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ANOTACE 

Autorka se v diplomové práci zabývá využitím marketingu v řízení komerční pojišťovny. 

Na základě studia odborné literatury v teoretické části objasňuje vzájemný vztah 

pojistných služeb a marketingu, přibližuje proces marketingového řízení a podrobně 

charakterizuje jednotlivé prvky marketingového mixu, se zaměřením na využití v komerční 

pojišťovně. 

 

V praktické části diplomové práce tyto teoretické podklady a nabyté vědomosti 

konfrontuje se situací v pojišťovně Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group. Cílem 

práce je analyzovat využití nejdůležitějších prvků marketingu v řízení uvedené komerční 

pojišťovny. Dílčím cílem diplomové práce je navržení nových marketingových prvků, 

popřípadě vylepšení prvků stávajících.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

marketing, marketingový mix, marketingové řízení, komerční pojišťovna, pojistné služby, 

strategie 
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SUMMARY 

In this diploma thesis the author deals with the exploitation of marketing in the commercial 

insurance company´s controlling. In the theoretical part, on the basis of specialized 

literature, she brings out the mutual relationship between insurance services and marketing, 

she comes closer to the process of marketing proceedings and also characterizes individual 

elements of the marketing mix with the focus on exploitation in the commercial insurance 

company.  

 

In the practical part of the diploma thesis the author confronts the theoretical information 

and acquired knowledge with the real situation in the Kooperativa, a.s, Viennna Insurance 

Group insurance company. The aim of the diploma thesis is to analyze the exploitation of 

the most important marketing components in the controlling of the previously mentioned 

commercial insurance company. Partial aim of the thesis is to suggest new marketing 

components, eventually improving the existing components.  

 
KEY WORDS 

Marketing, marketing mix, marketing controlling, commercial insurence company, 

insurence services, strategy 
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Úvod 
Ekonomika vyspělých zemí je rozhodující mírou tvořena sektorem služeb, který se 

vyznačuje silně konkurenčním prostředím. Ani odvětví pojišťovnictví v České republice 

není výjimkou. Pro komerční pojišťovny poskytující pojistné produkty je v současné době 

stále složitější se svou nabídkou služeb nějakým způsobem vzájemně odlišovat. K získání 

konkurenční výhody lze využít mnoha způsobů, avšak za jeden z nejúčinnějších lze 

považovat promyšlený a dobře fungující marketing. 

 

Význam marketingu v pojišťovnictví vzrůstá nejen v dobách zvyšující se konkurence, 

k čemuž došlo po demonopolizaci pojistného trhu nebo po vstupu České republiky do EU, 

ale rovněž v dobách propadu ekonomických trhů, kdy jeho úkol spočívá v přesvědčení 

klientů o potřebnosti pojištění.  

 

Téma diplomové práce bylo vybráno nejen z důvodu, že pojišťovnictví představuje 

důležité odvětví vyspělých tržních ekonomik, ale rovněž z důvodu, že v době současné 

ekonomické krize vzrůstá význam marketingu v pojišťovnictví jakožto nástroje 

upozorňujícího na důležitost pojištění. Jelikož bych se chtěla v budoucnu profesně uplatnit 

právě v komerční pojišťovně, považuji zvolené téma osobně za velmi přínosné.  

 

V teoretické části práce bude na základě studia odborné literatury z oblasti marketingu, 

zejména se zaměřením na marketing v řízení komerční pojišťovny, objasněn vzájemný 

vztah služeb a marketingu, přiblížen proces marketingového řízení a popsány jednotlivé 

prvky marketingového mixu, které využívají komerční pojišťovny na pojistném trhu. 

 

V praktické části diplomové práce budou následně tyto teoretické podklady a nabyté 

znalosti konfrontovány se situací v nejstarší novodobé komerční pojišťovně na českém 

pojišťovacím trhu – Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group. Cílem práce bude 

analyzovat využití nejdůležitějších prvků marketingu v řízení pojišťovny, tzn. provést 

rozbor marketingových postupů a využívaných nástrojů marketingového mixu. Dílčím 

cílem diplomové práce bude navržení nových marketingových prvků, popřípadě vylepšení 

stávajících.  
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1 Teoretická východiska 

Dříve než se soustředíme na problematiku využití marketingu v řízení komerční 

pojišťovny, seznámíme se v posledních letech s velmi frekventovaným pojmem marketing 

obecněji. Odborná literatura tento pojem definuje různými způsoby. 

 

Kotler [1, s. 23] uvádí, že: „Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny 

získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných 

produktů a služeb s ostatními.“ 

 

Zikmund a D´Amico [2, s. 9] označuje marketing jako: „The process of planning and 

executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, services to 

create exchanges that will satisfy individual and organizational objectives.“ (Proces 

plánování a naplňování koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží 

a služeb s cílem vytvářet směny, které uspokojí individuální a organizační cíle). 

 

V našich podmínkách tento pojem definuje Vaštíková [3, s. 24] jako: „manažerský proces, 

zodpovídající za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků 

při dosahování zisku.“  

 

Rovněž z ostatních definic je patrné, že středem tohoto procesu je vždy zákazník, jeho 

potřeby a přání, s cílem tyto touhy identifikovat a uspokojit. Právě zákazníci se stávají 

nedílnou složkou marketingového systému. Smyslem marketingu totiž není zákazníkovi 

pouze nabídnout své výrobky a služby, ale poskytnout a prodat mu produkty, které si přeje. 

Nabízeny by mu měly být takovou formou a za takové ceny, které jsou pro něj 

akceptovatelné. Přesto by jejich prodej měl být pro firmu zdrojem dostatečného zisku.1 

 

Vzhledem k tématu a cíli práce jsou další podkapitoly věnovány službám, jejich 

marketingu a specifickým vlastnostem. Po bližším seznámení se s komerční pojišťovnou 

jako subjektem pojistného trhu a specifickými vlastnostmi pojišťovací služby, se zaměříme 

konkrétně na marketing komerční pojišťovny. 

                                                 
1 DĚDKOVÁ, J.; HONZÁKOVÁ, I. Základy marketingu,  s. 5-6. 
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1.1 Služby a marketing služeb 
Růst významu a objemu sektoru služeb je celosvětovým trendem. Na ekonomice vyspělých 

zemí se různá odvětví služeb podílejí více jak 60 %. Hlavními příčinami zvyšující se úlohy 

služeb ve společnosti je přibývající volný čas, růst životní úrovně, vznik 

komplikovanějších produktů vyžadujících pravidelný servis a všeobecně pestřejší nabídka 

služeb. Jak uvádí Vaštíková, poskytovatelem služeb je kromě státu a neziskových 

organizací zejména podnikatelský sektor. Ten se zaměřuje na bankovní, pojišťovací, 

hotelové, dopravní, poradenské, osobní, lékařské služby nebo služby cestovního ruchu. 

A právě marketingu služeb, resp. trojúhelníku marketingu služeb, a specifickým 

vlastnostem služeb jsou věnovány následující podkapitoly.2 

 

 

1.1.1 Trojúhelník marketingu služeb 

Uvědomme si, že nejen sama komerční pojišťovna, ale také další subjekty ovlivňují 

úspěšnost jejích služeb. Při vývoji, propagaci a poskytování služeb jsou vzájemně součinné 

tři skupiny subjektů – v našem případě pojišťovna, klienti a zprostředkovatelé, resp. 

zaměstnanci poskytující služby. Představíme-li si tyto subjekty jako vrcholy trojúhelníku, 

které následně propojíme, vznikne trojúhelník marketingu služeb znázorněný na 

obrázku 1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 1: Trojúhelník marketingu služeb 
Zdroj: zpracováno autorkou podle KINCL, J. Marketing podle trhů, s. 120 

 

                                                 
2 PAYNE, A. Marketing služeb, s. 9 a 18, ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 115, 

VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb: efektivně a moderně, s. 12. 
3 KINCL, J. Marketing podle trhů, s. 119-120. 
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Předpokladem úspěšné služby je, aby mezi jmenovanými subjekty fungovaly tři typy 

marketingu – externí, interaktivní a interní. Pro pojišťovnictví lze vyvodit následující 

charakteristiky jednotlivých typů marketingu:4 

ü Před uzavřením pojistné smlouvy si klient vytváří určitou představu o její kvalitě. 

Sliby, neboli tvorba očekávání klientů, jsou činěny prostřednictvím externího 

marketingu zejména za pomoci nástrojů marketingového mixu jako např. výše 

pojistného, distribuce, materiální prostředí, místo, reklama nebo podpora prodeje. 

Celkovou představu klienta o službě dotváří image pojišťovny a její tradice. Ať už 

ale pojišťovna použije jakékoliv formy slibu, je důležité, aby sliby byly realistické 

a splnitelné a nebyly vzájemně protichůdné. 

ü Nejdůležitější z pohledu klienta je interaktivní marketing, neboli dodržování 

slibů. Klient služby srovnává se svými očekáváními. Jeho vnímání poskytnutých 

služeb determinuje např. kvalita pojistných produktů nebo služby související 

s uzavíráním a správou pojištění. Pojišťovny musí usilovat minimálně o naplnění 

klientova očekávání, protože jeho spokojenost zvyšuje pravděpodobnost sjednání 

pojištění v budoucnosti a šíření kladných referencí. V pojišťovnách se na plnění 

slibů podílí zejména zaměstnanci přepážek a zprostředkovatelé. 

ü Interní marketing, neboli umožnění slibů, souvisí se získáváním vhodných 

poskytovatelů, jejich školením, motivováním a odměňováním. Spokojení, dobře 

technicky, vědomostně a dovednostně vybavení, interními systémy podporovaní 

poskytovatelé mohou přispět k dodržení slibů a spokojeným zákazníkům. 

 

Trojúhelník marketingu služeb může být doplněn čtvrtou dimenzí – technologií – 

umožňující např. uzavřít pojistnou smlouvu online, upravit některé její parametry nebo 

nahlásit pojistnou událost přes internet, čímž se podílí na interaktivním marketingu.  

 

 

1.1.2 Specifické vlastnosti pojistných služeb 

Důležitější než samotná definice pojmu služba je povaha služby, v našem případě pojistné 

služby. Komerční pojišťovny totiž nenabízejí a neprodávají hmotné výrobky, ale pouze 

                                                 
4 KINCL, J. Marketing podle trhů, s. 190-120 a ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví, s. 65. 
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příslib, že v případě vzniku pojistné události bude poskytnuto plnění ve sjednaném 

rozsahu. Stěžejním úkolem marketingu je přesvědčování potenciálních i stávajících klientů 

o kvalitě a spolehlivosti nabízeného příslibu, resp. nabízených pojistných služeb. 

 

Oproti hmotným výrobkům se služby vyznačují specifickými vlastnostmi, které ovlivňují 

zákazníkovo vnímání a hodnocení služby. Proto je nezbytné, aby byl charakteristickým 

vlastnostem služeb přizpůsoben marketing a management. Služby se vyznačují pěti 

základními vlastnostmi – nehmatatelnost, neoddělitelnost, proměnlivost, pomíjivost 

a nemožnost vlastnictví služby. Vyjdeme-li z odborné literatury, lze o vlastnostech 

pojistných služeb konstatovat následující.5 

 

Nehmatatelnost znamená, že službu na rozdíl od hmotných výrobků nelze posuzovat 

základními lidskými smysly, nelze se jí dotknout nebo ji vyzkoušet. Tato vlastnost 

klientovi komplikuje hodnocení konkurujících si služeb, jeho obava z nákupu se zvyšuje.  

 

Další vlastností služeb je neoddělitelnost, tedy skutečnost, že zákazník je nedílnou 

součástí produkce služby. Pokud chce klient uzavřít pojistnou smlouvu, musí zajít na 

přepážku pojišťovny, setkat se se zprostředkovatelem nebo využít jiný distribuční článek.  

 

Vlastnost projevující se tím, že zákazník nemusí vždy obdržet stejnou kvalitu služby, 

označujeme jako proměnlivost. U téže služby se může lišit jak způsob poskytnutí, tak 

i výsledný efekt, a to dokonce v rámci jedné firmy, produktu nebo jednoho zákazníka. 

Kvalitu služby ovlivňuje jak poskytovatel, tak místo a čas.  

 

Službu nelze vyrobit na sklad do zásoby nebo jiným způsobem uchovat, nelze ji znovu 

prodat nebo vrátit. V tomto případě mluvíme o pomíjivosti (zničitelnosti) služby, která je 

proto obtížně reklamovatelná.  

 

Službu není možné vlastnit. Zákazník směnou za peníze nezískává vlastnictví ani plynoucí 

výhody, ale pouze právo na poskytnutí služby. Klient v případě vzniku nahodilé události 

získává pouze právo na poskytnutí pojistné služby, resp. pojistného plnění.  
                                                 
5 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví, s. 32-33, KINCL, J. Marketing podle trhů,    

s. 114-117, VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb: efektivně a moderně, s. 20-24.  
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1.2 Komerční pojišťovna jako jeden ze subjektů pojistného trhu 
Pojistný trh je obecně vedle peněžního, kapitálového, devizového a komoditního řazen 

mezi segmenty finančního trhu. Je místem střetu nabídky a poptávky po pojistné ochraně, 

na kterém se předmětem obchodů stává pojištění a zajištění. V jeho rámci působí několik 

subjektů, jejichž vzájemné postavení znázorňuje obrázek 2. Na straně nabídky vystupují 

pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé. Stranu poptávky tvoří klienti, 

tedy různorodá skupina fyzických osob, právnických osob a sdružení. V jejich zájmu, resp. 

podle § 84 odst. 1 zákona o pojišťovnictví v „zájmu ochrany pojistníků, pojištěných 

a oprávněných osob a v zájmu zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven“ dohlíží 

nad pojišťovnictvím orgán vykonávající státní dohled, v České republice Česká národní 

banka. S orgánem dohledu spolupracují asociace a svazy. Tyto samoregulační subjekty 

sdružující jednotlivé pojišťovny (např. ČAP, ČKP) nebo pojišťovací zprostředkovatele 

(např. AČPM, AFIZ) zabezpečují jejich zájmy a organizují jejich vzájemnou spolupráci.6 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 2: Subjekty pojistného trhu 
Zdroj: zpracováno autorkou 
 

                                                 
6 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh,  s. 17-22 a DAŇHEL, J. Pojistná teorie, s. 48. 
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Prioritní postavení na pojistném trhu zaujímá pojišťovna, většinově strukturována jako 

komerční subjekt (akciová společnost, vzájemná nebo státní pojišťovna), která svou 

činností usiluje o dosažení výnosů. Tato instituce nabízí a prodává specifickou finanční 

službu – pojištění, které klientům pomáhá finančně eliminovat negativní důsledky 

nahodilosti a zajistit jim tak finanční kontinuitu a stabilitu. Jako protihodnotu za tuto 

službu pojišťovna inkasuje od svých klientů (pojistníků) pojistné. Mezi příjmem pojistného 

a výplatou pojistných plnění však dochází k časovému nesouladu. Protože tyto dočasně 

volné peněžní prostředky může pojišťovna umisťovat do různých forem aktiv domácího 

i mezinárodního finančního trhu, lze ji označit za významného investora.7 

 

Pojišťovny se podle zaměření činnosti člení na životní, neživotní, univerzální 

a specializované (na určitý druh nebo odvětví pojištění, vybraná rizika nebo skupiny 

pojištěných). Vývoj jejich počtu je považován za jeden z ukazatelů úrovně pojistného trhu 

vypovídající jak o vývoji a vyspělosti pojistného trhu, tak o způsobu jeho regulace. 

Členitost pojistného trhu a četnost jeho účastníků a z toho vyplývající hospodářská soutěž 

mezi nimi vyžaduje uplatnit v pojišťovně takové způsoby řízení, které napomáhají v boji 

nejen obstát, ale také nad soupeři vítězit. Řezáč za jeden ze způsobů označuje využití 

marketingu, který pojišťovně pomáhá nejen získat tolik žádanou konkurenční výhodu, ale 

také vytvořit prostor pro efektivní rozvoj podnikatelských aktivit.8 

 

 

1.2.1 Specifika pojišťovací služby 

Při využívání marketingu v řízení komerční pojišťovny musí být zohledněny specifické 

vlastnosti pojišťovacích služeb, k nimž patří zejména:9 

ü nabídka a prodej služeb fiktivního charakteru, 

ü dominující nabídka pojistné ochrany nad poptávkou, 

ü asymetrie informací na straně nabídky a poptávky, 

ü úzká vazba na nahodilé skutečnosti v souvislosti s příslušnou událostí, 

ü časový nesoulad a riziková návratnost vložených peněžních prostředků,  
                                                 
7  DAŇHEL, J. Pojistná teorie, s. 46, MAJTÁNOVÁ, A. Poisťovníctvo: teória a prax, s. 17-18, 38-43.  
8  ŘEZÁČ,  F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 5-6. 
9  ČAP, Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, s. 121, ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh, s. 19-20, DUCHÁČKOVÁ, E. 

Principy pojištění a pojišťovnictví, s.  32-33, ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví, s. 40.  
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ü regulace státem a dalšími subjekty s veřejnoprávním vlivem (nepřímo ČAP), 

ü předsudky a neuvědomění si potřeby pojistné ochrany, 

ü dlouhodobost pojistných smluv. 

 

 

1.2.2 Marketing komerční pojišťovny 

V sílící konkurenci je pro komerční pojišťovnu stejně jako pro ostatní podniky poskytující 

služby stále složitější se svou nabídkou pojistných služeb a produktů nějakým způsobem 

odlišovat. Zákazníci vnímají služby konkurujících si poskytovatelů podobně, a proto 

používají jako základ pro hodnocení kvality služby její cenu. Marketing je nástrojem, 

kterým se pojišťovna může od konkurence odlišit. Diferencovat se lze např. poskytnutím 

dodatečných služeb, způsobem poskytování služby, rozvojem odborných znalostí, 

posílením a odlišením značky pojišťovny nebo její image. V podmínkách komerční 

pojišťovny rozumíme pod slovem marketing mnohostranný proces, jehož hlavním cílem je 

pomocí jednotlivých nástrojů marketingového mixu uspokojit pojistné potřeby klientů. Cíl 

pojišťovny jako podnikatelského subjektu v podobě trvalého a dlouhodobého dosahování 

zisku přitom nesmí být puštěn ze zřetele. Pojišťovny ve svém řízení využívají marketing 

nejen k získání konkurenční výhody na pojistném trhu, ale také k zajištění pozice na trhu 

a zefektivnění veškerých aktivit. Model prodejního marketingu znázorňuje obrázek 3.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obrázek 3: Schéma jednoduchého prodejního marketingu komerční pojišťovny 
Zdroj: upraveno autorkou podle KORAUŠ, A. Marketing v poisťovníctve, s. 17 

                                                 
10  ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 5-6, 55, 116. 
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2 Proces marketingového řízení 

Jedním z hlavních „impulzů“ uplatnění marketingu v řízení komerční pojišťovny je, jak 

bylo řečeno, konkurenční prostředí. Podmínkou dosažení úspěchu v situaci neustále sílící 

konkurence a rostoucí nasycenosti poptávky, je podle Mesršmída orientace na přání 

a potřeby klienta. Zjišťování, popřípadě vyvolávání, a současné hledání způsobů, jak jeho 

tužby a požadavky prostřednictvím poskytnutí služby uspokojit patří k činnostem 

vykonávaným v rámci marketingového řízení. Kotler [4, s. 11] tento pojem definuje takto: 

„Marketingové řízení znamená analýzu, plánování, implementaci a kontrolu programů 

navržených k vytvoření, vybudování a udržení výhodné směny s cílovými zákazníky 

za účelem dosažení cílů organizace.“ Lze tedy konstatovat, že marketingové řízení v sobě 

zahrnuje veškeré aktivity vedoucí k dosažení směny na cílovém trhu.  

 

V rámci marketingových aktivit se podniky mohou podle citovaného autora opírat 

o historicky starší koncepce řízení podniku jako výrobní, výrobkovou nebo prodejní. 

K novějším koncepcím patří marketingová koncepce, která jako první začala sledovat 

potřeby trhu. Předpokládá, že pokud se podniku na cílovém trhu podaří odhadnout přání 

a potřeby zákazníka, které dokáže zároveň účinněji uspokojit než konkurence, je „na 

nejlepší cestě“, jak dosáhnout svých cílů. Nejmladší koncepcí je sociální (společenská) 

koncepce, vycházející z výše popsané marketingové koncepce, která ovšem navíc bere 

v úvahu požadavek na ochranu životního prostředí a fungování lidské společnosti. 

 

K trendům současnosti patří marketingová koncepce, která se podle Mesršmída vyznačuje 

těmito charakteristikami:11 

ü preciznost při definování cílových trhů (např. zacílení na vyšší příjmové skupiny), 

ü přesné určení potřeb zákazníka především z úhlu pohledu klienta,  

ü napomáhání při dosahování firemních cílů a 

ü koordinace funkcí a úkolů marketingu jak v rámci marketingového oddělení, tak 

mezi ostatními odděleními. 

                                                 
11 ČAP, Vybrané kapitoly z pojišťovnictví,  s. 122-123. 
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Marketingové řízení lze rozvrhnout podle Zuzaňáka do tří, podle Řezáče do pěti, 

bezprostředně na sebe navazujících etap. Jednotlivé etapy jsou znázorněny na obrázku 4, 

včetně fungování zpětné vazby a možnosti provést jejich případné korekce. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Obrázek 4: Proces marketingového řízení komerční pojišťovny 
 Zdroj: zpracováno autorkou podle ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční 
 pojišťovny, s. 64 a ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví, s. 9-10 
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Z obrázku 4 lze vyčíst, že první etapa marketingového řízení se skládá ze tří fází: 

marketingové situační analýzy, formulací poslání, cílů a strategie (včetně jejího výběru) 
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2.1.1 Marketingová situační analýza 
Pojišťovna neexistuje ve vzduchoprázdnu. Z vnějšího prostředí na ni působí celá řada 

vlivů determinujících její činnost jako např. vliv klientů nebo konkurence, přírodní, 

ekonomické, sociální, legislativní nebo demografické vlivy. Poznáváním, analyzováním, 

sledováním trendů a přizpůsobováním činnosti těmto vnějším „danostem“ pojišťovna 

do jisté míry eliminuje skutečnost, že jejich působení nemůže změnit. Naopak vlivy, které 

pojišťovna jejich analýzou, pravidelnou kontrolou a vhodnou úpravou ovlivňovat nebo 

měnit ve svůj prospěch může, jsou vlivy vnitřního prostředí (např. podnikové, pracovní 

a finanční zdroje, vědeckotechnický rozvoj, možnost využití alternativních distribučních 

cest). Jelikož prostředí, ve kterém se pojišťovna pohybuje, ovlivňuje celý její chod, je 

nutné proces marketingového řízení (konkrétně plánovací etapu) zahájit rozborem 

marketingového prostředí – marketingovou situační analýzou. Jak uvádí Zuzaňák [5, 

s. 11]: „Situační analýzou rozumíme systematické a důkladné zkoumání situace a postavení 

podniku v daném marketingovém prostředí.“ Analýza se zabývá jak aktuálním stavem, tak 

 vývojem minulosti a prognózou budoucnosti. 

 

Proces marketingového řízení by měl být založen zejména na analýze a interpretaci 

konkrétních marketingových informací o prostředí, v němž se podnik nachází. Za účelem 

zjišťování informací o přáních a potřebách zákazníků a získávání znalostí o situaci na trhu 

by měl být zřízen vlastní marketingový informační systém. Jeho základní úkol spočívá 

v průběžném sledování a vyhodnocování celkové situace na trhu. Informace je možné 

získávat v podstatě ze tří zdrojů:12 

ü Z vnitřního marketingového systému, který využívá interní zdroje firmy  - např. 

účetnictví, statistické evidence nebo zprávy zaměstnanců. Jedná se zejména 

o informace týkající se prodeje jednotlivých produktů, nákladů, tržeb apod. 

ü Z vnějšího marketingového systému (tzv. monitoring) čerpajícího informace 

z externích marketingových zdrojů – např. od specializovaných agentur, 

z oficiálních statistik, z konkurenčních propagačních materiálů nebo od vlastních 

zaměstnanců. Monitoring je zdrojem informací především o konkurenci, 

zákaznících a celkové tržní situaci.   

                                                 
12 FORET,  M. Marketing pro začátečníky, s. 61-63.  
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ü Z marketingového výzkumu, který poskytuje vedení podniku další požadované 

informace, jež není možné čerpat z výše jmenovaných zdrojů. Podle způsobu 

shromažďování dat jsou rozlišovány dva základní typy marketingového výzkumu: 

• primární marketingový výzkum – informace jsou zjišťovány přímo v terénu 

(např. prostřednictvím dotazování, pozorování nebo experimentu) a  

• sekundární marketingový výzkum – který zpracovává dostupné informace (např. 

z literatury, statistik) získané v primárních výzkumech. 

 

Mesršmíd nerozlišuje různé zdroje informací, přesto také podtrhuje důležitost získávání 

informací, když za výchozí bod marketingových aktivit označuje průzkum trhu. V rámci 

průzkumu jsou např. analyzovány potřeby zákazníků (požadovaný rozsah pojistné ochrany 

ve vazbě na výši ceny), analyzovány cílové skupiny a nástroje komunikace (testy účinnosti 

nástrojů komunikace) nebo jsou hledány optimální metody prodeje, včetně jejich 

nákladového zhodnocení či odhalování metod odbytu konkurence.13 

 

Mezi metody a techniky, které pojišťovně slouží k analýze podnikatelského prostředí, 

jejichž výsledky jsou důležitým podkladem pro rozhodování managementu v dalších 

etapách marketingového řízení, patří např. SLEPT analýza (analýza obecného okolí 

pojišťovny), Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí (analýza 

oborového okolí), Metoda scénářů (pohled na vývoj budoucnosti), BCG matice (pohled 

na portfolio trhů a produktů podniku), Matice atraktivity oboru a pozice podniku aj. Za 

nejpoužívanější analýzu lze označit tzv. SWOT analýzu.14 

 

 

2.1.1.1  SWOT analýza  

SWOT analýza je metodou zhodnocující silné a slabé stránky pojišťovny, které se 

vztahují k vnitřním podmínkám, a zjišťující „bilanci“ situace na pojistném trhu v podobě 

příležitostí a hrozeb, působících z vnějšku. Jejich sumarizace pojišťovně pomáhá získat 

komplexní obraz o fungování společnosti, odhalovat hrozící problémy a nalézat potenciální 

příležitosti ke zlepšení či růstu. 

                                                 
13 ČAP, Vybrané kapitoly z pojišťovnictví,  s. 122-123. 
14 ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 66-67. 
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Nestrannou a kvalifikovanou analýzou silných a slabých stránek může pojišťovna odhalit 

faktory, které jsou možným zdrojem případných úspěchů či nezdarů. Jak uvádí Zuzaňák, 

pouhá identifikace silných a slabých stránek nepostačuje. Nedílnou součástí je zároveň 

volba kritérií a hodnotících technik těch faktorů, jež naplňují podstatu silných a slabých 

stránek. Analýza příležitostí a hrozeb, které pojišťovna na rozdíl od silných stránek 

nemůže tak dobře kontrolovat, slouží k přípravě na maximálně efektivní využití příležitostí 

a na odvrácení či alespoň částečnou eliminaci důsledků hrozeb.15 Příklad teoretické podoby 

SWOT analýzy komerční pojišťovny je znázorněn na obrázku 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obrázek 5: Teoretická podoba SWOT analýzy komerční pojišťovny 
Zdroj: zpracováno autorkou podle ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční 
pojišťovny, s. 68 a ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví, s. 12-13 

 

                                                 
15 ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví, s. 11-13. 
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2.1.2 Vymezení poslání a cílů, formulace a výběr strategie 
Správně formulované poslání pojišťovny je srozumitelné a snadno zapamatovatelné (např. 

motto, krédo). Konkrétní formulací obvykle odpovídá na některé z otázek typu: 

ü Co je smyslem existence komerční pojišťovny? Za jakým účelem existuje?  

ü Jaký je vztah komerční pojišťovny k ostatním subjektům? Jaké jsou její přednosti? 

ü Které hodnoty dlouhodobě uznává? 

 

Odpovědi na výše formulované otázky jsou určeny nejen klientům a akcionářům, ale také 

samotným zaměstnancům. Odpovědi je přesvědčují o smysluplnosti jejich práce a podílu 

na prosperitě celé společnosti. Z tohoto důvodu plní poslání mj. funkci jednoho z nástrojů 

řízení. Poslání komerční pojišťovny by mohlo znít následovně: Naším posláním je 

poskytovat našim klientům kvalitní pojistné služby.16 

 

Dalším krokem plánovací etapy, navazujícím na formulaci poslání, je vymezení cílů, které 

konkrétně vyjadřují představu o požadovaném stavu pojišťovny v budoucnu. Jak uvádí 

Řezáč [6, s. 73]: „Vytyčené cíle bezprostředně určují činnost komerční pojišťovny v daném 

podnikatelském prostředí a jejich jasné vyjádření napomáhá správné orientaci 

a racionální kontrole řídících i výkonných pracovníků.“ Zjednodušeně řečeno naznačují 

směr, kterým se chce pojišťovna vydat. Cíle je nutné, z důvodu možnosti následného 

kvalitativního zhodnocení jejich plnění, vyjádřit v číselné podobě a pro jejich plnění 

zpracovat časový harmonogram. Stanovení cílů se odvíjí nejen z jejího poslání, ale také 

od ukazatelů úspěšnosti rozvoje pojišťovny (např. zisku, růstu předepsaného pojistného, 

podílu na pojistném trhu, nákladů na pojistná plnění). Příkladem cílů pojišťovny je zvýšení 

tržního podílu na pojistném trhu, zvýšení předepsaného pojistného, snížení provozních 

nákladů nebo vylepšení celkové image pojišťovny.17 

 

Na základě výše popsaných celopodnikových cílů jsou vytyčovány marketingové cíle, 

které celopodnikové cíle zpřesňují v rámci bližšího časového horizontu. Jejich důležitost 

dokládá podle Řezáče [6, s. 189] i skutečnost, že „z formulace marketingových cílů 

vyplývá volba strategie.“ Konkrétně se může jednat např. o zvýšení tržního podílu na 

                                                 
16 ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 73. 
17 ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví, s. 11-16. 
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pojistném trhu o 2 %, zvýšení předepsaného pojistného o 20 %, snížení provozních 

nákladů o 4 % nebo změna loga komerční pojišťovny. 

 

Jak ale vytyčených, nejen marketingových, cílů dosáhnout? Odpověď na tuto otázku řeší 

marketingová strategie firmy, jejíž úkol spočívá v nalezení co možná nejefektivnějšího 

způsobu řešení tohoto „problému“.18 

 

Formulace a výběr strategie 

V rámci strategického plánování, které se dotýká činnosti celého podniku, jsou 

formulovány cíle a stanovovány postupy a způsoby dosažení těchto cílů. Marketingová 

strategie se pak zaměřuje na konkretizaci marketingových cílů a aktivit celkové strategie. 

V obsahu marketingové strategie pojišťovny může být zahrnuto sedm oblastí: 19 

ü Nabídka pojistných služeb (nabídka pojistných produktů, správa pojištění, 

likvidace pojistných událostí). 

ü Pozice na pojistném trhu (zvýšení obchodní produkce, rozšíření působnosti o nové 

nebo opuštění méně výnosných regionů, rozšíření pojistného kmene). 

ü Cenová politika (nabídka pojistných produktů za nízké nebo vysoké pojistné, 

diferenciace pojistného podle škodního průběhu pomocí bonusů a malusů). 

ü Distribuční politika (výběr nejvhodnějších distribučních cest, včetně možnosti 

využít bankopojištění a alternativní distribuční kanály). 

ü Reklama a propagace (velikost finančních prostředků vynaložených na reklamu 

a propagaci). 

ü Riziko (rozhodnutí o míře přijatelnosti určitého rizika do pojištění, podnikatelské 

riziko pojišťoven) 

ü Investiční politika (investice prostředků pojistně technických rezerv 

do investičních instrumentů finančního trhu při dodržení skladby a limitů skladby 

finančního umístění dle zákona o pojišťovnictví a vyhlášky č. 434/2009). 

                                                 
18 MAJARO, S.; JURNEČKA, S. Základy marketingu, s. 224. 
19 FORET, M. Marketing pro začátečníky, s. 23 a 
    ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 60-61. 
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2.1.2.1 Strategie aplikovatelné v řízení komerční pojišťovny 

Aplikovatelností strategií v řízení komerčních pojišťoven se podrobně zabývá Řezáč 

a kolektiv v publikaci Marketingové řízení komerční pojišťovny. Parciální strategie20, které 

by bylo možné v pojišťovnách uplatnit, zahrnují: 

 

A. Tradiční marketingová strategie 

Klasické pojetí marketingové strategie používá segmentaci, targeting a positioning. Na 

základě rozčlenění pojistného trhu do tzv. segmentů (členové s podobnými vlastnostmi 

a potřebami) připravuje pojišťovna pro každou skupinu optimální marketingový mix. 

V procesu cílení segmentů (tzv. targeting) dochází k ověření přitažlivosti jednotlivých 

segmentů a výběru  těch nejzajímavějších. Tzv. positioning vychází z obsazování žádoucí 

pozice na trhu jasným odlišením pojistného produktu vůči konkurenci. 

 

B. Strategie tržní pozice a podílu na pojistném trhu 

Podíl pojišťovny na pojistném trhu je stanovován jako poměr předepsaného pojistného 

pojišťovny k předepsanému pojistnému celého pojistného odvětví, podle kterého ČAP 

sestavuje žebříček pořadí pojišťoven. Podle tržní pozice pojišťovna může zvolit jednu 

z následujících strategií: 

ü Strategie tržního vůdce 

ü Strategie tržního vyzyvatele 

ü Strategie tržního následovatele 

ü Strategie obsazování tržních mezer 

 

Strategie tržního vůdce spočívá v ochraně a udržení stávající pozice a zároveň v úsilí 

o zvýšení tržního podílu. Pojišťovny na druhém nebo třetím místě mohou využít strategii 

tržního vyzyvatele. Cílem je zvýšení tržního podílu na úkor tržního vůdce nebo ostatních 

pojišťoven. Tržní následovatel napodobuje tržního vůdce a navíc usiluje o dosažení 

odlišnosti až výjimečnosti (např. vylepšená verze produktu tržního vůdce). Identifikace 

malých tržních segmentů, které nemusí být pro velké pojišťovny atraktivní, je podstatou 

strategie obsazování tržních mezer. Pro menší pojišťovny mohou být tyto „výklenky 
                                                 
20 Strategie zabývající se pouze určitou částí marketingového řízení. 
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trhu“ zdrojem uspokojivých příjmů a způsobem, jak se vyhnout konkurenčnímu boji se 

silnějšími pojišťovnami.   

 

C. Strategie růstu 

Strategie růstu se zaměřuje na růst produkce nebo zvyšování tržního podílu. Podle 

charakteru trhu a produktu (současný/nový) rozlišujeme celkem čtyři typy strategie růstu, 

které lze uspořádat do tzv. Ansoffovy matice: 

 
Tabulka 1: Ansoffova matice růstu 

 

 

 

 

 

 
             

Zdroj: ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 75 

 
Pojišťovna se v rámci strategie pronikání na trh soustřeďuje na současný pojistný trh 

i současné pojistné produkty. Cílem je zvýšit objem prodeje např. prostřednictvím zvýšení 

počtu zprostředkovatelů, novými prodejními místy nebo intenzivnější propagací. Vstupem 

České republiky do EU se komerčním pojišťovnám otevřela možnost nabídnout současné 

pojistné produkty na nových trzích, tzn. využívat strategii růstu trhu. Strategie vývoje 

produktu (nové produkty pro stávající trh) se zaměřuje na zlepšení kvality poskytované 

služby a její neustálou inovací. Nasazení strategie diverzifikace (nové produkty novým 

trhům) umožňuje eliminovat podnikatelské riziko.  

 

D. Strategie získání konkurenční výhody 

V rámci strategie získání konkurenční výhody21 jsou navrženy tři základní strategie:  

 

                                                 
21„Konkurenční výhoda vyrůstá ve své podstatě z hodnoty, kterou je podnik ochoten vytvořit pro své kupující 

… je tím, co jsou kupující ochotni zaplatit. Vyšší hodnota pramení z toho, že podnik nabídne nižší ceny než 
konkurenti za rovnocennou užitnou hodnotu, nebo že poskytne zvláštní výhody, které výše než vynahradí 
vyšší cenu.“ (převzato z ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 77) 

Pojistný trh Pojistný  

produkt 
Současný Nový 

Současný Pronikání na trh Růst trhu 

Nový Vývoj produktu Diverzifikace 
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ü Strategie cílená 

ü Strategie nákladová (=strategie minimálních nákladů) 

ü Strategie diferenciace produktu 

 

Pro pojišťovny, které se zaměřují na menší segmenty pojistného trhu, je vhodnou volbou 

cílená strategie. Konkurenční výhodu získává „šitím“ pojistných produktů klientům „na 

míru“ (např. nabídka balíčků s pojistnými produkty pro klienty bank). V případě zaměření 

na rozsáhlý trh je možné využít strategii minimálních nákladů. Její podstatou je nabídka 

levných pojistných produktů, která je založena na stlačení nákladů na jejich produkci 

a distribuci. Diferenciací produktu pojišťovna usiluje o nabídku jedinečné a těžko 

napodobitelné služby (např. novinky produktů, doplňkové služby).  

 

E. Strategie diferencovaného přístupu k vybraným subjektům trhu 

Tyto strategie lze rozčlenit podle rozdílných přístupů k ostatním subjektům pojistného trhu, 

podle chování komerční pojišťovny na různých typech trhů a podle jejího postoje 

k ochraně životního prostředí.  

 

a) Přístup k ostatním subjektům pojistného trhu: 

ü Strategie konkurenčně zaměřené   

• Kooperační strategie 

• Konfliktní strategie                

• Strategie přizpůsobení 

• Úhybná strategie 

ü Strategie zaměřené na  zprostředkovatele 

• Strategie tlaku 

• Strategie tahu  

• Strategie selekce  

• Strategie motivace 

• Strategie smluvního vztahu 
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Chováním komerční pojišťovny v konkurenčním prostředí se zabývají konkurenčně 

zaměřené strategie. Pojišťovna může s konkurencí spolupracovat, vytvářet na ni tlak 

a snažit se ji vytlačit z trhu, může své chování konkurenci přizpůsobit, nebo jí 

vybudováním bariér vstupu konkurence a specializace „uhýbat“. 

 

Vztah komerční pojišťovny a pojištěného je odrazem nasazení strategie zaměřené 

na zprostředkovatele. Strategie tlaku se vyznačuje zvýšením aktivity v oblasti 

komunikačního mixu, jehož pomocí jsou pojistné produkty skrze distribuční cesty 

ke klientovi doslova „protlačeny“. Opačným směrem působí strategie tahu, kdy sám klient, 

reagující např. na reklamu, vyžaduje zprostředkování produktu. Strategie selekce se zabývá 

výběrem nejvýnosnějšího způsobu distribuce. Motivační strategie slouží především 

k získání většího počtu pojistných smluv.  

 

b) Trhy: 

ü Strategie na mladých trzích 

• Strategie vstupu na pojistný trh 

• Strategie udržení na pojistném trhu 

ü Strategie na stagnujících a smršťujících se trzích 

• Strategie udržení na pojistném trhu 

• Strategie odchodu z pojistného trhu 

• Soustředěná strategie výklenku pojistného trhu 

• Diferencovaná strategie výklenku pojistného trhu 

ü Strategie na trzích služeb 

• Strategie kooperace 

• Strategie synergického účinku 

• Strategie multiplikační 

 

V případě existence mladých trhů, charakteristických vstupem nových komerčních 

pojišťoven nebo příchodem zahraniční konkurence, může pojišťovna zvolit dvojí strategii 

– buď na nový pojistných trh sama vstupuje, nebo si své postavení na pojistném trhu 

ohrožovaném vstupem nových konkurentů snaží alespoň udržet. 



 
 

 
 
 

30 

Stagnující a smršťující se trhy vyžadují schopnost reagovat na aktuální tržní situaci a její 

vývojové tendence. Při strategii udržení na pojistném trhu pojišťovna přehodnocuje 

nabídku pojistných služeb nebo v krajní situaci žádá o zrušení povolení k poskytování 

jednoho z odvětví pojištění, a to na základě hospodářských výsledků, udržitelnosti 

jednotlivých pojistných služeb nebo vlivu konkurence. Strategie odchodu z pojistného trhu 

zahrnuje zúžení nabídky pojistných produktů a při neuspokojivé hospodářské situaci zánik 

pojišťovny v podobě prodeje pojistného kmene. Uplatněním soustředěné strategie 

výklenku pojistného trhu získávají pojišťovny silnou konkurenční pozici ve speciálním 

segmentu pojistného trhu, čehož dosahují zaměřením se na konkrétní pojistné služby. 

Diferencovaná strategie výklenku pojistného trhu se naopak zaměřuje na flexibilní pojistné 

služby obsahující širokou škálu doprovodných služeb a poradenství. 

 

Pojišťovna klientům poskytuje službu, a proto je možné nasadit strategie uplatňované na 

trhu služeb. V rámci strategie kooperace pojišťovny vzájemně spolupracují např. formou 

poolú a kryjí rizika vybraných segmentů pojistného trhu (např. jaderné elektrárny). 

Strategie se uplatňuje v segmentech, kde vznik pojistné události rovná se vysoké pojistné 

plnění, a to za účelem snížení nákladů na poskytování pojistné ochrany. V rámci finanční 

skupiny je možné díky vzájemnému doplňování nabízených služeb dosáhnout tzv. 

synergického účinku v podobě zvýšeného zisku a úspor nákladů na propagaci, distribuci, 

správu i péči o klienty (např. hypoteční úvěr doplněný životním pojištění nebo pojištěním 

majetku). Multiplikační strategie spočívá v přenášení zkušeností z domácího pojistné trhu 

na  trh zahraniční, díky které komerční pojišťovna získává oproti konkurenci náskok. 

 

c) Postoj k ochraně životního prostředí: 

ü Defenzivní strategie ochrany životního prostředí 

ü Ofenzivní strategie ochrany životního prostředí 

 

Postoj k ochraně životního prostředí pojišťovna vyjadřuje prostřednictvím konstrukce 

pojistného. V defenzivní strategii pojistné navyšuje o represivní koeficient podnikům, 

které dopad své činnosti na životní prostředí nezohledňují nebo o něm uvažují až po vzniku 

pojistné události. Naopak v ofenzivní strategii snižuje pojistné o preventivní koeficient, 
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pokud klient chrání životní prostředí či řeší nepříznivé dopady své činnosti před případným 

vznikem pojistné události.  

 

F. Strategie uplatňované prostřednictvím marketingového mixu 

Přestože se s marketingovým mixem a jeho nástroji v oblasti služeb blíže seznámíme 

v následující kapitole; pro úplnost je uvedena strukturalizace a stručná charakteristika 

aplikovatelných strategií uplatňovaných prostřednictvím marketingového mixu. 

 

a) Produkt – produktová strategie: 

ü Strategie akvizice 

ü Strategie inovace pojistného produktu 

ü Strategie vzniku nového pojistného produktu 

 

Volba jedné z produktových strategií, které pojišťovně pomáhají odolávat stále sílící 

konkurenci, se odvíjí od volby produktové nabídky. Akviziční strategie se vyznačuje 

odkupem celého, příp. části pojistného kmene konkurenční pojišťovny. Změny 

v nabízených pojistných produktech (např. rozšíření rozsahu pojistné ochrany, tvorba 

pojistných balíčků) a vývoj novinek přesněji korespondujících s aktuálními preferencemi 

potřeb klientů jsou podstatou inovační strategie a strategie vzniku nového produktu. 

 

b) Cena – cenová strategie: 

ü Strategie vysokého pojistného 

ü Strategie nízkého pojistného 

ü Strategie produktových balíčků 

ü Strategie přizpůsobování pojistného 

 

K cílům podnikatelských subjektů patří bezesporu tvorba zisku. Způsob naplnění tohoto 

cíle hledají cenové strategie, které se odvíjí od kalkulace pojistného. Podstata strategie 

vysokých zaváděcích cen spočívá v nabídce pojistných produktů za nadstandardní pojistné, 

které jsou však podporovány a doplňovány kvalitními službami. Naopak strategie nízkého 

pojistného bývá uplatňována za účelem rozšíření klientské základny a dosažení většího 
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podílu na pojistném trhu. Podstatou strategie produktových balíčků je prodej balíčku 

služeb, který kromě základního produktu obsahuje i doplňková pojištění a produkty za 

celkově nižší pojistné. Poslední cenová strategie spočívá v uzpůsobování ceny pojištění 

prostřednictvím slev (bonusů) nebo naopak přirážek (malusů) na základě různých faktorů 

jako např. klientův zdravotní stav, stupeň zabezpečení majetku, rizikovost klienta, jeho 

celková lukrativnost pro pojišťovnu nebo stupeň propojištěnosti.  

 

c) Místo – distribuční strategie: 

ü Intenzivní distribuční strategie 

ü Selektivní distribuční strategie 

ü Exkluzivní distribuční strategie 

ü Alternativní distribuční strategie 

 

Volbou distribučního kanálu se zabývají celkem čtyři strategie. U standardních, 

v podvědomí klientů známých, pojistných produktů je upřednostňována intenzivní 

strategie, která využívá stávající distribuční sítě. U nadstandardních produktů se využívá 

exkluzivní strategie zdůrazňující psychologické působení produktu. Selektivní strategie 

může být aplikována, dojde-li pojišťovna k závěru, že díky vysoké atraktivitě produktu je 

klient sám ochoten vynaložit úsilí na jeho získání. Podstatou čtvrté strategie je možnost 

volby alternativních distribučních kanálů při nabídce a prodeji pojistných produktů. 

 

d) Komunikační mix: 

ü Komunikační strategie  

ü Reklamní a propagační strategie 

 

Pojišťovna používá ke komunikaci s klienty celou řadu přístrojů, nástrojů a metod (např. 

pojišťovací zprostředkovatele, zaměstnance, internet, intranet22, extranet23, telefon, email, 

televizní vysílání), jejichž nejvhodnější kombinace vybírá komunikační strategie. Druhá 

jmenovaná strategie se zabývá výběrem nejvhodnější a nejúčinnější reklamy a propagace.  

                                                 
22 Síť propojující subjekty v rámci komerční pojišťovny. 
23 Síť propojující komerční pojišťovny s dodavateli služeb, klienty a zprostředkovateli. 
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Výše uvedený přehled strategií dokazuje, že jejich nabídka je opravdu široká. Všeobecně 

použitelný návod, jak provést výběr zaručené strategie ovšem bohužel neexistuje. Každá 

pojišťovna musí umět sama určit, která strategie je pro ni vzhledem k jejímu aktuálnímu 

postavení, situaci na pojistném trhu a stanoveným cílům nejvhodnější, tedy vybrat strategii 

dávající největší záruku dosažení vytyčených cílů pojišťovny.  

 

 

2.1.3 Marketingové plánování a sestavení marketingového plánu 
Nástrojem sloužícím k řízení a koordinaci aktivit vedoucích k dosažení marketingových 

cílů je marketingový plán, který implementuje a v praxi ověřuje zvolené marketingové 

strategie. Kromě marketingových aspektů obsahuje i další funkční aspekty, jež vyžadují 

koordinaci jako např. vývoj nových produktů, správu pojištění, obchod, finance, 

personalistiku nebo likvidaci pojistných událostí.24  

 

Konkrétní podobu marketingu je nezbytné cíleně naplánovat pro každou organizační 

jednotku, popř. produktovou skupinu. Marketingové plánování v komerční pojišťovně 

obvykle zahrnuje:25 

ü vymezení cílových trhů, segmentů trhu, klientů, jednotlivých regionů,  

ü plánovaný tržní podíl na pojistném trhu, 

ü plán marketingového mixu pro jednotlivé cílové trhy, 

ü plánovaný produktový sortiment, provedení a modifikace doplňkových služeb, 

ü plánovanou cenu, způsoby modifikace ceny a platební podmínky, 

ü plánované typy a články distribučních cest a pravidla prodeje, 

ü plánovaný nábor zaměstnanců a pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich školení, 

ü plánované akce marketingové komunikace, jejich koncepce, organizační, technické 

a personální zajištění a rozpočet nákladů na ně. 

 

                                                 
24 FORET, M. Marketing pro začátečníky, s. 31.  
25 ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 60-61. 



 
 

 
 
 

34 

2.2 Realizační etapa 
Základní úkoly, kterých chce pojišťovna dosáhnout, byly stanoveny v první etapě 

marketingového řízení. V druhé etapě je nutné všechny tyto naplánované aktivity 

realizovat a uvést je do každodenní praxe. Jak uvádí Horáková [7, s. 32]: „Realizace 

znamená uskutečnění řady operací, vyžaduje přesnou znalost úkolů a adresné vymezení 

odpovědností.“ Za jednu z podmínek realizace je označována taková organizační 

struktura, která všem zainteresovaným a odpovědným osobám umožňuje splnit plánované 

úkoly a cíle pojišťovny. Úsilí by mělo být vynakládáno nejen v rámci úseku marketingu, 

ale mělo by být předmětem zájmu všech stupňů řízení, zaměstnanců i spolupracovníků 

pojišťovny. Předpokladem úspěšné implementace marketingového plánu do praxe je nejen 

jejich odborná způsobilost a zkušenosti, ale také dostatečná motivace, odborná příprava 

a trénink. 26 

 

Realizaci všech plánovaných marketingových úkolů ovšem není nezbytně nutné provádět 

pouze v rámci pojišťovny. Celou řadu činností je vzhledem ke mzdovým nákladům 

a požadavkům na profesionální vykonání účelné zajistit např. prostřednictvím reklamních 

agentur nebo firem provádějících průzkumy trhu.27 

 

 

2.3 Kontrolní etapa 
V závěrečné etapě jsou charakterizovány marketingové činnosti a hodnoceny jejich 

výsledky. Kontrola ověřuje dodržování realizace celého marketingového plánu, zjišťuje 

funkčnost všech marketingových činností a umožňuje, v zájmu uchování integrity 

a nepřetržitosti procesu marketingového řízení, uskutečnit jejich potřebnou korekci. Za 

základ etapy lze označit hodnocení marketingových strategií a jejich účinnosti, tedy 

zhodnocení, zda používané strategie představují nejlepší možnost, jak vytyčených cílů 

dosáhnout. Měřena je nejen výkonnost marketingových aktivit, ale také jejich přínos 

k celkové úspěšnosti pojišťovny.28 

                                                 
26 ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 91-93. 
27 ČAP, Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, s. 125. 
28 HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing, s. 140. 
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3 Marketingový mix v komerční pojišťovně 

„Uměním marketingu i v pojišťovnictví je zvolit správnou kombinaci nástrojů (mix) pro 

zvolený tržní segment neboli cílovou skupinu.“ Uvedená citace [8, s. 121] naznačuje hlavní 

témata třetí kapitoly, kterými jsou marketingový mix, jeho jednotlivé nástroje 

a segmentace trhu. 

 

Marketingový mix patří k základním pojmům marketingového procesu. Jedná se o soubor 

marketingových nástrojů, s jejichž pomocí podnik na cílovém trhu usiluje o dosažení svých 

marketingových cílů. Kotler a Armstrong [4, s. 105] definují marketingový mix jako 

„soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční 

a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků 

na cílovém trhu.“ Podnik má možnost nakombinovat a zkoordinovat jednotlivé 

komponenty způsobem, aby pro zvolený tržní segment mohl vzniknout „originální“ 

marketingový mix, který je schopen naplnit stanovené cíle a získat konkurenční výhodu.29 

Definici s příklady nástrojů jednolitých politik znázorňuje obrázek 6.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6: Marketingový mix 
Zdroj: upraveno autorkou podle KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing, s. 106.  

 

                                                 
29 ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 84, 117 a  
    ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví, s. 26. 

Distribuční politika    
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distribuční sítě                   
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ceníky, slevy, provize, 

platební podmínky 

Komunikační politika 
reklama, osobní prodej,    

podpora prodeje, 
public relations 

Výrobková politika  
sortiment,  kvalita, 

design, záruky, značka, 
služby 



 
 

 
 
 

36 

3.1 Segmentace trhu a výběr cílové skupiny30 
Klienti pojišťoven se navzájem liší svými vlastnostmi, potřebami a dalšími 

charakteristikami. Z důvodu této heterogenity je v rámci procesu marketingového řízení 

uplatňována metoda segmentace. Cílem je maximální poznání struktury trhu, jeho následné 

členění do menších homogenních celků (tzv. tržních segmentů) a přizpůsobení 

marketingových aktivit vybraným skupinám tak, aby mohly být co nejlépe obslouženy. Do 

jednotlivých skupin jsou klienti zařazováni podle předem stanovených segmentačních 

kritérií, které lze rozdělit do dvou podskupin: 

 

A) Segmentační kritéria použitelná na trhu spotřebitelů: 
ü geografická – např. podle obce, města, okresu, regionu, státu,  

ü demografická – např. podle věku, pohlaví, rodinného stavu, náboženství, etnika, 

ü socioekonomická – např. podle dosaženého stupně vzdělání, zaměstnání, příjmu, 

ü psychografická – např. podle zájmů, postojů, životního stylu, společ. příslušnosti, 

ü behaviorální – např. podle četnosti, rozsahu, intenzity nakupování a spotřeby. 

 

Významným segmentačním kritériem je především riziko, jemuž je klient vystaven (např. 

riziko dané vykonávanou profesí nebo zájmovou činností). Obecně pojišťovny segmentují 

trh občanů zejména podle regionů, věku, pohlaví, příjmů, příslušnosti ke skupinám. Jelikož 

k současnosti patří snižování počtu dětí v rodině, prodlužování délky studia, uzavírání 

manželství ve starším věku, stává se významným segmentačním kritériem životní styl. 

Cílové skupiny se často vymezují dle několika hledisek současně (např. žena, 25 až 35 let, 

svobodná, příjem 25 tis. až 30 tis. Kč, zaměstnaná ve finanční sféře).  

 

B) Segmentační kritéria použitelná na trhu podnikatelů: 
ü geografická – např. podle obce, města, okresu, státu, 

ü charakteristiky podniku – např. podle velikosti, odvětví, 

ü provozní – např. podle vybavenosti, úrovně používané techniky a technologie, 

ü kvalitativní – např. podle zvolené marketingové koncepce, postoje k riziku, 

ü behaviorální – např. podle organizace nákupu a nákupní politiky. 

                                                 
30 ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 189-197 a  
    ZUZAŇÁK, A. Marketing  v pojišťovnictví,, s. 23, 67. 
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Všeobecně lze trh podnikatelů vzhledem ke koncentraci vyšších hodnot a vyšší 

pravděpodobnosti realizace rizika označit pro pojišťovnu za velmi lukrativní. Z tohoto 

důvodu přistupují pojišťovny k tomuto trhu zcela individuálně a lze ho podrobněji členit 

např. na živnostníky, rodinné firmy, komerční firmy, poradenské firmy, soukromé lékaře. 

K nejdůležitějším segmentačním kritériím patří zejména odvětví (chemický průmysl, 

automobilový promysl, letecký průmysl aj.), velikost podniku (malé, střední, velké), 

hodnota hmotného vybavení, úroveň technického a technologického vybavení apod.   

 

Na základě výsledků segmentace může být zvolen cílový segment. Pojišťovna vyhodnotí 

atraktivitu segmentů a orientuje se pouze na segment, který je v souladu se svou strategií 

schopna dlouhodobě a efektivně obsluhovat, a který jí zároveň zajistí dostatečný zisk.31 

 

 

3.2 Nástroje marketingového mixu32 
Po segmentaci trhu a vymezení cílové skupiny následuje výběr optimální kombinace 

a konkrétní podoby nástrojů marketingového mixu, které jsou prostředkem naplnění 

marketingových cílů. S tímto souhrnem několika vzájemně propojených proměnných, 

které lze dle situace poměrně snadno měnit, může podnik ve vlastní prospěch ovlivňovat 

poptávku po svých produktech. V zájmu neohrozit dosažení stanovených cílů Řezáč 

[6, s. 84] upozorňuje, že: „je vždy nutné respektovat vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

nástroji a uplatňovat je ve správném poměru tak, aby nedocházelo k preferenci jednoho 

nástroje na úkor druhého.“ 

 

Tradičně jsou nástroje marketingového mixu uspořádány do modelu „4P“: 

ü Product – produkt, 

ü Price – cena, 

ü Place – místo, 

ü Promotion – propagace, marketingová komunikace. 

                                                 
31 Příklad segmentace trhu viz příloha A. 
32 ČAP. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, s. 121, DĚDKOVÁ, J.; HONZÁKOVÁ, I. Základy marketingu, 

s. 85-87, ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 84, 117-118.  
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Pro oblast služeb, k nimž pojišťovnictví bezesporu náleží, se však výše představený model 

ukázal jako nedostačující. Z tohoto důvodu byl marketingový mix pro služby rozšířen 

o další tři nástroje, čímž vznikl model „7P“: 

ü People – lidé, 

ü Physical Evidence – materiální prostředí, 

ü Processes – procesy. 

 

 

3.2.1 Pojistný produkt33 
Dominantní pozici mezi nástroji marketingového mixu zaujímá produkt. Může jím být 

cokoliv, co lze na trhu nabídnout, co vzbudí a získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě 

nebo dokáže saturovat přání a potřeby zákazníka. Marketing tedy nepovažuje za produkt 

pouze hmotné předměty, ale i služby, myšlenky, místa, osoby nebo organizace. 

 

V pojišťovnictví mluvíme o pojistném produktu, tedy o druhu pojištění vztahujícím se 

k pojistným nebezpečím (např. živelní pojištění nebo pojištění pro případ odcizení) nebo 

k objektům pojištění (např. pojištění domácnosti nebo pojištění vozidel). Pojišťovny 

nabízejí pestrou škálu pojistných produktů, které lze členit podle různých hledisek:  

ü délka pojistné doby – krátkodobé nebo dlouhodobé pojištění, 

ü způsob placení – pojištění s jednorázově nebo s běžně placeným pojistným, 

ü forma pojištění – pojištění obnosová nebo škodová, 

ü územní platnost – pojištění s místní platností, s platností na území jednoho státu, 

s platností na území více států nebo s neomezenou územní platností, 

ü pojistná nebezpečí zahrnutá do pojištění – pojištění pro krytí jednoho nebo více 

pojistných nebezpečí nebo pojištění ALL RISKS.  

 

Za jedno ze základních členění pojistných produktů můžeme označit dělení v návaznosti na 

dělení komerčního pojištění z pohledu organizačního – na odvětví životního pojištění 

a odvětví neživotního pojištění, k nimž přísluší jednotlivé pojistné produkty.  

                                                 
33 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví, s. 40-43, KINCL, J. Marketing podle trhů, s. 65, 

ZUZAŇÁK, A. Marketing  v pojišťovnictví, s. 27.  
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Podle marketingové koncepce se pojistný produkt skládá ze čtyř základních úrovní. 

V základní pojistné ochraně (tzv. jádru produktu) a v podmínkách a vlastnostech, které 

klient od pojištění běžně očekává (tzv. očekávaném produktu), se pojistné produkty 

jednotlivých pojišťoven obecně příliš neliší. Přestože se jedná o stěžejní úrovně produktu, 

jsou pro zákazníka spíše samozřejmostí a na jeho rozhodování mají menší vliv, což je 

způsobeno nízkou heterogenitou těchto dvou úrovní u vzájemně si konkurujících produktů. 

Podstatně více zákazníka ovlivňuje obtížněji napodobitelná úroveň produktu, která ho 

dodatečnými službami a užitky (tzv. rozšířený produkt) odlišuje od konkurence. Ke 

specifickým vlastnostem, kterými se produkty mohou lišit, patří například:34  

ü poskytnutí slevy při delší lhůtě placení pojistného, 

ü bonus při bezeškodním průběhu pojištění, 

ü zvýšení pojistné částky u pojištění nevyžadujícího lékařskou prohlídku, 

ü protiinflační program (zvyšování pojistné částky a pojistného podle míry inflace),  

ü stavebnicový princip pojištění – volba varianty pojištění podle potřeb klienta nebo 

ü nabídka pojištění dílčího rizika zdarma v rámci „pojistného balíčku“. 

 

Z těchto důvodů by se pojišťovna spíše než na samotnou nabídku a popis produktů, měla 

zaměřit na zdůraznění výhod jednotlivých pojistných produktů.35 

 

Poslední úroveň produktu (tzv. potenciální produkt) zahrnuje všechny budoucí proměny 

a rozšíření, stručně řečeno inovace. Protože vše prochází vývojem, je doslova existenčně 

nezbytné, aby kontinuálně se změnami pojistného trhu, zejména pak se změnou klienta 

a jeho požadavků a se změnami v charakteru rizik ho ohrožujících, probíhala neustálá 

inovace pojistných produktů, příp. se zaváděly produkty nové.  

 

Vzhledem k tomu, že rozšíření pojistných produktů mezi obyvatele České republiky 

nedosahuje úrovně vyspělých ekonomik, existuje prostor pro další růst pojistného trhu. 

Pojišťovny mohou využívat zkušeností a osvědčených modelů zahraničních pojišťoven 

a při konstrukci pojistných produktů se mohou nechat inspirovat zahraničními trhy. Další 

prostor se otvírá nejen v souvislosti se vznikem nových rizik, ale také v souvislosti 

                                                 
34 ZUZAŇÁK, A. Marketing  v pojišťovnictví, s. 28, 49. 
35 ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 50. 
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s plánovanou důchodovou reformou a reformou zdravotnictví. Jak tedy bylo řečeno, 

prostor pro růst zde existuje, záleží ovšem pouze na pojišťovnách, jak tento potenciál 

využijí a dokážou klientům vhodným způsobem nabídnout a prodat takové produkty, které 

uspokojí jejich potřeby a přání ve všech ohledech. 

 

 

3.2.2 Cena pojištění36 

S přípravou pojistného produktu úzce souvisí cenová tvorba. Cena za poskytnutí pojistné 

služby je označována jako pojistné. Na rozdíl od ostatních nástrojů marketingového mixu, 

které produkují náklady, je pro pojišťovnu pojistné zdrojem příjmů. Současně je cena 

pojištění dalším významným faktorem ovlivňujícím klientovo rozhodování o koupi, která 

v minulosti byla dokonce nejdůležitějším kritériem výběru. V současnosti se zájemci 

o pojištění více orientují na poměr poskytnuté kvality a ceny. Proto je nezbytné kalkulaci 

ceny pojištění věnovat patřičnou pozornost. Pokud by bylo pojistné příliš nízké, pojišťovna 

by nebyla schopna pokrýt své náklady ani generovat akcionáři požadovaný zisk. 

V opačném případě by klienti mohli začít vyhledávat služby konkurence.  

 

Pojišťovny své sazby stanovují na základě pojistně-technických zásad, přičemž 

nejdůležitější používanou zásadou je zachování vztahu: PŘÍJMY ≥ VÝDAJE. 

Kvantifikace pojistného, pro níž jsou určující velikost rizika a náklady spojené s provozem 

pojištění, by měla splňovat následující předpoklady. To znamená, že pojistné by mělo 

v rámci pojistného produktu:  

ü pokrýt budoucí náklady na pojistná plnění, 

ü umožnit vytvořit příslušné pojistně technické rezervy, 

ü pokrýt provozní a správní náklady pojišťovny, 

ü vytvořit přiměřený zisk pro pojišťovnu, 

ü pružně reagovat na situaci na pojistném trhu (např. na konkurenci) a na obecné 

ekonomické podmínky (např. na úrokovou míru a inflaci). 

                                                 
36 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví, s. 58, MAJTÁNOVÁ, A. Poisťovníctvo: teória 

a prax, s. 33, ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 121, ZUZAŇÁK, A. Marketing  
v pojišťovnictví, s. 29 a 50. 
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Cena pojištění je stanovována na jednotku výkonu, kterou je pojistný produkt. Pojistitel 

musí u příslušného druhu pojištění znát jeho obsah (rizika krytá daným druhem pojištění, 

pravděpodobnost realizace rizika), konstrukci (forma pojištění, možnost uplatnění 

bonusů), technické podklady používané k výpočtu pojistného (aktuální výše technické 

úrokové míry, náklady na správu pojištění, škodní tabulky, vztahy k tvorbě rezerv).  

V odborné literatuře37 je uváděn obecný kalkulační vzorec pro výpočet pojistného: 

BP =  NP + KSN + KZ 
 

BP … brutto neboli hrubé pojistné (konečná částka, kterou klient zaplatí pojišťovně),  

NP … netto neboli čisté pojistné (výdaje na pojistná plnění a tvorba rezervních fondů), 

KSN … kalkulované správní náklady a  

KZ … kalkulovaný zisk. 

 

Netto pojistné, určené ke krytí výdajů pojišťovny na pojistná plnění a na tvorbu rezervních 

fondů, je stěžejní a vzhledem k nahodilému charakteru pojištění, nejobtížněji vyčíslitelnou 

složkou pojistného. Určující pro stanovení výše této složky jsou údaje o škodním průběhu 

zpracovávané do tzv. škodních tabulek (statistické údaje o počtu pojistných plnění a jejich 

velikosti v závislosti na určitých příčinách), v životním pojištění označovány jako tabulky 

úmrtnostní.  

 

Kalkulované správní náklady do vzorce začleňují předpokládanou výši nákladů 

pojišťovny, které jsou spojené se vznikem, správou, likvidací jednotlivých pojistných 

smluv i samotným provozem pojišťovny (např. mzdové, materiálové, finanční).  

 

Kalkulovaný zisk je podle druhu pojištění diferencovaně zahrnován do tarifu pojistného 

produktů neživotního pojištění, aby pojišťovně zajistil zisk. Jeho kalkulovanou výši 

ovlivňuje zejména situace na pojistném trhu a stav nabídky a poptávky po daném produktu. 

U životního pojištění není tato složka kalkulačního vzorce do výše pojistného začleněna 

vůbec, jelikož zisk je generován investováním rezerv životního pojištění. 

 

                                                 
37 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví, s. 59. 
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Motivačním stimulem, jehož úkolem je podpořit prodej pojistných produktů, je 

poskytování slev a bonusů na pojistném, ke kterým patří například: 

ü slevy za sjednání pojištění přes internet nebo pomocí telefonu, 

ü slevy za bezeškodní průběh (u povinného ručení tzv. bonusový systém), 

ü slevy za frekvenci platby (za čtvrtletní, pololetní nebo roční způsob placení), 

ü množstevní slevy (např. u pojištění motorových vozidel, cestovního pojištění), 

ü slevy za zabezpečovací systémy a zařízení (zabezpečení domu, automobilu), 

ü slevy za „propojištěnost“ (zakoupení více produktů u stejné pojišťovny), 

ü rodinné slevy, akční slevy nebo jiné obchodní slevy.  

 

Některé slevy mohou být poskytovány na základě změny jedné z proměnných 

kalkulačního vzorce. Např. sleva na pojistném může být poskytnuta, protože sjednání 

pojištění online či pojistné placené ročně vede ke snížení KSN, nebo zabezpečovací 

systémy a zařízení zmenšující pravděpodobnost vzniku pojistné události, popř. snižující 

její dopady, vedou k poklesu NP. Ovšem za nebezpečné, zejména z dlouhodobého 

hlediska, se jeví přístupy managerů pojišťoven, kteří nedbají rad pojistných matematiků 

a v rámci konkurenčního boje „neopodstatněně stlačují“ cenu pojistného pod úroveň, která 

je výsledkem kalkulace (tzv. „dumpingové ceny“). Nebezpečné z důvodu, že škodní 

průběh, který je v budoucím období veden náhodnou veličinou, má ve svém průběhu 

stejnou pravděpodobnost náhodné odchylky jak v pozitivním, tak v negativním slova 

smyslu. A proto se, zejména v době kdy dochází k nepříznivé změně podmínek, nelze na 

odchýlení škodního průběhu pouze kladným směrem v žádném případě spoléhat.38 

 

3.2.3 Místo39 

Nezbytnou součástí marketingové činnosti  komerční pojišťovny je volba distribučních 

kanálů, prostřednictvím kterých bude informovat a zejména nabízet a prodávat pojistné 

produkty. Marketingová teorie tedy pod tímto pojmem rozumí nejen místo, ale celý 

distribuční proces. 

                                                 
38 MAJTÁNOVÁ, A. Poisťovníctvo: teória a prax, s. 33. 
39 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví, s. 175-178, ŘEZÁČ, F. Marketingové 

řízení komerční pojišťovny, s. 122-124, ZUZAŇÁK, A. Marketing  v pojišťovnictví, s. 26-30. 
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Při volbě distribučního kanálu musí pojišťovna zohlednit několik proměnných, k nimž patří 

nejen chování klientů (např. které sítě preferují, jejich volatilita) a charakter pojistných 

produktů (pro prodej produktů životního pojištění je volena jiná distribuční cesta než pro 

pojištění majetku či cestovní pojištění), ale také řadu dalších vnitřních faktorů (např. 

zvolená marketingová a obchodní strategie, přístupy k budování obchodní sítě a náklady na 

její výstavbu, výsledky hospodaření nebo organizační struktura). K distribuci pojistných 

produktů lze využít následující distribuční kanály: 

ü přepážkový prodej (většinou zaměstnanci pojišťovny),  

ü pojišťovací zprostředkovatele, 

ü nezávislé distribuční sítě (prodejci pojistných a dalších finančních produktů), 

ü bankovní instituce (tzv. bankopojištění), 

ü online (internet, call centra, telemarketing, technologie SMS nebo WAP) nebo  

ü alternativní obchodní vazby (např. penzijní fondy, stavební spořitelny, leasingové 

společnosti, cestovní kanceláře, autosalony, autobazary). 

 

Za tradiční způsob prodeje pojistných produktů lze kromě klasického prodeje na přepážce 

označit zprostředkovaný prodej. Pojišťovací zprostředkovatelé fungují jako mezičlánky 

mezi pojišťovnou a klientem, kterým ozřejmují obsah a zaměření pojistných produktů, 

pomáhají jim s výběrem z nabídky a přizpůsobují podobu produktů jejich požadavkům. 

 

V posledních letech dochází k častějšímu uplatňování nových (tzv. alternativních) 

distribučních kanálů, ke kterým patří zejména uzavírání pojištění pomocí telefonu 

a internetu, protože šetří čas i peníze. Z výzkumů provedených KPMG Česká republika 

vyplývá, že rozsah nabídky i kvalita pojistných produktů nabízených online se každoročně 

zvyšuje (viz příloha B). Obecně se jedná zejména o produkty neživotního pojištění, jelikož 

jsou jednodušší, a tedy i vhodnější k uzavírání online. U produktů životního pojištění je 

vzhledem k jejich složitosti upřednostňován osobní prodej.40 

 

Současným trendem je podle studie „2008 World Insurance Report“ společnosti 

Capgemini a asociace EFMA tzv. multikanálová distribuce. Významná část 

                                                 
40 Pojišťovny na internetu: Nejnovější průzkum KPMG Česká republika. Pojistný obzor, s. 24-26. 
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pojišťovacích institucí volí multikanálové distribuční modely, protože, zjednodušeně 

řečeno, jedním distribučním kanálem nelze získat všechno. Výzvou ovšem 

zůstává synergické propojení jednotlivých sítí takovým způsobem, aby mezi jednotlivými 

distribučními kanály, které se vzájemně vnímají jako konkurenční, nevznikaly konflikty. 

 

 

3.2.4 Propagace a komunikační mix 
Za propagaci lze označit činnost, která informuje, přesvědčuje a ovlivňuje nákupní 

rozhodování spotřebitele. Místo pojmu propagace ovšem bývá z důvodu zdůraznění jeho 

marketingového pojetí používán pojem komunikační mix, který zahrnuje ústní komunikaci 

a další formy nesystematické komunikace. K hlavním komunikačním cestám tradičně patří 

reklama, osobní prodej, podpora prodeje, práce s veřejností a přímý marketing.41 

 

Reklama je podle Švandové [9, s. 57]: „placená neosobní komunikace prostřednictvím 

masových médií.“ Jejím stěžejním úkolem je zprostředkování informací takovým 

způsobem, aby vzbudily zájem o nabízený produkt. K dalším úkolům reklamy patří 

získávání nových zákazníků, utužení stávajících vztahů se zákazníky, podpora prodejní 

sítě, zvýšení známosti značky nebo firmy, korekce image firmy apod. V pojišťovací praxi 

má reklama dvě základní podoby: 

 

Produktová reklama má za cíl zaujmout a vyvolat potřebu po konkrétním produktu, resp. 

balíčku pojišťovny. Tato podoba reklamy představuje základní parametry produktu 

s výčtem jeho hlavních výhod. Image reklama prezentuje pojišťovnu jako celek, vytváří, 

udržuje či mění image pojišťovny. Image reklama upozorňuje zákazníka na silné stránky 

pojišťovny – např. na její kapitálovou stabilitu, inovaci nabídky pojistných produktů, 

příznivé ceny za vysokou kvalitu, profesionální přístup. 42 

 

Jedna z predikcí tendencí změn v komerční pojišťovně na počátku 21. století upozorňuje 

na problém přesycenosti reklamou. Snaha pojišťoven získávat klienty prostřednictvím 

reklamy stylem „oslovit všechny, vždy a všude“ způsobila, že klienti méně reagují na 

                                                 
41 DĚDKOVÁ, J.; HONZÁKOVÁ, I. Základy marketingu, s. 150 a 
    NAGYOVÁ, J. Marketingová komunikace, s. 11. 
42 ČAP. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, s. 123.  
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kvalitně zpracovanou reklamu. Důsledkem je nadměrný růst nákladů na pojištění 

s využitím reklam, bohužel bez kýženého efektu. Částečným řešením tohoto problému je 

dobře promyšlená volba formy reklamy, jejího rozsahu a cílové skupiny.43 

 

Osobní prodej je spolu s reklamou jednou z hlavních složek komunikačního mixu. Jak 

uvádí Švandová [9, s. 47]: „Jedná se o komunikaci „tváří v tvář“ při prezentaci výrobku či 

služby mezi dvěma nebo několika osobami za účelem prodeje.“ Komerční pojišťovny díky 

charakteru pojistné služby mohou těžit ze třech výhod: 

Ø kultivace všech druhů vztahů – prodejem počínaje a přátelskými vztahy konče,   

Ø pociťovaná povinnost kupujícího vyslechnout sdělení prodávajícího a  

Ø osobní styk s klientem – obě strany mohou pozorovat potřeby a charakteristiky 

svého „protějšku“, což jim umožňuje bezprostředně na ně reagovat.44 

 

Podpora prodeje zvyšuje objem prodeje a atraktivitu pojistných produktů. Bývá 

realizována zpravidla v kratším časově omezeném úseku několika dnů, maximálně týdnů. 

Nástroje této formy komunikace jsou děleny podle objektů, na něž se soustřeďují. 

Zaměření na zprostředkovatele může mít podobu společné reklamní činnosti při nabídce 

pojistných produktů, školení a tréninků, pracovních jednání, večírků, veletrhů, výstav, 

prezentací, prémií, slev apod. Zaměření na klienta pak využívá široké škály nástrojů, 

jakými jsou např. slevy na pojistném (při vícenásobném pojištění, při komplexním 

pojištění živelních rizik a další obchodní slevy), bonusy při bezeškodním průběhu, dárkové 

propagační předměty s vyobrazeným názvem a logem pojišťovny nebo soutěže o ceny.45 

 

Práce s veřejností, používaná pod zkratkou PR (z anglického public relations), je 

definována jako systematické úsilí firmy, které se zaměřuje na získávání porozumění, 

pochopení a důvěry veřejnosti. Jejím cílem je vyvolání všeobecně příznivého image 

pojišťovny. Pojišťovna podle svých konkrétních podmínek a cílů působí zejména na státní 

                                                 
43 ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 51. 
44 KOTLER, P.; DOLANSKÝ, V.; JURNEČKA, S. Marketing management, s. 558-559. 
45 ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny. s. 124. 
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orgány, vysoké školy, sdělovací prostředky, různé asociace (např. ČAP) a spolky, 

Parlament ČR, sportovní kluby nebo vybrané profesní skupiny. 46  

 

Pojišťovnictví rozlišuje sedm základních nástrojů PR. Sponzoring jakožto pravidelné 

věnování finančních nebo věcných prostředků na nejrůznější účely (sport, umění, kultura, 

výstavy, vydávání a oceňování knih, charita, udělování profesionálních ocenění). Pro 

dosažení žádoucího efektu sponzorství je klíčová volba vhodného sponzorovaného, popř. 

partnera. Komunikace s masmédii probíhá prostřednictvím tiskových konferencí a zpráv. 

Výroční zprávy slouží k získávání komplexního obrazu o výkonnosti, činnosti 

a hospodaření pojišťovny. Z internetu může veřejnost získat důležité informace 

o pojišťovně prakticky kdykoli a kdekoli. Vylepšená image, poskytnutí dokonalejších 

služeb zákazníkům, rychlejší komunikace i výrazně snížené náklady jsou pozitiva, kterých 

lze díky internetu dosáhnout. Call centra zprostředkovávají komunikaci mezi pojišťovnou 

a klientem. Lobbing, tedy neoficiální ovlivňování politiků nebo legislativních a správních 

orgánů, slouží k prosazování zájmů skupiny. 47 

 

Pod pojmem přímý marketing se rozumí přímá neosobní komunikace mezi pojišťovnou 

a klientem, tedy komunikace bez využití distribučního mezičlánku. Pojišťovnictví 

nejčastěji využívá přímý zásilkový prodej – tzv. direct mail (zasílání propagačních 

materiálů, dopisů apod.), telemarketing (nabídka pojištění po telefonu) a elektronické 

nakupování (nákup pojistných služeb prostřednictvím internetu nebo faxu). 

 

 

3.2.5 Procesy 
Procesy v sobě zahrnují veškeré aktivity pojišťovny, které souvisí s podporou 

prodeje pojistných produktů, jejich prodejem samotným i následnou péčí o klienta:48 

ü pracovní postupy prodejců (vyhledávání a hodnocení potencionálních klientů, 

navázání kontaktů, prezentace, nabídka a uzavření pojištění, péče o klienta), 

                                                 
46 ČAP. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, s. 125. 
47 ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 126-129. 
48 ZUZAŇÁK, A. Marketing  v pojišťovnictví, s. 63. 
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ü postupy při přijímání klienta do pojištění a při zpracovávání pojistných smluv 

(např. stanovení limitů pojistných částek, nutnost podrobení se vstupní lékařské 

prohlídce, kompletace náležitostí pojistné smlouvy), 

ü postupy při správě pojistných smluv (následná péče o klienta zahrnující např. 

vedení záznamů k pojistné smlouvě, sepisování dodatků k pojistné smlouvě, 

zajištění obnovy smlouvy při blížícím se termínu konce pojistné doby), 

ü postupy při likvidaci pojistných událostí a výplatě pojistných plnění (např. způsob 

určení výše škody, stanovení výše a způsobu výplaty pojistného plnění). 

 

 

3.2.6 Materiální prostředí 
Materiální prostředí zahrnuje nejen prostředí, ve kterém je služba poskytována a kde se 

pojišťovna a klient střetávají, ale také hmotné věci umožňující poskytnutí služby. Vytváří 

prvotní představu o povaze a kvalitě poskytované služby. Prvky materiálního prostředí 

tvoří v podstatě vnější obal poskytované služby. Zachování jednoty stylu a úrovně prvků 

materiálního prostředí přispívá k dosažení tzv. corporate identity a dotváří žádoucí image. 

Pro dosažení jednotného vnějšího obrazu je nezbytné zvolit vhodný název pojišťovny, 

logo, slogan, firemní barvy, písmo a tyto danosti dodržovat v reklamě, na tiskopisech, 

dopisních papírech a obálkách. Identifikujeme dvě skupiny charakteristik:49 

ü Prostor pro služby – tedy umístění a podoba místa, v němž se pojišťovna prezentuje 

před svými klienty – např. okolní prostředí, označení, dostupnost (parkoviště, 

bezbariérový přístup), vnější, vnitřní vzhled (nábytek a další vybavení) a velikost 

kontaktního místa. Také kvalita a teplota vzduchu, úroveň hluku nebo osvětlení 

v těchto prostorách mohou významně ovlivnit zákazníkem vnímanou atmosféru 

prostředí.  

ü Ostatní fyzické atributy – např. provedení, obsah a umístění propagačních 

materiálů, provedení prodejních pomůcek a smluvní dokumentace, podoba 

webových stránek, firemní automobily, vzhled a vystupování personálu. 

 

                                                 
49 KINCL, J. Marketing podle trhů, s. 126 a  
    ČAP. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, s. 124. 
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3.2.7 Lidé50 
Významnou složkou marketingového mixu jsou lidé, kteří se účastní procesu poskytování 

služby. Mimo předpokladu dostatečných všeobecných znalostí a odborné způsobilosti, je 

pro vykonávání pracovní činnosti důležité, aby personál pojišťovny: 

ü uměl jednat s lidmi (tzn. aby znal zásady získávání lidí, přesvědčování 

a ovlivňování jejich chování), 

ü motivoval a uspokojoval potřeby své i „cizí“ (např. potřeby uspokojit základní 

lidské potřeby, potřeby bezpečnosti, sounáležitosti, seberealizace) a 

ü byl schopen vedení a řízení lidí (požadavek kladený především na management). 

 

Výběr vhodných lidí na jednotlivé posty a pozice v pojišťovně je prováděn třemi způsoby. 

Při extenzivním výběru dochází k širokému náboru a proškolení (nejprve všeobecnému 

a následně odbornému) téměř všech přihlášených osob. Externí firma provede na základě 

personálního a psychologického posouzení výběr vhodných kandidátů, kteří poté projdou 

intenzivním proškolením. Posledním způsobem je nábor kvalitních lidí od konkurence, 

tedy získávání konkurenčních pracovníků. Protože kvalitní pracovní výkony musí být 

vyváženy „odpovídajícím“ finančním ohodnocením, patří zpravidla tento způsob výběru 

lidí k velmi nákladným.  

 

V rámci školení prodejce prochází dvěma fázemi. V první části školení získává odborné 

znalosti (legislativní úprava komerčního pojištění, produktová nabídka pojišťovny, základy 

financí, základy práva a etika v pojišťovnictví). Ve druhé části školení jsou procvičovány 

obchodní dovednosti (analýza situace, zjišťování potřeb zákazníka a identifikace jeho 

problémů, vypracování správné nákupní strategie, shrnutí potřeb klienta a návrh řešení). 

K rozvíjení výše jmenovaných dovedností dochází nejen v rámci školení a seminářů, ale 

také přímo v „terénu“ v doprovodu zkušeného kolegy. 

                                                 
50 ŘEZÁČ, F. Marketingové řízení komerční pojišťovny, s. 130 a  
    ZUZAŇÁK, A. Marketing  v pojišťovnictví, s. 37, 59-60. 
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4 Praktické využití marketingu v pojišťovně Kooperativa 

Závěrečná část diplomové práce je věnována analýze využití marketingu v řízení 

pojišťovny Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa). Cílem 

této kapitoly bude analyzování nejdůležitějších prvků marketingu v posledních pěti letech, 

se zaměřením na marketingový mix. Dílčím cílem této kapitoly bude navržení nových 

marketingových prvků, popř. vylepšení stávajících. 

 

Hlavními zdroji údajů se staly výroční zprávy pojišťovny za roky 2006 až 2009, její 

tiskové zprávy a internetové stránky, výroční zprávy ČAP a finanční a marketingové 

servery. Jelikož údaje z výroční zprávy za rok 2010 nebyly v době vypracování práce 

dostupné, byl rok 2010 zpracován zejména na základě internetové prezentace pojišťovny. 

 

Profil společnosti 

První soukromá pojišťovna – Pojišťovna Kooperativa, a.s. – byla založena na území 

bývalého Československa koncem roku 1990 a svou činnost zahájila 28.05.1991. 

Po rozpadu federace vznikly v roce 1993 v České republice dvě sesterské společnosti – 

Česká Kooperativa, družstevní pojišťovna, a.s. a Moravskoslezská Kooperativa, družstevní 

pojišťovna, a.s. Díky jejich spojení v roce 1999 začíná své služby nabízet finančně silnější 

společnost pokrývající svou působností území celého státu.  

 

Pojišťovna Kooperativa jakožto druhá největší pojišťovna na českém pojistném trhu 

dosahuje tržního podílu cca 22 % na předepsaném pojistném (viz příloha C). Kooperativa 

je univerzální pojišťovnou nabízející standardní druhy pojištění jak pro občany tak i pro 

podnikatelskou sféru. 

 

Majoritním akcionářem pojišťovny je rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance 

Group WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG (dále jen VIG) s majetkovým podílem 

89,65 %. Za účelem dalšího rozvoje pojišťovny využívá VIG především vlastní investiční 

zdroje, tzn. že výplaty podílů na zisku jsou reinvestovány do růstu pojišťovny. Zbývající 

majetkový podíl vlastní Svaz českých a moravských výrobních družstev s podílem 8,28 % 

a VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r. o. s podílem 2,07 %. 
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Cíle 

Pojišťovna ve všech zveřejněných materiálech jasně deklaruje, že ve středu jejího zájmu 

stojí klient a úsilí poskytnout mu kvalitní pojištění. Jako příklad lze jmenovat hlavní motto 

výroční zprávy 2006 [10, s. 2]: „Jsme ochotni udělat více než kdokoli jiný, abychom znali 

zákazníky, jejich potřeby i starosti, aby se naši klienti u nás cítili jako doma. Vaše 

Kooperativa“ nebo výrok současného generálního ředitele pojišťovny Ing. Martina 

Diviše, MBA [11, s. 11]: „Naším cílem je, aby i v budoucnu vycházela klientům vstříc 

ve všech směrech a nabízela profesionální služby, kvalitní klientský servis a zázemí 

jednoho z nejsilnějších pojistitelů na trhu.“  

 

Zejména v dnešní době, kdy jsou na trhu nabízeny v zásadě velmi podobné produkty, je 

preferování zákaznického servisu a péče o zákazníka velmi žádoucí. Protože pouze kladení 

si podobných cílů je předpokladem úspěchu na trhu s vysokou konkurencí. 

 

Organizační struktura společnosti 

Kooperativa má ve své organizační struktuře speciálně vymezený úsek věnující se výlučně 

marketingu, který je sloučen s úsekem vývoje produktů. Úsek marketingu a vývoje 

produktů zahrnuje následující tři odbory: odbor produktového marketingu, odbor 

marketingové komunikace a odbor Public Relations. 

 

Po studiu odborné literatury jsem však dospěla k závěru, že marketing není možné 

provádět v rámci jednoho úseku odděleně od ostatních firemních aktivit, ale musí být 

„prorostlý“ celou společností a musí být součástí myšlení a jednání celé společnosti. 

 

 

4.1 Strategie  
Používání marketingových strategií patří mezi střežená podnikatelská tajemství, a proto 

není ani v dostupných informačních zdrojích uvedeno, jakou konkrétní strategii 

Kooperativa používá. Z podrobnější analýzy chování pojišťovny na pojistném trhu, 

z výročních zpráv nebo prohlášení vrcholných představitelů managementu lze však 

usuzovat na některé z následujících strategií: 
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4.1.1 Akviziční strategie 
Jelikož za jednu z nejmarkantněji se projevujících strategií v historii Kooperativy lze 

bezesporu označit strategii akvizice, překračuje tato část diplomové práce rámec 

vymezeného analyzovaného období posledních pěti let. Kooperativu lze v této oblasti 

považovat za „nejaktivnějšího hráče“ na českém pojišťovacím trhu. K nejvýznamnějším 

akvizičním počinům patří: 

ü v roce 2001 – převod pojistného kmene neživotních typů pojištění od pojišťovny 

Winterthur, a.s. (cca 80 000 pojistných smluv), 

ü v roce 2002 – převod pojistného kmene pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a části havarijního pojištění Komerční pojišťovny, 

a.s. (cca 380 000 pojistných smluv), 

ü v roce 2004 – převod pojistného kmene pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a životního pojištění z pojišťovny Union, a.s. (v té 

době v nucené správě), 

ü v roce 2004 – odkoupení neživotního kmene Pojišťovny České spořitelny 

(pojistného portfolia cca 640 000 klientů, včetně přechodu více než 

500 zaměstnanců a hmotného majetku) a 

ü v roce 2005 – převzetí stoprocentního akcionářského podílu v České podnikatelské 

pojišťovně, a.s.  

 

Od roku 2005 se vzhledem k omezeným „akvizičním možnostem“ pojistného trhu 

nenaskytla z pohledu Kooperativy odpovídající příležitost pro další akviziční činnost.  

 

4.1.2 Strategie tržního vyzyvatele 
Z hlediska tržního podílu, kdy si Kooperativa stabilně udržuje postavení dvojky na 

pojistném trhu v České republice, se nabízí uplatnění strategie tržního vyzyvatele. 

Z obrázku 7 je patrné, že se pojišťovně pravidelně daří snižovat náskok leadera trhu. 

Přestože by se Kooperativa chtěla stát jedničkou pojistného trhu, vrcholový management si 

je realisticky vědom, že náskok České pojišťovny, zejména pak v životním pojištění, nelze 

smazat během dvou nebo tří let a její pozici prozatím významněji neohrožuje. 
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Obrázek 7: Tržní podíl České pojišťovny, Kooperativy, Allianz od 1998 do 2009 
Zdroj: zpracováno autorkou podle výročních zpráv ČAP 1999 až 2009 

 

Pojišťovna se uplatněním uvedených strategií snaží nejen získávat nové klienty a zvyšovat 

svůj tržní podíl, ale rovněž se zaměřuje na práci se stávajícími klienty, a tedy na větší 

„propojištěnost“. Pojišťovna se snaží o segmentování a nastavování produktů takovým 

způsobem, aby byla pro jednoho člověka či jednu rodinu jedinou pojišťovnou. 

 

 

4.2 Konkrétní využití složek marketingového mixu 
V přecházející kapitole diplomové práce byly jednotlivé složky marketingového mixu 

popsány z teoretického pohledu. Jejich praktickému využití v Kooperativě bude věnována 

následující část práce. 

 

 

4.2.1 Produktová nabídka 
Kooperativa jako univerzální pojišťovna nabízí jak produkty životního, tak neživotního 

pojištění. Její produktové portfolio stojí na čtyřech pilířích, kterými jsou pojištění 

průmyslu a podnikatelů, životní pojištění, pojištění motorových vozidel a pojištění majetku 

a odpovědnosti občanů. 
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Obrázek 8: Pilíře produktové nabídky 
Zdroj: zpracováno autorkou 

 

Pojištění průmyslu a podnikatelů 

Kooperativa jako první česká pojišťovna nabídla v roce 1991 speciální pojištění pro 

podnikatele. Její 32 % podíl na předepsaném pojistném z ní dělá jedničku na trhu pojištění 

podnikatelů. Sleduje nové podnikatelské oblasti a přizpůsobuje jim svou nabídku. 

Ukázkovým příkladem je reakce na boom ve výstavbě fotovoltaických elektráren, kdy 

připravila speciální produkt kryjící živelná rizika, vandalismus i odcizení. 

 

Zanalyzujeme-li současnou produktovou nabídku, pojišťovna poskytuje kromě 

standardních produktů jako pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, přepravy nebo 

přerušení provozu, produkty s koncepcí komplexní pojistné ochrany (např. pojištění 

TREND, START PLUS, ORDINACE). Formou „balíčku“ se tak podnikatel může jednou 

pojistnou smlouvou chránit prakticky před veškerými, reálně ho ohrožujícími riziky. 

 

Životní pojištění 

Přestože byla nabídka Kooperativy původně zaměřena na produkty neživotního pojištění, 

rozšířila v roce 1995 svou činnost rovněž na životní pojištění. Úkoly stanovené během 

analyzovaného období si kladly za cíl jak zvýšení podpory prodeje produktů životního 

pojištění určených pro korporátní klientelu, tak zvyšování tržního podílu. V současnosti 
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nabízí pestrou paletu produktů vhodných pro různé životní situace a klientské potřeby: 

od pojištění dětí, přes rizikové a kapitálové životní pojištění až po důchodového pojištění. 

Za vlajkovou loď životního pojištění lze označit pojištění Perspektiva, které prošlo řadou 

inovačních proměn, včetně pravidelné aktualizace sazeb51. Původně investiční životní 

pojištění bylo v roce 2010 koncepčně přepracováno na, s poptávkou trhu lépe 

korespondující, univerzální životní pojištění, v rámci kterého lze pojistit celou rodinu. 

 

Pojištění motorových vozidel 

Pojišťovna Kooperativa jako jedna z mála pojišťoven na českém pojistném trhu 

nepřistoupila k detailnější segmentaci vlastníků vozidel. V rámci zachování jednoduchosti 

a spravedlivosti jsou rozhodujícími segmentačními kritérii základní technické parametry 

vozidla (např. zdvihový objem motoru) a bezeškodní průběh pojištění (důsledné 

uplatňování bonusového a malusového systému). Dalším kritériem je ocenění věrnosti 

(má-li klient více pojistných smluv, pojistné se mu následující rok v případě pojistné 

události zvýší méně, než klientovi s jedinou pojistnou smlouvou). 

 

Vybere-li si klient pojištění vozidel GLOBAL, může si stavebnicovým způsobem 

libovolně kombinovat veškerá pojištění týkající se vozidla – povinné ručení, havarijní 

pojištění a další připojištění (úrazové pojištění osob ve vozidle, pojištění zavazadel, 

čelního skla, asistenční služby nebo pojištění právní ochrany). 

 

Za jeden z marketingových nástrojů lze považovat poskytnutí bonusů či výhod. V této 

souvislosti bych upozornila na unikátní bonus, který pojišťovna poskytuje svým klientům 

již od roku 2005 prostřednictvím povinného ručení STANDARD, který zdarma zahrnuje 

živelní pojištění. 

 

Příkladem nadstandardních služeb, principielně spojených s pojištěním vozidel, jsou 

asistenční služby společnosti Global Assistance (asistenční služby v případě nehody nebo 

poruchy – např. odtah nebo uskladnění vozidla zdarma nebo hodina práce mechanika, 

právní poradna při koupi nebo prodeji motorového vozidla, zapůjčení náhradního vozidla 

v zahraničí až na sedm dní). 

                                                 
51 Sazby 1BN, 3BN, 4BN, 5BN, 6BN, 16BN, 7BN.  
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Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 

V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti občanů proběhla v roce 2007 kompletní 

modernizace produktové nabídky. Došlo k zpřehlednění metodiky a podpůrných materiálů, 

zjednodušení tiskopisů nebo podstatnému snížení administrativní náročnosti při uzavírání 

pojistných smluv.  

 

Nabídka produktů samozřejmě není omezena pouze na oblast těchto čtyř stěžejních druhů 

pojištění. Pojišťovna nabízí mnohem pestřejší škálu pojistných produktů. Kompletní 

seznam pojistných produktů nabízených k 01.12.2010 je součástí přílohy D. 

 

V prostředí neustálé sílícího konkurenčního boje mezi pojistiteli na českém pojistném trhu 

není možné uspět bez neustálé inovace nabídky produktů a služeb. Proto Kooperativa 

pravidelně přichází s inovací produktové nabídky a zaváděním nových, klientským 

potřebám lépe odpovídajícím, pojistných produktů (např. dodatkové pojištění k cestovnímu 

pojištění pro případ zrušení služební cesty nebo zpoždění zapříčiněné přírodní katastrofou, 

teroristickým útokem, technickou poruchou). Kooperativa usiluje o operativní reakci na 

změnu poptávky a snaží se klientům nabízet flexibilní a zároveň komplexní produkty. 

 

 

4.2.2 Cena pojištění 
Úsilí Kooperativy poskytovat kvalitní služby, inovovat pojistné produkty a být 

„myšlenkovým“ leaderem pojišťovacího trhu má svou cenu. Výše pojistného proto nikdy 

nepatřila a pravděpodobně ani patřit nebude mezi nejlevnější. Podle výzkumů a zkušeností 

Kooperativy se klienti neorientují výhradně podle ceny, ale rozhodují se rovněž podle šíře 

a kvality pojištění. Ambicí pojišťovny je klientům poskytnout plnohodnotný servis, 

konstruovat produktové balíčky a uspokojit náročnější klientelu, která ocení více kvalitu 

služeb než jejich nízkou cenu.  

 

Kooperativa vsadila na kvalitu, prostřednictvím které komunikuje se zákazníky. 

Uvědomuje si však, že důležitým doplňkovým marketingovým nástrojem jsou nejrůznější 

slevy a výhody, na které zákazníci velice „dobře slyší“, z nichž lze uvést například: 



 
 

 
 
 

56 

ü prémie za věrnost u kapitálového životního pojištění HARMONIE – v roce 2008 

byla s cílem motivovat klienty nerušit pojistné smlouvy nabídnuta prémie 

za věrnost v podobě 5 % z pojistné částky na dožití,  

ü sleva při určitém intervalu placení pojistného – u rizikového životního pojištění 

RUBIKON v případě roční platby sleva 7 %, pololetní platby sleva 5 %, čtvrtletní 

platby sleva 3 % nebo u pojištění motorových vozidel při roční platbě sleva 5 %, 

ü sleva k pojištění majetku občanů – sleva na roční cestovní pojištění KOLUMBUS 

(pojištění léčebných výloh 400 Kč, pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel 

a odpovědnosti za škodu 600 Kč), sleva 10 % při uzavření pojištění online.  

  

Nejvíce slev a bonusů se vyskytuje v rámci povinného ručení vozidel jako například:52 

ü bonus až 50 % za jízdu bez nehody,  

ü sleva 5 % v hraniční kubatuře 1350 – 1400 cm3,  

ü sleva 5 % při roční frekvenci placení,  

ü sleva 10 % pro držitele karty ZTP a ZTP/P,  

ü sleva 5 % na havarijní pojištění při sjednání k povinnému ručení, 

ü jednorázová sleva 250 Kč na majetkové pojištění na první lhůtní pojistné,  

ü sleva 8 % na povinné ručení či havarijní pojištění při uzavření pojištění online, 

ü sleva 5 % za použití zimních pneumatik v období od 1. listopadu do 31. března,  

ü sleva až 20 % za nadstandardní způsob zabezpečení vozidla a 

ü sleva 75 % na celoroční cestovní pojištění (sleva na celoroční kartu cestovního 

pojištění k povinnému ručení z původní ceny 2.340 Kč na sníženou cenu 600 Kč). 

 

Kooperativa usiluje o otevřenost v poplatkové struktuře. Proto poskytuje u investičního 

životního pojištění PERSPEKTIVA možnost si prostřednictvím produktového 

konfigurátoru dostupného na webových stránkách pojišťovny nejen modelovat průběh 

pojištění (viz obrázek 9), ale také najít přehled poplatků (např. měsíční poplatek placený 

po celou pojistnou dobu = 30 Kč, jednorázový poplatek za prodej podílových jednotek 

z vkladového fondu při dodržení výpovědní lhůty = 100 Kč).53 

                                                 
52 Blíže viz http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-vozidel/komplexni-pojisteni/. 
53 Blíže viz http://www.koop.cz/pojisteni/zivotni-pojisteni/investicni-zivotni-pojisteni/prehled-poplatku/. 

http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-vozidel/komplexni-pojisteni/
http://www.koop.cz/pojisteni/zivotni-pojisteni/investicni-zivotni-pojisteni/prehled-poplatku/
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Obrázek 9: Konfigurátor životního pojištění Perspektiva 7 BN 
Zdroj: www.koop.cz 

 

Z marketingových nástrojů, které pojišťovna využívá v oblasti ceny, nelze opomenout 

způsob platby pojistného. Kooperativa se snaží maximálně přiblížit platbu pojistného 

možnostem zákazníků a co nejvíce zjednodušit způsob její úhrady. Kromě tradičních 

způsobů platby pojistného „složenkou“ nebo převodem z účtu, má zákazník na základě 

spolupráce s finanční skupinou České spořitelny možnost platit pojistné prostřednictvím: 

ü bankomatů České spořitelny (od roku 2006), 

ü platebních karet přes platební terminály České spořitelny (od roku 2007) nebo 

ü služby e-faktura (od roku 2010) pro pojistníky, kteří si aktivují Servis 24. Klient 

neobdržuje papírové faktury, ale přijímá je a hradí v Internetovém bankovnictví 

České spořitelny, má možnost si je uložit a archivovat ve formátu PDF, na příchozí 

fakturu může být upozorňován pomocí e-mailu nebo SMS. 

 

 

4.2.3 Místo 
Kooperativa získává přístup ke klientům prostřednictvím různých distribučních kanálů. 

Osvědčuje se zejména přímá distribuce a poradenství prostřednictvím vlastního Call 

centra. V roce 2009 došlo k výraznému posílení a rozšíření sítě vlastních pojišťovacích 

poradců, která se na celkové produkci pojišťovny v uvedeném roce podílela 37,6 %. 

http://www.koop.cz
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V dnešní moderní době se stále větší část produktové nabídky přesouvá na internet. Také 

Kooperativa věnuje online sjednávání a správě smluv náležitou pozornost. Kromě nabídky 

online sjednání pojistných produktů, umožňuje podívat se online na stav pojistné události 

(např. jaké dokumenty je nutné ještě dodat) a aplikaci, která klientům umožňuje přihlásit se 

k emailové komunikaci s Kooperativou (např. zasílání předpisů pojistného). V současnosti 

lze prostřednictvím online nabídky na webu Kooperativy uzavřít v rámci několika kroků 

s možností podpory operátora na infolince následující pojištění: 

ü od roku 2003 cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh,  

ü od roku 2008 pojištění ordinací (pojištění lékařů, ordinací veterinářů a lékáren),  

ü od roku 2009 pojištění domácností,  

ü od roku 2010 pojištění bytů rodinných domů, zdravotní asistence MediKompas, 

ü povinné ručení STANDARD a e-KONOM.  

 

Od roku 2008 je možné sjednat vybraná pojištění54 také po telefonu, jenž slouží nejen jako 

prodejní kanál, ale zároveň jako infolinka a linka určená k hlášení pojistných událostí. 

Klient zavolá na linku, sdělí operátorovi potřebné údaje, uzavře pojištění a sjedná si 

schůzku se zástupcem Kooperativy, na níž je podepsána smlouva, provedena fyzická 

prohlídka vozidla apod. V případě sjednání pojistné smlouvy po telefonu lze získat slevu 

až 10 % na nabízené pojištění jako např. pojištění majetku občanů (domů, bytů, 

domácností, rekreačních objektů), pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli, havarijní pojištění, povinné ručení nebo pojištění ordinací. 

Nabídka pojistných produktů, které lze sjednat po telefonu je neustále rozšiřována.  

 

Začátkem roku 2004 bylo uzavřeno strategické partnerství s Českou spořitelnou, 

s cílem zlepšit služby a servis klientům. Díky propojení obchodních aktivit a zavedení 

vzájemného prodeje produktů se rozšířila dostupnost nabízených finančních a pojistných 

produktů. Na přepážkách České spořitelny tak mohou sjednat vybraná pojištění55. Při 

využití hypotečního úvěru České spořitelny lze za zvýhodněných podmínek pojistit 

nemovitost, prostřednictvím služby Servis 24 je možné se pojistit na cesty. A naopak, 

                                                 
54 Pojištění vozidel (povinné ručení i havarijní pojištění), pojištění majetku a odpovědnosti občanů, cestovní 

pojištění, pojištění osob, zdravotní asistenční služba MediKompas. 
55 Cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění majetku občanů – pojištění 

domácnosti, pojištění rodinného domu, pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti. 
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obchodní zástupci Kooperativy nabízí významné finanční produkty České spořitelny56 (tzv. 

křížový prodej) nebo na klientovo přání zpracovávají rodinnou finanční analýzu. 

Spolupráce s Českou spořitelnou je vzájemně výhodná v několika rovinách:  

ü finanční a produktová – díky České spořitelně a jejím distribučním kanálům se 

výrazně zvýšil prodej cestovního a majetkového pojištění, Česká spořitelna 

standardizovala procesy v nabídce těchto druhů pojištění, Kooperativa inkasuje část 

provize za finanční produkty, které prodává ve své distribuční síti, 

ü komplexnost nabídky pro klienty – obchodní zástupci se stávají plnohodnotnými 

finančními poradci a mohou nabídnout komplexní zabezpečení finančních potřeb 

z jednoho místa a  

ü synergické efekty vzájemné spolupráce – zavádění nových a jednodušších forem 

plateb pojistného, vzájemné benefity pro klienty, čerpání vzájemných 

zaměstnaneckých výhod, společné marketingové akce a sponzoring (např. hudební 

festival United Islands of Prague, výstava „Praha-Vídeň“). 

 

V rámci distribuce Kooperativa využívá spolupráce také s dalšími významnými partnery:  

ü se společnostmi poskytujícími pojišťovací a finanční poradenství a zajišťujícími 

zprostředkovatelskou činnost – např. Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s. 

(největší získatel v oblasti životního kmene), Benefita, a.s., ZFP akademie, a.s., 

OVB Allfinanz, a.s. nebo od roku 2010 se společností Partners, 

ü s významnými developerskými firmami a realitními kancelářemi jako např. 

Ekospol, realitní kancelář Pragus, Čecho reality (zvýhodněné pojištění domácnosti 

nebo pojištění bytové/nebytové jednotky, rodinného domu, rekreační budovy 

ve vztahu ke koupi nebo pronájmu nemovitosti) nebo 

ü s leasingovými společnostmi a prodejci aut. 

 

 

                                                 
56 Stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření, penzijní připojištění, hypoteční úvěry nebo tzv. americkou 

hypotékou, např. v roce 2009 bylo prostřednictvím obchodních sítí Kooperativy prodáno na 52 000 kusů 
produktů finanční skupiny České spořitelny. 
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4.2.4 Propagace a komunikační mix 
Cílem propagačních a komunikačních akcí pojišťovny je seznámit klienty s postupy při 

předcházení negativních dopadů různých situací za pomoci vhodného pojištění, případně 

s postupy pro minimalizaci jejich následků. Sdělení jsou formulována tak, aby zdůraznila, 

že by pro klienty neměla být směrodatná pouze cena pojištění, ale také jeho kvalita. 

Zákazníky nabádají k důkladnějšímu uvědomování si vlastních potřeb a uvažování 

o nezbytnosti pojištění. K uvedenému Kooperativa využívá různé komunikační cesty. 

 

Reklama 

Kooperativa jako dvojka na pojistném trhu dbá o posilování povědomí o značce. Protože se 

v letech 2008 až 2010 opakovaně stala vítězem soutěže Pojišťovna roku, využívá tento 

prestižní titul k imagové kampani. Zatímco v roce 2009 byl použit claim: „Pojišťovna 

roku se nevyhrává každý rok. Až na výjimky.“ Slogan roku 2010 zní: „Náhoda nás živí, ale 

tentokrát v tom prsty nemá.“ 

 

Přestože se většina produktů prodává celoročně, produktová reklama bývá směřována 

do období, v nichž jsou dané produkty pro potenciální klienty zajímavé. V zájmu 

o pojištění lze sledovat určitou sezónnost (např. začátkem roku a v létě se sjednávají 

cestovní pojištění, na jaře a na podzim pojištění aut a motocyklů a životní pojištění), které 

jsou uzpůsobeny reklamní kampaně i celá marketingová komunikace Kooperativy. 

Propagace konkrétního pojistného produktu byla využita např. u následujících produktů: 

ü v roce 2007 – reklamní kampaně na pojištění vozidel a spuštění webového portálu 

Automiláček se sloganem: „Kooperativa – pojišťovna, která rozumí autům.“, 

ü v roce 2008 – reklamní kampaň na investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 

(reklama s holčičkou oznamující mamince, že Ludvík upadl – ve skutečnosti bysta 

Ludwiga van Beethovena) a podzimní kampaň na povinné ručení (reklama 

s mluvícími auty Madlou a Cyrilem) nebo 

ü v roce 2010 – kampaň na podporu pojištění majetku (slogan: „Vašemu majetku 

hrozí víc, než si dokážete představit.“) nebo reklamní kampaň na povinné ručení 

NA100PRO (reklama s opičkou za volantem a sloganem: „Teď už nezáleží na tom, 

kdo vás naboural.“).  
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Avšak ani nejlepší záměry nemusí vždy vyjít. V roce 2007 byla na reklamní sdělení 

pojišťovny Kooperativa vznesena stížnost podaná k Arbitrážní komisi Rady pro reklamu57 

[12]: „Stěžovatel poukazuje na to, že v reklamě sedí dítě na předním sedadle. Jako autorita 

v oblasti pojištění si toto - dle názoru stěžovatele - nemůže zadavatel dovolit. Pojišťovna by 

nepřistoupila k plnění pojistného.“ Reklama byla po prošetření prohlášena za neetickou. 

V rámci „mediamixu“, který je vždy vybírán na základě sdělení, kreativního konceptu 

a cílové skupiny, se Kooperativa snaží mít většinou jeden až dva hlavní komunikační 

kanály, které pak podporuje prostřednictvím alternativních mediálních kanálů. Pro 

Kooperativu je typická dlouhodobá outdoorová komunikace, která prostřednictvím vzkazů 

s bezpečnostní tématikou na mostních konstrukcích vede k rozvoji bezpečnosti silničního 

provozu (např. „Kdo přechází únavu, odpočívá v pokoji.“) nebo se snaží zaujmout 

velkoplošnou reklamou na štítových stěnách.  

 
Obrázek 10: Ukázka outdoorové reklamy Kooperativy 
Zdroj: http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=305444 

 

K investicím do reklamy během let 2006 až 2008 se vztahuje obrázek 11, z něhož je 

patrné, že Kooperativa investovala finanční prostředky do televizní, tiskové, rozhlasové 

a outdoorové reklamy, naopak neinvestovala do reklamy v kinech a instorové reklamy.  

                                                 
57 Rada pro reklamu byla založena subjekty působícími v reklamním průmyslu za účelem chránit spotřebitele 

před působením reklam, které jsou v rozporu s etickými normami.  

http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=305444
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Obrázek 11: Investice do reklamy v letech 2006 až 2008 v mil. Kč 
Zdroj: ttp://www.strategie.cz/assets/strategie2/prilohy-strategie/top_94.pdf 

 

V roce 2009 došlo v důsledku celosvětové krize ke konsolidaci marketingového rozpočtu. 

Úsporná opatření se dotkla také investic do reklamy. Zatímco se v předchozích letech 

Kooperativa pravidelně umísťovala v Top 100 největších zadavatelů reklamy, v roce 2009 

tuto vybranou společnost opustila. Analýza reklamních výdajů v pojišťovnictví v období 

od 01.01. do 31.10.2010, kterou provedla společnost Admosphere, naznačuje výši výdajů 

zadavatelů reklamy z oblasti pojišťovnictví pro rok 2010. S výdaji ve výši 158,5 mil. Kč 

pojistitelům vévodí Česká pojišťovna, druhou pozici obsadila Direct Pojišťovna s výdaji ve 

výši 121,5 mil. Kč a třetí místo náleží pojišťovně Kooperativa s 101,5 mil. Kč.  

 

Podpora prodeje 

Kooperativa pravidelně využívá nástrojů podpory prodeje. Konkrétně uveďme alespoň 

nejvýznamnější marketingové akce pro klienty u příležitosti 15letého výročí založení 

Kooperativy jako např. oslavy výročí v regionech, společenská akce pro nejvýznamnější 

klienty pořádaná na Pražském hradě nebo SMS soutěž pro klienty v obchodní síti. 

 

Práce s veřejností 

Kooperativa si dobře uvědomuje, že jasné vymezení cílové skupiny v rámci marketingové 

strategie a zaměření sponzorských aktivit podle zájmů cílové skupiny umožňuje dosažení 

synergického efektu v rámci celé komunikace. Proto v oblasti sponzoringu aktivně 

http://www.strategie.cz/assets/strategie2/prilohy-strategie/top_94.pdf
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podporuje celou řadu významných projektů tak, aby vynaložené prostředky byly využity 

efektivně a smysluplně. Kooperativa se soustředí na tři hlavní oblasti sponzoringu – sport, 

kulturu a charitativní činnost. Kooperativa je: 

ü generálním partnerem volejbalové Kooperativa extraligy (od sezony 1998/1998), 

Českého volejbalového svazu a české volejbalové reprezentace nebo 

ü hlavním partnerem seriálu cyklistických závodů na horských kolech Kolo pro život 

(od roku 2005 ve spolupráci s Českou spořitelnou),   

ü od roku 2007 partnerem Čechomor Kooperativa tour,  

ü od roku 1993 partnerem Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově, 

ü partnerem Panevropské kulturní a vzdělávací společnosti Comenius, Divadla pod 

Palmovkou (od roku 2008), Divadla na Vinohradech (od roku 2004) nebo 

hudebního festivalu Colours of Ostrava, 

ü partnerem Nadačního fondu Slunce pro všechny, Centra výchovy a vzdělávání 

mentálně postižených, 

ü podpůrcem činnosti Paraple, občanského sdružení pro pomoc lidem s mentální 

handicapem Portus nebo Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, 

ü partnerem společnosti Pomocné tlapky, zabývající se výcvikem psů pro zdravotně 

postižené občany, dobrovolnického centra Motýlek, poskytujícího psychosociální 

pomoc hospitalizovaným pacientům a pacientům po onkologické léčbě.  

 

Webová prezentace pojišťovny Kooperativa58 dostupná z www.koop.cz (dříve 

www.kooperativa.cz) prochází pravidelnými inovaci a úpravami, které se týkají obměn 

jak grafických, tak obsahových. Důvodů k obměně je hned několik: rostoucí význam 

internetu a jeho dostupnost pro širokou veřejnost, a tím vzrůstající potenciální počet 

klientů, nové technologie, trendy online marketingu nebo nové možnosti internetové 

komunikace. Poslední redesign webu proběhl začátkem roku 2010. Nová prezentace klade 

důraz zejména na jednoduchost, přehlednost a vizuální atraktivitu. Za zajímavost webu 

považuji snahu o vzbuzení „osobního vztahu“ a přiblížení se méně znalým pojištění 

                                                 
58 V 2009 navštívilo webové stránky Kooperativy v průměru kolem 80 tisíc uživatelů měsíčně. 

http://www.koop.cz
http://www.kooperativa.cz
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prostřednictvím průvodce, který produkty nedělí podle jednotlivých druhů pojištění, ale 

zákazníky navádí podle jejich potřeb (např. „chci zabezpečit své děti, mám automobil“).  

 

Součástí práce s veřejností je centrum zákaznické podpory, tzv. Call Centre, jehož 

fungování bylo v Kooperativě zahájeno v roce 1999. O deset let později došlo ke sloučení 

Call Centre Kooperativy a České podnikatelské pojišťovny. Původně bezplatná nonstop 

zelená linka byla k 01.04.2010 zpoplatněna. 

 

Přímý marketing 

V rámci propagace produktů pojišťovna využívá rovněž přímý marketing. V době 

ekonomické krize se Kooperativa snažila oslovit klienty největší direct-mailovou akcí 

v dějinách pojišťovny, která proběhla v roce 2009. Přímou nabídkou pojištění bylo 

osloveno téměř 250 tisíc klientů.     

 

 

4.2.5 Procesy 
Při hodnocení kvality služeb nelze zohledňovat pouze nadefinované podmínky 

jednotlivých pojistných produktů, ale také kvalitu a rychlost služeb souvisejících 

a navazujících, zejména pak proces likvidace pojistných událostí. 

 

S hlavním cílem nabídnout klientům lepší a rychlejší služby byla v roce 2004 zahájena 

globálně pojatá restrukturalizace společnosti týkající se změn jak ve struktuře, tak 

procesech firmy, která vedla k zefektivňování a optimalizaci procesů. Kooperativa: 

ü centralizovala pojistně technické činnosti (např. taxace nebo správa smluv) 

a likvidaci pojistných událostí, 

ü založila dceřinou společnost Global Expert zajišťující technické prohlídky 

pojistných událostí motorových vozidel,  

ü využívá moderní komunikační kanály minimalizující administrativní zatížení 

klientů a zrychlující komunikaci a likvidaci pojistných událostí, 

ü přistoupila k digitalizaci a elektronizaci dokumentů (přístupnost dokumentů 

v digitálním archivu) a vybudovala nový systém jejich oběhu (distribuce 

prostřednictvím centrální podatelny),  
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ü zaměřila činnost agentur na obchodní činnost a její podporu,  

ü na základě spolupráce s Českou podnikatelskou pojišťovnou centralizovala procesy 

vyplývající ze stejného předmětu činnosti pojišťoven. 

 

V roce 2009 proběhla další automatizace procesů, došlo k optimalizaci při sjednávání 

a zpracování dat z pojistných smluv, k optimalizaci a standardizaci procesů týkajících se 

správy smluv, ke zkvalitnění klientské databáze, díky jejíž realizaci bylo dosaženo snížení 

chybovosti, zkrácení průměrné doby zpracování a zvýšení úrovně servisu jak pro obchodní 

službu, tak pro klienta. Zlepšováním procesů a centralizací administrativních úkolů se 

Kooperativě daří naplňovat celokoncernový program zvyšování efektivity a zejména 

snižovat náklady. 

 

Kooperativa používá k podpoře procesů speciálně vyvinuté IT systémy: 

ü informační systém obchodní služby (ISOS) podporující modelování a sjednávání 

pojistných smluv, informující o portfoliu pojistných klientů, umožňující adresnou 

reakci na klientské potřeby a požadavky, 

ü systém ToDo informující pracovníky obchodní služby o důležitých termínech 

v portfoliu smluv ve vztahu k dlužnému pojistnému, stornům, dožití, výpovědím 

a nedoručeným poštovním zásilkám  

ü systém obchodní služby zpracovávající pojistné události z titulu na dožití napříč 

všemi tarify životního pojištění, klient je automaticky upozorněn na vznik nároku 

na pojistné plnění, zaměstnanci pak mají k dispozici všechny potřebné informace, 

které jsou nezbytné pro obnovu smluv po jejich dožití, 

ü systém pro podporu předkontraktační fáze při pojištění hospodářských rizik, 

sloužící k řízení a kontrole procesu upisování rizik a koordinaci komplexního 

přístupu ke klientovi (systém např. snižuje pracnost při vypracovávání nabídek 

a smluv a umožňuje sdílení dokumentů), 

ü systém elektronických změnolístků k evidenci a sledování stavu zpracování 

uživatelských požadavků přicházejících do pojišťovny, přičemž vstup do systému 

je umožněn přes různé kanály (Call Centre, přepážky, obchodní služba) nebo 

ü systém správy klientských dat SAP, resp. informační systém SAP-SMILE.  
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Kooperativa si uvědomuje, že špičkové služby v oblasti řešení pojistných událostí jsou 

naprostou nezbytností. Z tohoto důvodu usiluje o rychlost, preciznost a minimální 

administrativní náročnost při řešení škod. V případě hromadných škod přistupuje 

k nasazení nezbytných opatření. Dochází k posilování infolinek (např. nástup všech 

dostupných operátorů59 v Call centre), otevírání nových likvidačních středisek a posilování 

počtu likvidátorů, rozšíření či operativním přesunům týmů techniků nebo k rozesílání 

instrukčních SMS s postupy při vyřizování škod apod. 

 

Významným mezníkem v likvidaci pojistných událostí vedoucím ke zkrácení doby 

likvidace a zvýšení komfortu komunikace s pojišťovnou bylo v roce 2009 umožnění 

elektronického způsobu vyřizování pojistných událostí a přímé telefonní likvidace. 

Klient tak může u vybraných pojistných produktů hlásit vzniklé škody prostřednictvím 

online formuláře, nebo prostřednictvím telefonátu60. Navíc je možné na www.koop.cz 

zobrazovat nejen pojistné smlouvy (např. náhled na základní parametry smluv, kontrola 

plateb, nebo provádění netechnických změn pojistných smluv jako změna jména, 

kontaktních údajů nebo registrační značky vozidla), ale také mít nepřetržitý přístup 

k informacím o stavu likvidace pojistných událostí (např. informace o aktuálním stavu 

škody, o požadovaných či nedodaných podkladech nezbytných k vyřízení pojistné události, 

včetně možnosti přidávat potřebné dokumenty přes webové rozhraní). Nemá-li klient 

přístup k internetu, může informace získat pomocí SMS nebo infolinky.  

 

V rámci likvidace pojistných událostí motorových vozidel bych ráda zmínila alespoň 

dva zajímavé procesy. Prvním je projekt doporučování smluvních servisů, spuštěný v roce 

2009, kdy operátor Call Centre při registraci pojistné události klientovi doporučí nejbližší 

smluvní servis. Využije-li klient služby partnera, pojistná událost je vyřízena 

prostřednictvím servisu a klientovi se zkrátí doba opravy poškozeného vozu. Druhým je 

nový princip likvidace pojistných událostí, který tento proces činí jednodušší a kratší. 

V říjnu 2010 byl klientům představen nový produkt povinného ručení  NA100PRO, který 

je zajímavý nejen jazykovou hříčkou v názvu, ale také tzv. přímou likvidací. Není-li řidič 

                                                 
59 Dle ředitele Centra likvidace pojistných událostí se počet operátorů v Call centru v takových případech 

zvyšuje z padesáti na devadesát. 
60 Klient během telefonního hovoru prochází interní kontrolou. Vyhoví-li podmínkám scoringu, je možné 

škodu zlikvidovat ve zrychleném procesu a celou pojistnou vyřídit jedním telefonátem. 

http://www.koop.cz
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pojištěného vozidla viníkem nehody, pojišťovna sama vyřídí záležitosti ohledně pojistné 

událostí, které by jinak byly na poškozeném (např. zajištění opravy ve smluvním servisu, 

úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla), a zároveň kryje 100% nákladů, tzn. že 

v případě krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny viníka uhradí pojistné plnění do 

plné výše. 

 

 

4.2.6 Materiální prostředí 
Nejdůležitějšími prvky materiálního prostředí jsou název pojišťovny, slogan, logo 

a pobočková síť, které dotvářejí žádoucí image pojišťovny. 

 

Samotnou volbu názvu pojišťovny lze označit za velmi vhodnou. Slova jako 

„kooperativní“ nebo „kooperace“, které mohly být předlohou názvu, ve svém významu 

znamenají „spolupracující“ nebo „spolupráce a součinnost“, což jsou vlastnosti a služby, 

které klient od své pojišťovny očekává. V roce 2006 bylo navíc ke „křestnímu jménu“ 

Kooperativa zavedeno „příjmení“ Vienna Insurance Group, zdůrazňující mezinárodní 

význam této pojišťovací skupiny, jejíž je Kooperativa významným členem.  

 

Jako slogan jsou voleny variace na sousloví: „Kooperativa pro život, jaký je.“ Tedy, podle 

mého názoru, snaha o zdůraznění skutečnosti, že člověk je nucen přijímat život nejen se 

všemi jeho klady, ale také s jeho zápory a nepříjemnostmi, které lze alespoň částečně 

eliminovat prostřednictvím pojištění, samozřejmě pojištění u Kooperativy.   

 

Za dobu existence Kooperativy prošlo logo pojišťovny několika proměnami (viz 

obrázek 12). Markantní změna nastala po sloučení České a Moravskoslezské Kooperativy, 

kdy byl změněn nejen název a písmo, ale také barevnost61 a celková kompozice. Zároveň 

byl zjednodušen hlavní symbol. Zelený piktogram ve tvaru trojúhelníku, který se skládá ze 

tří vzájemně se prolínajících částí, má podle mého názoru vyjadřovat soudržnost a jistotu, 

jakožto žádoucích atributů pojišťovny. Zatím poslední změna byla iniciována zavedením 

                                                 
61 Přechod z fialové na zelenou barvu lze pozitivně hodnotit zejména, vezmeme-li v potaz význam barev 

z hlediska jejich psychologického vnímání. Fialová barva působí vážným dojmem, je chmurná, ponurá 
a znepokojující. Naopak zelená barva působí uklidňujícím, osvěžujícím dojmem, je označována za barvu 
naděje a klidu (VYSEKALOVÁ, J.; KOMÁRKOVÁ, R. Psychologie reklamy, s. 142). 
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nové „zastřešující“ značky Vienna Insurance Group, jejíž cílem je zdůrazňovat příslušnost 

k této mezinárodní skupině. Pod tradičním piktogramem a nápisem Kooperativa je umístěn 

název výše zmíněné skupiny. Barvou linky oddělující oba názvy byla zvolená červená, 

korporátní barva koncernu.  

 
 
 
 
 
 
Obrázek 12: Příklady log pojišťovny Kooperativa 
Zdroj: www.koop.cz, www.kafka.cz 
 

Podle údajů z výroční zprávy 2008 je pozice značky saturována a její spontánní znalost 

dosahuje cca 62%, v případě podpořené znalosti dokonce 90%.  

 

Pobočková síť spadá do působnosti devíti agentur. V roce 2009 byl zahájen projekt 

zaměřený na obnovu této sítě. Nový koncept poboček si zakládá na jednotném a moderním 

designu, který má za cíl inspirovat nejen klienty, ale také zaměstnance. V České republice 

má Kooperativa více jak 300 obchodních míst62, jejichž počet i dostupnost se pojišťovna 

ve snaze přiblížit se klientům snaží zvyšovat. Příkladem je otevření pobočky v Praze na 

Letišti Ruzyně v říjnu 2009.  

 

Významným počinem roku 2009, který se nesporně týká vývoje materiálního prostředí, 

bylo dokončení dvouletého výběru nového sídla pojišťovny. Generální ředitelství, které 

v současnosti sídlí v historické části Prahy, chystá spolu s centrálou České podnikatelské 

pojišťovny stěhování do nového objektu na Karlíně s názvem Main Point. 

 

4.2.7 Lidé 
Kooperativa si uvědomuje, že lidské zdroje jsou klíčovou oblastí každé firmy, 

a proto věnuje značnou pozornost personální a vzdělávací politice. Velký důraz je kladen 

na školení a jiné vzdělávací aktivity pro klíčové profesní skupiny zaměstnanců 

i managementu, jejichž znalosti a dovednosti je nutné udržovat a prohlubovat.  

                                                 
62 Podle údajů uveřejněných na webových stránkách pojišťovny bylo k 01.12.2010 v pobočkové síti 285 

poboček, přičemž nejvíce jich je ve Středočeském kraji (42 poboček ) a v Praze (31 poboček). 

http://www.koop.cz,
http://www.kafka.cz
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Obrázek 13: Počet zaměstnanců Kooperativy 2006 až 2009 
Zdroj: zpracováno autorkou podle výročních zpráv Kooperativy 2006 až 2009 

 

Za účelem zvyšování efektivity práce se pojišťovna snaží o optimalizaci počtu svých 

zaměstnanců, a to zejména v administrativní oblasti. Vývoj počtu zaměstnanců 

Kooperativy v letech 2006 až 2009 znázorňuje obrázek 13. Kooperativa chce svým lidem 

poskytnout kvalitní servis. Z tohoto důvodu má připravený systém zaměstnaneckých 

výhod a bonusů, které by měly udržovat a posilovat jejich výkonnost a spokojenost: 

ü příspěvek na stravování, půjčky na bydlení za zvýhodněných podmínek, pojištění 

zdarma a za zvýhodněných podmínek, příspěvky na životní pojištění a penzijní 

připojištění, slevy v českých lázních a penzionech, zdravotní prohlídky, očkování, 

ü akce v rámci vlastního sportovního klubu (letní a zimní hry Kooperativy, 

bowlingové turnaje, závody dračích lodí), 

ü příspěvky na rekreaci dětí zaměstnanců (letní a lyžařské tábory, vodácké 

a cyklistické zájezdy) a pořádání jednodenních akcí pro děti nebo 

ü týden dovolené navíc, sick days, charita day (volno na charitativní výpomoc).  

 

Předpokladem nabídky kvalitních služeb jsou kvalitní zaměstnanci. Z tohoto důvodu jsou 

na ně kladeny požadavky a nároky týkající se odborných znalostí, dovedností, loajálnosti 

apod. V oblasti vzdělávání a školení pojišťovna spolupracuje nejen se společnostmi 

zaměřujícími se na vzdělávání dospělých, ale má především k dispozici vlastní lektorský 

tým, složený z metodiků a trenérů. Noví zaměstnanci mají navíc možnost konzultovat 

pracovní problémy nejen s uvedenými odborníky, ale také se svými nadřízenými. 
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V roce 2007 byla zavedena tzv. certifikace přepážkové služby. Pro zaměstnance 

přepážek byly stanoveny znalostní standardy nezbytné pro poskytování kvalitního 

klientského servisu. Pracovník prochází minimálně půlročním zaškolením (např. obchodní 

činnost, provoz pojištění, klientský servis), který je završen certifikační zkouškou před 

zkušební komisí ověřující teoretické i praktické dovednosti. V průběhu roku 2008 byl 

dokončen certifikovaný vzdělávací proces likvidační služby jak v odborné, tak právní 

oblasti. Likvidátoři se během tohoto procesu mohli specializovat na jednoduché, nebo 

atypické pojistné události (např. čelní skla nebo krádeže celých motorových vozidel). 

Samozřejmostí bylo následné obhajování získaných certifikátů prohlubující vzdělávání. 

 

Součástí vzdělávací oblasti jsou také prezenční kurzy, většinou organizované mimo 

pracoviště (např. školící středisko nedaleko Milevska), jejichž cílem je získávání nových 

informací a rozvíjení pracovních dovedností. Kurzy navíc mají vytvářet a rozvíjet sociální 

schopnosti a dovednosti související s komunikací a rozvojem osobnosti.  

 

Vzdělávání je částečně zajišťováno formou e-learning, tzn. výukou pomocí výpočetní 

techniky. Na webových stránkách je pro uchazeče o výkon činnosti pojišťovacího 

zprostředkovatele připraven bezplatný servis v podobě teorie a zkušebních testů. 

Povinností každého nového zaměstnance je absolvování několika e-kurzů.  

 

Při získávání nových a perspektivních zaměstnanců se Kooperativa orientuje na absolventy 

vysokých škol prostřednictvím tzv. trainee programu. Jedná se o jednoletou odbornou 

praxi, při které absolvent poznává jednotlivá oddělení společnosti a po jeho dokončení 

hledá pracovní uplatnění v Kooperativě. 

 

 

4.3 Návrhy změn a vylepšení 
Jelikož dílčím cílem diplomové práce je navržení nových marketingových prvků, popř. 

vylepšení prvků stávajících, poslední část této kapitoly je věnována úvaze nad těmito 

možnostmi.  
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Využití marketingu v řízení pojišťovny Kooperativa lze na základě výše uvedené analýzy 

považovat za značně propracovanou oblast, které se věnuje řada odborných pracovníků 

s četnými zkušenostmi. Proto není jednoduché nalézt v marketingu Kooperativy prostor 

pro výraznější vylepšení. Přesto jsem se rozhodla navrhnout v rámci propagace 

a komunikačního mixu nový marketingový nástroj, který pojišťovna oficiálně nevyužívá. 

 

Při zpracovávání tohoto návrhu jsem se inspirovala cílem, který si při nástupu do své 

funkce kladl stávající generální ředitel Kooperativy Ing. Martin Diviš, MBA [11]: „Mým 

cílem je dále podnik rozvíjet v dnešních podmínkách tvrdé konkurence jako univerzální 

pojišťovnu, klást důraz na kvalitu a rychlost služeb, docílit solidního růstu pojistného 

ve všech klíčových druzích pojištění a pokusit se oslovit zejména mladší klienty.“ 

 

Jednou z cest dosažení výše uvedeného cíle je vytvoření prezentace pojišťovny v rámci 

sociálních sítí. Konkrétně bych navrhovala vytvořit oficiální stránku (nikoli profil) 

společnosti na sociální síti Facebook, protože jeho popularita překonává ostatní sociální 

sítě. Pojišťovně by se uplatněním tohoto nástroje významně rozšířily možnosti komunikace 

nejen se stávajícími klienty, ale rovněž s potenciálními klienty, tedy se všemi uživateli 

uvedené sociální sítě, která je doménou zejména mladší generace. 

 

Podle serveru Checkfacebook.com bylo k 12.02.2010 v České republice registrováno 

2.935.140 uživatelů Facebooku (51 % žen, 49 % mužů), jejichž věkové rozložení 

znázorňuje obrázek 14. 

 
Obrázek 14: Rozložení cílových skupin uživatelů Facebooku v ČR podle věku 
Zdroj: http://www.checkfacebook.com/ 

http://www.checkfacebook.com/


 
 

 
 
 

72 

Jelikož Kooperativa v rámci komunikačních nástrojů vyznává konzervativnost, o vytvoření 

komunikačního kanálu prostřednictvím sociálních sítí uvažuje pouze okrajově. Cristina 

Munteanová [13, s. 52] ovšem firmy vyhýbající se komunikaci na sociálních sítích 

upozorňuje na hrozící nebezpečí: „když si image na internetu nevytvoří, internet se o to 

postará sám a udělá jim takový obrázek, který by si asi nepřály.“ Takovým příkladem, kde 

se o image pojišťovny „stará někdo jiný“, mohou být stránky na Facebooku na pojišťovnu 

odkazující (např. Kooperativa), které však nejsou oficiální.  

 

Z uvedených důvodů považuji za vhodné vytvoření vlastní „facebookové“ stránky, která 

by pro Kooperativu mohla být přínosná. Mezi výhody a příležitostí patří zejména: 

ü zvyšování osvěty o pojištění a povědomí o pojišťovně Kooperativa mezi uživateli 

sociální sítě (např. sdílení odkazů zajímavých článků),  

ü poskytování rad a odpovědí na dotazy klientů a uživatelů a bezprostřední reakce 

na jejich připomínky a projevy nespokojenosti, 

ü inspirace nápady a připomínkami klientů a uživatelů vedoucí k vylepšení pojistných 

produktů a poskytovaných služeb,  

ü upozorňování „fanoušků“ na novinky v produktové nabídce, na speciální bonusy 

a slevy, na různé soutěže a klientské akce pořádané pojišťovnou,  

ü propagace činnosti pojišťovny formou sdílení fotografií a videí z pořádaných akcí 

(např. charitativní dny, výstavy, pohled do zákulisí natáčení reklamních spotů, 

pokračování stavby nového sídla) nebo 

ü příprava speciálních aplikací pro zvýšení atraktivity vytvořené stránky na sociální 

síti (např. vědomostní testy, hry).  

 

Samozřejmě si plně uvědomuji, že oficiální stránka na sociální síti může pro společnost 

znamenat rovněž nevýhody a být zdrojem určitých rizik: 

ü nebezpečí šíření negativních referencí a zkušeností – „fanoušci“ nemusí šířit pouze 

kladné ohlasy, naopak je velice pravděpodobné, že se vyskytnou ohlasy negativní, 

ke kterým se budou přidávat podobně nespokojení klienti, 
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ü nevhodné přizpůsobení se novému stylu komunikace – pojišťovna může zvolit 

nesprávný přístup ohledně vystupování na sociální síti (pojišťovna už není pouze 

zdrojem informací, ale na síti musí s uživateli interaktivně komunikovat),  

ü finanční zatížení (přestože založení oficiální stránky není finančně nákladné, 

existují ostatní náklady – např. zakoupení reklamy, monitoring sociální sítě nebo 

náklady na zaměstnance, resp. externí společnost starající se o stránku),   

ü nebezpečí šíření pomlouvačných informací o pojišťovně (např. od nespokojených 

stávajících nebo bývalých zaměstnanců), 

ü umísťování nevhodných fotografií a videí (např. jejichž aktéry jsou zaměstnanci),  

ü vznik protestních skupin proti společnosti a jejím pojistným produktům.63  

 

Hrozbu uvedených rizik a nevýhod může odhalit důkladný monitoring sociálních sítí. 

Pokud se pojišťovna na základě výsledků monitoringu rozhodne svou oficiální stránku 

vytvořit, měla by při tvorbě a následné správě dodržovat několik základních principů: 

ü integrace do celkové marketingové strategie pojišťovny, 

ü určení speciálně vyškoleného týmu zabývajícího se správou stránky, 

ü jazykové přizpůsobení se cílové skupině svých „fanoušků“ na Facebooku nebo 

ü příprava informační kampaně upozorňující na nový komunikační kanál (např. 

uvedení odkazu na Facebook na internetových stránkách, zmínění v tiskových 

prohlášení nebo reklamních spotech). 

 

Pokud by pojišťovna došla na základě výsledků monitoringu k přesvědčení, že oficiální 

stránku není vhodné vytvářet, nabízí se minimálně dvě další možnosti. První je nákup 

reklamy na Facebooku, druhou pak využití Facebooku jako cenného zdroje informací. 

Protože uživatelé na sebe na sociálních sítí prozrazují spoustu informací, je možné na 

základě těchto informací přizpůsobovat produktovou nabídku a poskytované služby. 

                                                 
63 Na Facebooku avizuje vznik protestní skupiny Jan Suchoň: „Připravuji skupinu na FB „Kterak mě 

Pojišťovna Kooperativa do depresí a k infarktu myokardu přivedla.“ Obracím se tímto na všechny 
„spokojené“ klienty tohoto pojišťovacího domu, aby mi zaslali své příběhy na můj e-mail 
jansuchon@seznam.cz, rád se se všemi podělím o zkušenosti, případně zveřejním ty vaše. Ve skupině chci 
informovat členy a jejich přátele na FB o průběhu mého občanskoprávního sporu s touto 
pojišťovnou.“(http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/pages/Kooperativa/111388518881187) 

http://www.facebook.com/home.php?ref=home#
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Závěr 
Diplomová práce byla zaměřena na využití marketingu v řízení komerční pojišťovny. Laik, 

který se marketingem nezabývá podrobněji, si pod tímto pojmem představuje především 

reklamu pojišťoven v televizi, v časopisech a na billboardech nebo prodejní praktiky 

pojišťovacích prodejců. To je ale pouze „vrchol ledovce“. Marketing má daleko hlubší 

smysl a v řízení komerční pojišťovny má nezastupitelnou pozici. Po studiu odborné 

literatury si člověk uvědomí, že marketing není záležitostí pouze jednoho úseku, který je 

oddělen od ostatních firemních aktivit, ale je nezbytné, aby „prorůstal“ celou pojišťovnou 

a stal se tak nedílnou součástí celého jejího myšlení a jednání. 

 

První kapitola čtenáře uvádí do problematiky marketingu a představuje mu základní 

teoretická východiska. Po seznámení se službou a marketingem služeb obecně jsou 

rozebírána specifika pojišťovací služby a jejich odraz v marketingu pojišťovny. 

 

Druhá kapitola se zabývá procesem marketingového řízení, kdy jsou postupně představeny 

plánovací, realizační a kontrolní etapa. Stěžejní částí je subkapitola věnující se 

aplikovatelnosti strategií v řízení komerční pojišťovny. 

 

Hlavními tématy třetí kapitoly jsou nejen segmentace trhu a výběr cílové skupiny, ale 

zejména marketingový mix a jeho jednotlivé nástroje jakožto analyzované prvky praktické 

části diplomové práce. Charakterizováno je postupně všech sedm nástrojů marketingového 

mixu, tedy pojistný produkt, cena pojištění, místo, propagace a komunikační mix, procesy, 

materiální prostředí a lidé. 

 

Závěrečná kapitola a zároveň stěžejní část diplomové práce se zaměřuje na analýzu využití 

marketingu v praxi, konkrétně v pojišťovně Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group. 

Kooperativa jakožto druhá největší česká komerční pojišťovna se obecně vyznačuje 

vysokou kvalitou svých produktů a služeb, za které vyžaduje protihodnotu v podobě vyšší 

ceny pojištění. Cílem pojišťovny není být na trhu nejlevnější, ale chce se stát 

„myšlenkovým“ leaderem trhu kladoucím důraz na šíři a kvalitu pojištění. 
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Poslední subkapitola je věnována úvaze nad možnostmi využití nových marketingových 

prvků, případně vylepšení prvků stávajících. Protože jsem na základě podrobné analýzy 

praktického využití marketingu v pojišťovně Kooperativa nabyla dojmu, že se jedná 

o značně propracovanou oblast, které svou pozornost věnuje řada odborných pracovníků 

s četnými zkušenostmi, bylo náročné přijít se zásadním vylepšením. Přesto jsem se, 

inspirovaná cílem pojišťovny v podobě oslovení mladších klientů, rozhodla jako zcela 

nový prvek v rámci propagace a komunikačního mixu navrhnout vytvoření oficiální 

stránky společnosti na sociální síti Facebook.  

 

Hlavním přínosem vytvoření oficiální stránky na uvedené sociální síti by podle mého 

názoru nemělo být pouze získání nových klientů. Pojišťovna se tímto způsobem může více 

přiblížit a otevřít svým klientům, kteří tak získají možnost poznat Kooperativu z různých, 

klientsky přívětivějších úhlů pohledu. 

 

Cíle, které si diplomová práce předsevzala, byly podle mého názoru splněny, jelikož práce 

přináší nejen podrobnou analýzu marketingových nástrojů v Kooperativě, ale rovněž 

i návrh nového marketingového prvku.  

 

Doufám, že diplomová práce bude přínosem nejen pro mě jakožto autorku, ale rovněž 

pro potencionální čtenáře, kteří by po jejím prostudování měli nabýt nejdůležitější 

informace nejen o marketingu v pojišťovnictví, jeho fungování a marketingových 

nástrojích, ale zejména získat ucelenou představu o fungování marketingu v praxi.  
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Příloha A: Segmentace trhu spotřebitelů se zaměřením na pojištění osob 

Popis klienta Ekonom. situace Možný zájem Poznámka 

Děti do 15 let podpora rodičů 
a prarodičů 

úrazová pojištění, 
sdružená pojištění 

rodičů a dětí 

pojistníkem může 
i být prarodič 

Studenti a učni 

podpora rodičů, 
příležitostná práce, 
možná půjčka na 

krytí nákladů studia 

krátkodobá úrazová 
pojištění, cestovní 

pojištění 

omezené fin. zdroje, 
nepřístupní radám, 
plánování života na 

kratší období 

Absolventi UŠ, 
SŠ a VŠ žijící 

v jedné 
domácnosti 

s rodiči 

skromnější příjmy, 
částeční přispívání 

na domácnost, 
zbytek na vlastní 

útratu 

krátkodobá úrazová 
pojištění, cestovní 

pojištění, šance 
uzavření životního 

pojištění pod vlivem 
rodičů 

omezené fin. zdroje, 
nepřístupní radám, 
plánování života 

na kratší období, při 
odchodu z domova 
riziko zrušení poj. 

Absolventi UŠ, 
SŠ a VŠ nežijící 

v domácnosti 
s rodiči 

skromný příjem ze 
zaměstnání 

spotřebován na krytí 
životních nákladů 

krátkodobá úrazová 
pojištění, cestovní 

pojištění, malá 
šance uzavření 

životního pojištění 

omezené fin. zdroje, 
nepřístupní radám, 
plánování života 
na kratší dobu 

Mladá bezdětná 
manželství 

obvykle oba pracují, 
příjmy z velké části 

investovány 
do vybavení bytu 

krátkodobá úrazová 
pojištění, cestovní 
pojištění, úvěrové 
životní  pojištění 

obvykle chybí volné 
finanční zdroje  

a úspory 

Manželství 
s dítětem 

předškol. věku 

žena nepracuje, 
chybí volné finanční 

prostředky 

uzavření 
sdruženého pojištění 

rodičů a dětí 

na vnoučata často 
přispívají prarodiče 

Starší manžel. 
pár, dospělé děti 

mimo domov, 
důchodce 

pokles příjmu 
rodiny, zejména 

nebyl-li 
živitel pojištěn 

důchodová pojištění, 
pravděpodobnost 
uzavření dalšího 
pojištění klesá 

získat kontakt na 
děti, které jsou 
poučeny z chyb 

nepojištěných rodičů 

Vdovec (vdova), 
děti žijí ve 
společné 

domácnosti 

pokles příjmu 

uzavření 
rizikového životního 

pojištění živitele 
rodiny 

omezené prostředky 
nedovolují uzavírat 
kapitálové životní 

pojištění 

 Zdroj: upraveno autorkou podle Zuzaňák, A. Marketing v pojišťovnictví, s. 69-70 
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Příloha B: Počet dostupných produktů online 

 
Zdroj: KPMG, převzato z Pojistný obzor 3/2008 

 

 

Příloha C: Pořadí pojišťoven na pojistném trhu v roce 2009 64    

 
Zdroj: zpracováno autorkou podle Výroční zprávy ČAP 2009 

                                                 
64 Pořadí pojišťoven, jejichž podíl na předepsaném pojistném přesáhl aspoň 0,5 %. 
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Příloha D: Pojistné produkty pojišťovny Kooperativa k 01.12.2010 

Životní pojištění 
ü Univerzální pojištění PERSPEKTIVA 
ü Zajištění důchodu HARMONIE  
ü Kapitálové životní pojištění RENTA PROFIT 
ü Kapitálové životní pojištění KONTO 
ü Pojištění dětí PERSPEKTIVA 
ü Pojištění dětí RADOST a BUDOUCNOST 
ü Kapitálové životní pojištění HARMONIE 
ü Rizikové životní pojištění RUBIKON 
ü Úvěrové životní pojištění 

Pojištění majetku občanů 
ü Pojištění domácnosti  
ü Pojištění rodinného domu 
ü Pojištění rodinného domu a domácnosti 

OPTIMUM 
ü Pojištění bytového domu 
ü Pojištění rekreační budovy a domácnosti 
ü Pojištění bytové a nebytové jednotky 

 

Úrazové pojištění 
ü Úrazové pojištění dětí 
ü Úrazové pojištění osob 

Soukromé zdravotní pojištění 
ü Zdravotní asistenční služba MediKompas 
ü Komerční zdravotní pojištění 

Pojištění vozidel 
ü Povinné ručení NA100PRO + dodatková 

pojištění (např. pojištění čelního skla, 
pojištění asistenčních služeb, pojištění 
nákladů na nájem náhradního vozidla, 
pojištění právní ochrany) 

ü Komplexní pojištění vozidel GLOBAL + 
dodatková pojištění (např. pojištění 
nestandardní výbavy vozidla, pojištění věcí 
během silniční dopravy) 

ü Pojištění vozidel TANDEM + dodatková 
pojištění (např. asistenční program „Pomoc při 
nehodě“) 

ü Havarijní pojištění motocyklů + dodatková 
pojištění (např. nestandardní výbava vozidla) 

ü Pojištění flotil vozidel 
ü Havarijní pojištění PARTNER+ dodatková 

pojištění (např. pojištění čelního skla) 
ü Asistenční služby 

Pojištění průmyslu a podnikatelů 
ü Pojištění majetku (např. pojištění elekroniky, 

pojištění pro případ odcizení a vandalismu, 
pojištění strojů, pojištění stavebních 
a montážních rizik, živelní pojištění)  

ü Pojištění odpovědnosti (např. pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu, pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou členy 
orgánů společnosti, pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou vadou výrobku,  povinné 
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
v důsledku závažné havárie) 

ü Pojištění přerušení nebo omezení provozu 
ü Pojištění přepravy (pojištění odpovědnosti 

dopravce, zasílatele, pojištění cenností během 
přepravy, pojištění zásilek během přepravy, 
pojištění věcí během silniční dopravy)  

ü Pojištění odpovědnosti provozovatele 
zdravotnického zařízení 

Pojištění malých a středních podnikatelů 
ü Pojištění malých a středních 

podnikatelů TREND 
ü Pojištění živnostníků, malých a středních 

podnikatelů START PLUS  
ü Pojištění ordinace 

Pojištění hrazené zaměstnavatelem 
ü Soukromé životní pojištění s příspěvkem 

zaměstnavatele 
ü Skupinové úrazové a životní pojištění 
ü Manažerské motivační pojištění 

Cestovní pojištění 
ü Cestovní pojištění KOLUMBUS 
ü Cestovní pojištění KOLUMBUS ABONENT  

Pojištění firemních vozidel 
ü Flotilové pojištění vozidel EASY  
ü Flotilové pojištění vozidel PROFI  
ü Flotilové pojištění vozidel BUSINESS 

Pojištění právní ochrany Zákonné pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele 

Program pro pojištění měst a obcí Pojištění odpovědnosti zaměstnance za 
škodu způsobenou zaměstnavateli  

Zdroj: zpracováno autorkou podle www.koop.cz 

http://www.koop.cz

