafu mŧţeme vidět rozdělení jednotlivých pracovníkŧ do třech skupin 

v závislosti na jejich pracovním zařazení. 

 

Graf 10: Poměr dotazovaných pracovníkŧ v rámci pracovního zařazení 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Další graf nám ukazuje, jaký byl počet dotazovaných v procentuálním vyjádření poměru 

dotazovaných ţen a muţŧ. Je zněj moţné odvodit, ţe mezi všemi pracovníky ve firmě 

převládají převáţně ţeny.   
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Graf 11: Poměr dotazovaných ţen a muţŧ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Věkové rozmezí dotazovaných pracovníkŧ nám ukazuje následující graf. Mŧţeme vidět, ţe 

většina nepracuje ve firmě déle jak tři roky. Tenhle graf potvrzuje opět fakt, ţe fluktuace 

pracovníkŧ v pojišťovnictví je na velmi vysoké úrovni.  

 

Graf 12: Poměr dotazovaných z pohledu odpracovaných let ve firmě 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovně, a.s. je obsaţena široká škála pracovníkŧ 

v rŧzných věkových kategoriích. V jakém procentuálním počtu znázorňuje graf. (Graf 13). 
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 Graf 13: Věk jednotlivých pracovníkŧ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

11.2 Informovanost pracovníkŧ 

V první otázce mŧţeme vidět, značný rozdíl informovanosti na rŧzných pracovních 

pozicích. 

 

 Graf 14: Informovanost pracovníkŧ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

39

30

22

9
Věk respondetů v %

20-30 30-40 40-50 50-více

82

10

100

18

90

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Správní oddělení Oblastní ředitel Ředitel pobočky

Odpovědi v %

Ano Ne



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 56 

  

11.3 Dostatečná motivace 

Další grafické zpracování mělo ukázat, jestli je motivace jednotlivých pracovníkŧ 

dostatečná. Zde je velmi dobře vidět (graf 15.), ţe motivace je ve firmě velmi málo. 

 

 Graf 15: Dostatečná nabídka benefitŧ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

11.4 Benefit – péče o děti v podnikových zařízeních 

Na dotaz, zda by zaměstnanci ocenili výše uvedenou výhodu, odpovědělo kladně 84% 

respondentŧ z celkového počtu. 

11.5 Návrhy dalších benefitŧ pro firmu  

V poslední otázce se nabízela moţnost navrhnout benefity, které jim v nabídce chybí. 

Objevila se jich opravdu celá řada. Některé benefity, uţ ale zaměstnanci v nabídce mají a 

bohuţel si tenhle fakt nedokázali dostatečně uvědomit. Nicméně objevili se také jiné, které 

v nabídce VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s., doposud chybí. Jako například: 

 Stravenky 

 Sport, kultura 

 Zdravotnická zařízení 

 Odměny při odchodu do dŧchodu 
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Jednotlivé výhody jsou seřazeny od největšího počtu odpovědí po nejmenší. 
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12 NAVRHOVANÉ DOPORUČENÍ 

V následující kapitole se pokusím navrhnout moţná zlepšení na základně poznatkŧ 

získaných z dotazníkového šetření. 

12.1 Lepší přenos informací 

Oblastním ředitelŧm bude doporučeno, aby dostatečně informovali Oblastní ředitelé 

o výhodách, které jim VICTORIA VOLKSBANKEN, a.s. nabízí. Například by stačilo 

vyuţít firemní nástěnky umístěné ve školící místnosti, nebo vytisknout několik 

informačních letáčkŧ, které budou rozdány novým pracovníkŧm při nástupu do firmy. Více 

informací o zaměstnaneckých výhodách se mŧţe umísit přímo na internetové stránky 

společnosti. 

12.2 Zavedení nových benefitŧ  

Jak uţ dobře víme z výše uvedeného textu, více jak polovina zaměstnancŧ není 

přesvědčena o tom, ţe je ve firmě dostatečná motivace. Proto jsem se rozhodl pokusit se 

zvýšit motivaci na všech pobočkách. Po konzultaci se zemským ředitelem a účetním 

oddělením, jsem navrhl jednotlivé benefity, o které si řekli sami pracovníci a nejčastěji se 

vyskytují v konkurenčním prostředí. Navíc se mŧţeme podívat na daňové dopady na 

jednotlivé subjekty. 

 Stravenky 

Zaměstnavatel: Daňovými výdaji jsou příspěvky na stravování zajišťované 

prostřednictvím jiných subjektŧ, zpravidla prostřednictvím stravenek, a poskytované aţ do 

výše 55% ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70% stravného pro 

zaměstnance vymezeného v § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmŧ – tedy 

zaměstnance státní sféry – při trvání pracovní cesty 5 aţ 12 hodin. Příspěvek na stravování 

lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této 

stanovené směny potrvá alespoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj 

(náklad) na další jídlo zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou 

přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle 

zvláštního právního předpisu (zákoníku práce), bude delší neţ 11 hodin. Příspěvek nelze 

uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v prŧběhu směny vznikl nárok na stravné 

podle zvláštního právního předpisu (zákoníku práce). 
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Zaměstnanec: Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněţní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancŧm ke spotřebě na pracovišti, nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného 

prostřednictvím jiných subjektŧ je od daně z příjmu fyzických osob osvobozena. Peněţní 

příspěvky nejsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny. 

Pojistné: Hodnota (finanční ocenění) takových poskytnutých nepeněţních plnění, která 

nepodléhají dani z příjmŧ fyzických osob, je z vyměřovacího základu pro odvod pojistného 

na sociální zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění vyjmuta. Peněţní 

plnění však nejsou součástí uvedených vyměřovacích základŧ. 

 Sport, kultura 

V případě sportu mŧţe jít o pronájmy tělocvičných zařízení, hřišť, sportovišť, bazénŧ 

(poskytnutí plavek apod.), kluzišť, příspěvky na vstupné do takových zařízení. Jde o 

vstupenky do bazénŧ, posiloven, fitcentr, wellness center, sportovních klubŧ, apod. 

1) Příspěvky na kulturní pořady a sportovní akce jako nepeněžní plnění 

Daňový ani odvodový reţim se ve srovnání s předchozím obdobím nemění. 

Zaměstnavatel: Platba ze sociálního fondu zaměstnavatele. Výdaje na tento nepeněţní 

benefit osvobozený od daně z příjmŧ fyzických osob nemohou být výdaji daňovými. 

Zaměstnanec: Příjmy z takových nepeněţních plnění jsou na straně zaměstnance od daně 

z příjmu fyzických osob osvobozeny. Osvobozeny jsou nepeněţní plnění poskytovaná 

zaměstnavatelem zaměstnancŧm ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, 

anebo na vrub výdajŧ (nákladŧ), které nejsou výdaji (náklady) na dosaţení, zajištění 

a udrţení příjmŧ, ve formě moţnosti pouţívat tělovýchovná a sportovní zařízení, nebo ve 

formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce. 

Pojistné: Uvedené příjmy nejsou součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na 

sociální zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. 

2) Příspěvky na kulturní pořady a sportovní akce jako peněžní plnění 

Daňový ani odvodový reţim se ve srovnání s předchozím obdobím nemění. 

Zaměstnavatel: Výdaje je výdajem ze sociálního fondu (zisku, příjmu po jeho zdanění), 

a u zaměstnavatelŧ, kteří nevytvořili zisk, výdajem na vrub výdajŧ (nákladŧ), které nejsou 

výdaji (náklady) na dosaţení, zajištění a udrţení příjmŧ. 
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Pokud však je uvedený výdaj, jenţ mŧţe být peněţním nebo nepeněţním příjmem na 

straně zaměstnance, dohodnut nebo sjednán jako pracovněprávní nárok, je takový výdaj 

pro zaměstnavatele daňovým. 

Zaměstnanec: Příjem je zdanitelný příjem zaměstnance jako příjem ze závislé činnosti. 

Pojistné: Příjem zaměstnance je součástí vyměřovacího základu pro odvod pojistného na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 Zdravotnická zařízení 

1) Užití zdravotnických zařízení jako nepeněžní plnění 

Zaměstnavatel mŧţe svým zaměstnancŧm zabezpečovat (platit) např. vitaminové 

a obdobné přípravky k posílení organismu a jiné poloţky z lékárenského sortimentu, 

očkování proti chřipce a očkování jiná, rehabilitaci (masáţe zad, nohou, pedikúru, atp.), 

rehabilitační pomŧcky. Dále mŧţe jít o poskytnutí lázeňského pobytu, lázeňské procedury, 

výrobu ortopedických pomŧcek a brýlí, poskytnutí kontaktních čoček, zhotovení zubních 

protéz, rehabilitačních pomŧcek, ošetření zubŧ, odstranění kosmetických vad, apod. 

Daňový ani odvodový reţim se ve srovnání s předchozím obdobím nemění. 

Zaměstnavatel: Výdaj je výdajem ze sociálního fondu (zisku, příjmu po jeho zdanění), 

a u zaměstnavatele, kteří nevytvořili zisk, výdajem na vrub výdajŧ (nákladŧ), které nejsou 

výdaji (náklady) na dosaţení, zajištění a udrţení příjmŧ. 

Výdaje na tento nepeněţní benefit osvobozený od daně z příjmu fyzických osob nemohou 

být výdaji daňovými. 

Zaměstnanec: Z hlediska zdaňování daní z příjmu fyzických osob je významné, ţe 

nepeněţní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancŧm ze sociálního fondu nebo 

zisku (příjmu) po jeho zdanění (u zaměstnavatelŧ, na něţ se vyhláška o fondu kulturních 

a sociálních potřeb nevztahuje) ve formě moţnosti pouţívat rekreační, zdravotnická 

a vzdělávací zařízení, předškolního zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní 

zařízení nebo ve formě příspěvku na takové pouţití jsou daně z příjmu fyzických osob na 

straně zaměstnance osvobozena. 

Nepeněţní plnění znamená, ţe zaměstnavatel zboţí či sluţbu zaplatí přímo 

zdravotnickému zařízení a pak poskytne zaměstnanci, nebo mu předá poukázku, na kterou 

lze takové zboţí či sluţbu odebrat, čerpat (poukázku jako doklad o zaplacení zboţí či 

sluţby zaměstnavatelem. Na ni pak zaměstnanec čerpá sluţbu nebo odebere zboţí). 
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Pojistné: Protoţe jde o částky osvobozené od daně z příjmu fyzických osob, nejsou 

součástí vyměřovacích základŧ pro odvod zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. 

Vzhledem k tomu, ţe za plnění zaměstnavatele zaměstnanci se povaţuje i stejné plnění 

poskytnuté rodinným příslušníkŧm zaměstnance, platí daňové a odvodové osvobození téţ 

pro tyto rodinné příslušníky.  

Peněţní příjmy zaměstnancŧ ze sociálního fondu (i kdyţ jsou určeny na vyuţití uvedených 

zařízení) však jsou předmětem daně z příjmŧ fyzických osob, jsou zdaňovány jako příjmy 

ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 zákona o daních z příjmŧ, jsou tedy dílčím 

základem daně z příjmu poplatníkŧ – zaměstnancŧ. Takové peněţní příjmy jsou také 

součástí vyměřovacích základŧ pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

2) Příplatky na zdravotní péči nehrazenou ze zdravotního pojištění a na zdravotní 

pomůcky 

Daňový ani odvodový reţim se ve srovnání s předchozím obdobím nemění. 

Zaměstnavatel: Výdaj je výdajem ze sociálního fondu (zisku, příjmu po jeho zdanění), 

a u jeho zaměstnavatelŧ, kteří nevytvořili zisk, výdajem na vrub výdajŧ (nákladŧ), které 

nejsou výdaji (náklady) na dosaţení, zajištění a udrţení příjmŧ. 

Pokud však je uvedený výdaj, jenţ mŧţe být peněţním či nepeněţním příjmem na straně 

zaměstnance, dohodnut nebo sjednán jako pracovněprávní nárok, je takový výdaj pro 

zaměstnavatele výdajem daňovým. 

Zaměstnanec: Příjem je zdanitelným příjmem zaměstnance jako příjem ze závislé 

činnosti. 

Pojistné: Příjem zaměstnance je součástí vyměřovacích základŧ pro odvod pojistného na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

 Odměny při odchodu do dŧchodu 

Daňový ani odvodový reţim se ve srovnání s předchozím obdobím nemění. 

Zaměstnavatel: Výdaj je placen ze sociálního fondu. 

Zaměstnanec: Příjem je do limitu a ve vymezených případech osvobozen o daně z příjmŧ 

fyzických osob. 

Pojistné: Neplatí se – osvobozený příjem není součástí vyměřovacích základŧ pro 

pojistné. 
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 Podnikové pŧjčky 

Jak autor uvádí, pŧjčky rozdělujeme: 

1) Půjčky na bytové účely 

Zaměstnavatel: Pŧjčka je poskytována ze sociálního fondu. 

Zaměstnanec: Příjem do limitŧ osvobozen od daně z příjmŧ fyzických osob. 

Pojistné: Osvobozený příjem není součástí vyměřovacích základŧ pro pojistné. 

2) Půjčky k překlenutí tíživé finanční situace 

Zaměstnavatel: Pŧjčka je poskytována ze sociálního fondu. 

Zaměstnanec: Příjem do limitŧ osvobozen od daně z příjmŧ fyzických osob. 

Pojistné: Neplatí se  - osvobozený příjem není součástí vyměřovacích základŧ pro 

pojistné. 

3) Sociální výpomoci zaměstnancům 

Zaměstnavatel: Výdaj je placen ze sociálního fondu 

Zaměstnanec: Příjem do limitu a při splnění zákonných podmínek osvobozen od daně 

z příjmu fyzických osob. 

Pojistné: Neplatí se  - od daně osvobozený příjem není součástí vyměřovacích základŧ pro 

pojistné.[12] 

 

Díky zavedení výše uvedených zaměstnaneckých výhod se zvýší ve firmě motivace 

k výkonu práce a nastanou v určitých případech výhody jak pro zaměstnavatele, tak pro 

zaměstnance.  

Benefit péče o děti v podnikových zařízeních, není jednoduché ve firmě zavést, proto bych 

doporučil oslovit specializovanou firmu, která se přímo zaměří na veškeré potřebné 

záleţitosti a udělá soupis potřebných krokŧ, které jsou k realizaci opravdu nutné. Jednou z 

firem je např. www.alfa-firemniskolky.cz, která se postará o všechny věci spojené 

s provozem školky. 

http://www.alfa-firemniskolky.cz/
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování přehledu benefitŧ jednotlivých 

pojišťoven v České republice pro vyuţití ve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovně, 

a.s.. Jelikoţ, benefity jsou určitým klíčem k bráně spokojenosti zaměstnancŧ.  

V prvním bodě bych rád připomenul, ţe reklama by neměla být určitě zanedbávána. Díky 

ní si zákazník vytvoří určitý obraz o společnosti a hlavně o ní nebude slyšet poprvé, kdyţ 

se ve dveřích objeví někdo z obchodních zástupcŧ.  

Díky SWOT analýze jsme přišli také na to, ţe vysoká storna dělají problémy všem 

pracovníkŧm. Proto se musí ustálit do rozumných mezí, díky méně rizikovým obchodŧm, 

které pracovníci pojišťovny dělají, většinou před uzávěrkou, aby dohnali zameškanou 

produkci za jednotlivé měsíce. 

Pracovní doba obchodních zástupcŧ, není v naší a v mnoha dalších pojišťovnách přesně 

stanovena. Kaţdý si vlastně mŧţe dělat svou práci, kdy a jak uzná za vhodné. Jenomţe 

praxe ukazuje, ţe díky tomu, ţe se rodiče starají doma o své děti, nezbývá jim  

uţ tolik času na svou kaţdodenní práci. Jistě to není jednoduché, proto doporučuji, více 

benefit (péče o děti v podnikových zařízeních), který lze realizovat v jednotlivých 

pojišťovnách. Osobně jsem se ptal u jedné z největších pojišťoven na trhu a byl jsem mile 

překvapen, kdyţ mi bylo řečeno, ţe se o tomhle bodu hodně přemýšlí. Jak jsme mohly 

zjistit díky provedené analýze, dosud ţádná pojišťovna zatím tenhle benefit nepouţívá. 

Pevně věřím, ţe se v nejbliţší době objeví další a více dostupnější zaměstnanecké výhody, 

jako jsou např. stravenky, podnikové pŧjčky, zdravotní programy a další jednotlivé firemní 

benefity o kterých jsem psal v kapitole Navrhované doporučení.  

Bakalářská práce by měla mít přínos pro obě strany. Díky tomu, ţe jsme si představili 

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovnu, a.s., a její produkty, domnívám se ţe, ten kdo 

o ní ještě nikdy neslyšel, nyní získal velmi cenné informace, které mu mohou být uţitečné 

v případě, ţe by se rozhodoval o budoucí spolupráci.  

Díky jednotlivým výsledkŧm a doporučením si mŧţe vzít ponaučení také vedení 

společnosti a vyhodnotit jednotlivé body. Věřím, ţe se VICTORIA VOLKSBANEN 

pojišťovna, a.s. stane ještě silnějším konkurentem pro všechny ostatní pojišťovny a pro 

jednotlivá hodnotící období, bude získávat jenom ty nejlepší výsledky. 
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RESUMÉ 

I realized few important things during my work on this thesis which are in some way 

certain key from the customers satisfaction. One of them is the importance of an 

advertisement. At least some awareness of the company always helps when it comes to 

first contact between the insurance agent and customer.  

The SWOT analysis shows us that the high cancellation causes problems to all employees. 

That´s why it must be pegged to reasonable limits using less risky business carried out 

before deadline to make up missed production for each months. 

Working hours of insurance agents are not strictly determined not just in this insurance 

company but also in many others. Although the insurance agents are responsible for their 

working time themselves, some problems can occured especially when having a child and 

have to spend the most of the day with them. I think that the benefit of child care workers 

would be a big help for many employees, not only in insurance companies. Although my 

research has shown that no insurance company has used this type of benefit so far, this 

issue is becoming still more and more actual. I firmly believe that it will soon become one 

of the regular benefits.  

I hope that this Bachelor thesis will be beneficial also as a source of information about 

Victoria Volksbanken insurance company and it´s products. People who have never heard 

about this company before can obtain valuable information that can be useful when 

deciding the future collaboration. I should be very pleased if the Victoria Volksbanken´s 

management would found my recommendation inspirative and helpful. 
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XI Dotazník pro zaměstnance firmy 

 

Váţení kolegové,  

obracím se na Vás s prosbou o pomoc při zpracování mé bakalářské práce. Na základě 

Vašich odpovědí se snaţím zjistit úroveň informovanosti zaměstnancŧ Victoria 

Volksbanken pojišťovny, a.s., kteří pracují na HPP o zaměstnaneckých výhodách, které 

jim firma nabízí. Předem děkuji, Vám všem za Váš čas.  

                     

      Otázky:                                                                 Ano      Ne 

 

1. Jste dostatečně informováni o zaměstnaneckých výhodách, 

 které Vám firma nabízí? 

2. Myslíte si, ţe je ve Vaší firmě dostatečná motivace? 

3. Oceníte benefit, který se jmenuje péče o děti v podnikových  

            zařízeních? 

4. Uvítal(a) by jste nějakou novou zaměstnaneckou výhodu ve vašem  

zaměstnání?  

5. Pokud ano - jakou? Uveďte ………………………………………. 

6. Pohlaví 

Ţena                 Muţ    

7. Věk 

20-30  30-40  40-50   50-více 

8. Počet let odpracovaných ve firmě: 

1-3 roky         3-5 let           5-10 let   

9.  Pracovní pozice 

  Správní oddělení  

  Oblastní ředitel                      

   Ředitel pobočky 

 


