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PODNIKÁNÍ  ZA ROK 2018

Obchodní  s t rateg ie  koncernu V IG  

V ienna Insurance Group by l  
potvrzen rat ing „A+“ se  s tab i ln ím 

výhledem  

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s (S&P) 30. srpna 2018 Vienna Insurance Group 
(VIG) opět potvrdila rating „A+“ se stabilním výhledem. VIG zůstává podnikem s nejvyšším ratingem 
v indexu ATX. Standard & Poor’s hodnotí profil obchodního rizika VIG jako „silný“. Zdůvodňuje 
to prvenstvím na trzích Rakouska, střední a východní Evropy a širokým portfoliem produktů v oblasti 
než ivotního, ž ivotního a zdravotního pojištění. Mezi další urč ující faktory pro toto vynikající hodnocení 
ze strany S&P patří strategie vícero znač ek a dobře zavedená multikanálová odbytová strategie 
spolu s diverzifikací podle geografických a produktově specifických kritérií. Jako konkurenč ní výhoda 
je vnímána spolupráce s Erste Group, prodlouž ená až  do roku 2033, a s tím spojená podpora 
bankoprodeje.

Sportovn í  den s  Ch inask i ,  masážemi   
a  eko log ickou kosmet ikou z  L íč í r ny

V Praze 19. č ervna proběhlo tradič ní setkání zaměstnanců ČPP v areálu Sport Parku Stromovka. 
Generální ředitel ČPP Jaroslav Besperát seznámil úč astníky s hospodářskými výsledky pojišťovny 
a koncernu VIG za uplynulý rok. Poč así vyšlo skvěle, výteč ný catering opět připravila firma pana 
Jež ka a jako zlatý hřeb več era zahrála skupina Chinaski. Pro zaměstnance byl připraven bohatý 
doprovodný program vč etně masáž í od sociálního podniku Tecum, s nímž  ČPP dlouhodobě 
spolupracuje.

Novinkou byla prezentace udrž itelných kosmetických produktů 3 znač ek, která měla mezi 
zaměstnanci velký ohlas. Byly k dispozici testery spolu s displayem, ve kterém byla kosmetika 
vystavena. Nahlédnout mohli úč astníci i do literatury, ve které se v případě zájmu o ekologickou 
a etickou kosmetiku dozvěděli další cenné informace. U prezentovaných produktů byl garantován 
č istě přírodní nesyntetický původ a zodpovědná práce s bylinami, květinami, ovocem, oleji, minerály 
a dalšími ingrediencemi. Všechny prezentované znač ky netestují své produkty na zvířatech, mají 
recyklovatelné obaly č i vyměnitelný obsah. Kolegům a kolegyním se na sportovním dnu věnoval také 
odborník na vizáž  a zdarma je nalíč il podle jejich přání.

„Cílem workshopu bylo přispět ke změně způsobu, jakým 
přemýšlíme o slož kách a produktech, které si dáváme na své 
tělo. Odborníci Líč írny připravili zajímavý koncept, který se 
věnoval ingrediencím, designu i technikám líč ení s udrž itelnou 
kosmetikou. Koncept objasnil rozdíly mezi dobrými a špatnými 
chemickými látkami a vedl k pochopení, která znač ka je nejlepší 
jak pro konkrétního č lověka, tak pro planetu.“ 

Zaměs tnanc i  mohou využ í vat  
"baby off i ce"

Baby office je multifunkč ní kancelář s dětským koutkem, která je od prosince otevřená všem 
zaměstnancům VIG ČR, kteří potřebují slaďovat svůj pracovní a rodinný ž ivot. Tento prostor mohou 
využ ívat kolegové a kolegyně na mateřské č i rodič ovské dovolené, kteří potřebují v centrále něco 
vyřídit, nebo se jim zasteskne po spolupracovnících, ale také rodič e, kteří si potřebují v mimořádné 
situaci na nezbytnou dobu přivést s sebou do práce své dítě. V baby office mohou naplno pracovat 
a zároveň mít své dítě stále nablízku. V kanceláři je dostatek prostoru pro 4 pracující rodič e.

Jako významní hráč i na pojistném trhu považ ujeme odpovědné podnikání za samozřejmost 
a zároveň za důlež itý společ enský závazek, pokud usilujeme o dlouhodobou prosperitu 
a udrž itelnost ČPP. Chceme být atraktivním zaměstnavatelem pro nastupující generace, bez jejichž  
talentu, kreativity a inovativního myšlení se při rozvíjení aktuálních trendů v pojišťovnictví 
neobejdeme. V ČPP proto dlouhodobě a strategicky podporujeme dobrou věc. 

Pracujeme týmově a společ ně se zapojujeme do aktivit, které mají pozitivní dopad na celou č eskou 
společ nost. Pomáhat lidem je nejenom důlež itým principem pojišťovnictví, ale i základním prvkem 
obč anské společ nosti, na jejímž  kultivování se chceme podílet. Inspirují a motivují nás k tomu také 
cíle udrž itelného rozvoje (SDGs), které představují pro byznys důlež itý impuls k posílení spolupráce 
s neziskovými partnery a vnímání vlastního podnikání v globálních souvislostech. Naše strategie 
společ enské odpovědnosti se zaměřuje především na naplňování cílů č íslo 3, 4, 8, 10, 11, 16 a 17, 
které pro své podnikání považ ujeme za klíč ové. Jsou proto nedílnou souč ástí interních procesů, 
zohledňujeme je při vývoji pojistných produktů a své kaž dodenní obchodní č innosti. Tomu odpovídá 
i široké spektrum aktivit, které v oblasti společ enské odpovědnosti realizujeme.

V oblasti vývoje a výzkumu se ČPP věnovala tématům, které úzce souvisejí s jejím předmětem 
podnikání, tedy se přímo týkají poskytovaní finanč ních služ eb. Přednostně se zabývala intenzivním 
rozvojem a širším využ itím informač ních a komunikač ních technologií a realizovala projekty 
zaměřené na digitalizaci pojistných procesů. Výstupy uplatnila jak při uzavírání a správě smluv, tak 
při likvidaci pojistných událostí. Jedním z hlavních cílů budoucích inovací je pak postupné omezování 
a rušení všech typů papírové dokumentace.

Rok 2018 byl pro nás v mnoha směrech velmi úspěšný. Publikovali jsme první zprávu o udrž itelném 
podnikání, ve které jsme seznámili širokou veřejnost a své obchodní partnery s dopady, které má 
naše podnikání na prostředí, v němž  působíme. Realizovali jsme další vzdělávání mladé generace 
v oblasti financí a společ ně s dalšími manaž ery v ČPP jsme opět vyjeli do regionu pomoci dětem 
z jednoho z „pozapomenutých“ dětských domovů. Získali jsme i několik prestiž ních CSR ocenění 
v oblasti diverzity, reportingu a firemního dobrovolnictví, kterých si velice váž íme a ceníme si podpory, 
kterou nám tímto způsobem nezávislí experti vyjadřují. Blíž e se s naším nadšením pro správnou věc 
budete moci seznámit v reportu, který právě č tete.

Přeji Vám příjemné a udrž itelné chvíle!

Úvodní  s lovo generá ln ího ředi te le

„Zaměřujeme se na poskytování služ eb a produktů vytvořených 
na míru potřebám našich zákazníků v Rakousku a regionu 
střední a východní Evropy. Naše strategie je zaměřená na 
dlouhodobou ziskovost a stabilní růst, abychom byli spolehlivým 
partnerem i v rychle se měnící době. Kromě Rakouska klademe 
jasný důraz na střední a východní Evropu, kterou považ uje za 
svůj domovský trh. Více než  polovinu pojistného generuje naše 
skupina v tomto regionu, který je proto ve středu jejího zájmu. 
VIG považ uje za svou odpovědnost finanč ní ochranu zákazníků 
před riziky. Skupina realizuje strategii více znač ek, která staví na 
již  zavedených lokálních trzích a lokálním managementu. 
Úspěch skupiny a její blízkost k zákazníkům se tak odvíjí od síly 
kaž dé jednotlivé znač ky a lokálního know-how.“

Spokojenost  zákazníků  

V roce 2018 jsme zpracovali 21 043 případů nedoruč ené 
klientské pošty, z nichž  byla adresa změněna  u  5  260 
(25 %). V porovnání s předchozím rokem dochází ke zvýšení množ ství řešených případů,  
ale k poklesu nutných změn adres klientů. Opravou adresy se sniž ují náklady i ekostopa 
ČPP spojená s opakovaným odesíláním klientské korespondence.

V rámci welcome calls zjišťujeme spokojenost klienta s uzavřením pojistné smlouvy do měsíce 
od jejího sjednání a zároveň je provedena kontrola pojišťovacího zprostředkovatele. Během hovoru 
lze odhalit mož né neshody nebo neprofesionální chování ze strany poradce. Ze smluv interní i externí 
sítě uzavřených v předchozím měsíci generujeme měsíč ně seznam pro welcome calls s prioritou 
na investič ní ž ivotní pojištění.

V roce 2018 bylo uskuteč něno  1 635 kontrol, z nichž  bylo předáno k prověření pouze 

39 případů, což  č iní 2 %. Oproti roku 2017 se sníž il poč et případů k prověření 
o 1 %.

V roce 2018 bylo provedeno 2 196 kontrol pojišťovacích 
zprostředkovatelů, vč etně kontrol před navázáním spolupráce.

V letech 2017 a 2018 bylo uskuteč něno celkem 7 vln  Mystery Shoppingu ve spolupráci 
s firmou Hello Innovation. 

2017 

Průzkum v celé poboč kové síti ČPP (2 vlny) a v dceřinné společ nosti ČPPS.

2018 
Regionální vlna Mystery Shoppingu pro ředitelství v Brně, při které hodnotitelé zkoumali kvalitu 
obchodních dovedností (odborné znalosti, analýzu potřeb klientů, tah na branku a crosseling). 

2019 
Proběhne návazné školení společ nosti Hello Innovation, která realizovala Mystery Shopping, 
zaměřené na výsledky průzkumu a vč lenění odpovídající obchodní strategie, která zkvalitní práci 
poboč kových zaměstnanců. 

Také je plánováno plošné testování na poboč kách ČPP i cíleně v jednotlivých regionech. Zároveň 
plánujeme spustit vlnu Mystery Shoppingu na obchodních místech ČPP, které spravují naši obchodní 
partneři.  

St ížnost i

ČPP v roce 2018 řešila 198 stíž ností,  z toho bylo 33 oprávněných. 
Nejvíce stíž ností se týkalo vyřizování nároků z pojištění. Co se týč e produktů, nejvíce stíž ností se týkalo 
pojištění motorových vozidel a investič ního ž ivotního pojištění.

Z výše uvedených 198 stíž ností  řešil firemní ombudsman šest stíž ností, všech 
6 vyhodnotil jako neoprávněné.

GDPR 
Zavedli jsme novou funkci Data Protection Officer v naší organizač ní struktuře.

IDD 
Do našich produktů jsme zapracovali nové informač ní povinnosti podle zákona č . 170/2018, Zákon 
o distribuci pojištění a zajištění.

„V legislativní oblasti navázala ČPP na rok 2017 
a pokrač ovala v implementaci dvou hlavních právních 
norem, které nabyly úč innosti v roce 2018 a měly 
významný dopad na č innosti pojišťovny. Mezi tyto normy 
patří evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které 
s ohledem na množ ství osobních údajů, které pojišťovny 
zpracovávají, a nové přísnější pož adavky na ochranu 
údajů fyzických osob, způsobilo rozsáhlou revizi 
stávajících procesů a použ ívané dokumentace ČPP. 
Hlavním legislativním tématem roku 2018 však v oblasti 
pojišťovnictví bylo zavedení zcela nové úpravy distribuce 
pojištění a zajištění. Tato úprava vyplývá z pož adavků 
evropských předpisů, především směrnice známé pod 
označ ením IDD, a do č eského právního řádu byla 
transponována zákonem č . 170/2018 Sb., který nabyl 
úč innosti v prosinci 2018. Zavedení nových pož adavků 
kladených na distribuci pojištění, produktové řízení, 
pravidla jednání s klienty nebo řízení rizika střetu zájmů 
a dále změny v oblasti kategorizace pojišťovacích 
zprostředkovatelů znamenaly pro ČPP intenzivní práce 
uvnitř společ nosti zaměřené na úpravu stávajících 
procesů, smluvních dokumentů a dokumentů urč ených 
pro klienty ČPP.“

Et ická l inka
ČPP si váž í zaměstnanců, kteří upozorní na jakékoliv škodlivé jednání prostřednictvím běž ných 
komunikač ních cest, č ímž  přispívají k udrž ení otevřeného dialogu s vedením ČPP. Monitoring a řešení 
škodlivého jednání, ať už  se jedná o protiprávní č iny nebo neetické chování, je důlež itou souč ástí 
zdravého podnikání. Nicméně je zřejmé, ž e zaměstnanci mohou pociťovat obavu, ž e proti nim budou 
v důsledku nahlášení jejich podezření o škodlivém jednání uplatňovány urč ité kroky, které by se jich 
mohly negativně dotknout. Proto vznikla interní pravidla pro oznamování škodlivého jednání, které 
zahrnují i pokyny pro ochranu osob, která toto jednání oznámí. Oznámení Důvodného podezření lze 
provést osobně i e-mailem na speciálně vytvořenou schránku, kterou spravuje Úsek 
právní a compliance. Ředitel tohoto úseku předkládá kaž doroč ně představenstvu souhrnnou zprávu, 
která zahrnuje informaci o vyšetřovaných Důvodných podezřeních a opatřeních přijatých k jejich 
řešení.

Anketa „ f i remní  ku l tura“

Zú č astn i lo  se  77% zaměs tnanců

zaměs tnanců  

má věk

18-30 le t  

zaměs tnanců  
j sou muž i

zaměs tnanců  
v  ČPP

 pracu je  6-10  
le t  

20 % 34 % 26 %

Roční  f luktuace se  d louhodobě  
pohybuje  ko lem 4 %

1Q  2Q  3Q  4Q  

3 ,07 % 5,73 % 3,14 % 4,37 %

Celoroční  průmě r  4 ,08 %

Celkový  počet  zaměs tnanců

Počet  p ř i ja tých zaměs tnanců

Výdaje  na mzdy

Výdaje  na vzdě lávání  

Nemocnost

855

140

29 129 000 

 8  674 364 Kč

3,05 % fondu 
pracovn í  doby

Celkový  počet  účastn íků  
vzdě lávac ích akc í :  5  983

Ženy:  3  746 Muž i :  2  237

Relaxace a bubnování
Nově nabízíme zaměstnancům mož nost přijít na relaxač ní setkání a dopřát si krátké zastavení, 
zklidnění a uvolnění napětí přímo v práci. Pokud se chtějí odreagovat a zklidnit svou mysl, mohou si 
v rámci interního vzdělávání zajít na bubnovací setkání. Program jsme v roce 2018 odpilotovali pro 
kolegy na praž ské centrále a plánujeme ho rozšířit do regionů a obohatit také o krátké meditace 
a nácvik mindfulness technik. 

Development centra: 290 Jazyky, kouč ink, stáž e: 873

Obchod: 290Administrativa: 1271

Rozvo j  spo lečnost i  
ČPP dlouhodobě prosperuje a přes silně konkurenč ní prostředí si udrž uje svou pozici ve č tyřce 
nejlepších než ivotních pojišťoven. Trž ní podíl 7 % jí zajistil posun na pátou pozici v celkovém ž ebříč ku 
pojišťoven za rok 2018. Úspěšnost na domácím pojistném trhu si ČPP zajišťuje kvalitními služ bami, 
intenzivním rozvojem vztahů s klienty, obchodními partnery a širokou veřejností i zaváděním 
atraktivních produktových inovací, uplatňováním moderních digitálních postupů a využ itím 
alternativních technologií. Transparentnost, odbornost, flexibilita, ale také lidský přístup, ochota 
v jednání a vstřícnost. To je pouze č ásteč ný výč et několika atributů, které odborná veřejnost a klienti 
na ČPP oceňují. Jako jediná pojišťovna na trhu zahrnuje do pojištění náklady na záchranu dat 
v případě poškození hard disku v notebooku nebo stolního PC. V ž ivotním pojištění jako jediná 
společ nost nabízí speciální program lidem s cukrovkou. Také v roce 2019 chce ČPP hrát na trhu 
zásadní roli, zaměří se proto na rozvoj digitalizace všech pojistných procesů.

Elizabeth Stadler, generální ředitelka VIG 

Táňa Marková, Compliance officer

 za  2017
 

 4 , 12  %

za 2016
 

3,46 %

Naše společnost  podporu je :

HELLO

jazykové 
vzdě lávání  

s tud ium na VŠ

rozv í jen í  
ta lentů  

spec i f i cké skupiny  
nap ř íč  ce lou 
spo lečnost í  
(ředitelé, manaž eři, lektoři, metodici aj.)

zájem jednot l i vců  
o  o tev řené extern í  
kurzy

VIG pořádá koncernový vzdělávací 
program pro manaž ery (International 
Management Development Program, 
Leadership Development Program), 
do něhož  se zaměstnanci ČPP 
pravidelně zapojují.

Za řazení  zaměs tnanců

Typ vzdě lávání

Martina Flídrová, CSR specialistka 

Relaxace – přijďte se chvíli zastavit 

Poč et termínů:                              3

Poč et zúč astněných:                 25

Bubnování

Poč et termínů:                             

Poč et zúč astněných:                  18

2

Co naš i  f i remní  ku l tu ru  
charak ter i zu je?

Kč

Jaroslav Besperát, 
generální ředitel České podnikatelské pojišťovny 

klientů 



Kl íčové produktové inovace roku 
2018:  EVOLUCE PLUS,  Š t í s tko 

a  R IZ IKOVKA

V rámci připojištění Závažných onemocnění a poranění se zavádí u EVOLUCE PLUS a RIZIKOVKY  
nové riziko pro dospělé Cukrovka a její komplikace.  Pro děti je možné sjednat riziko Cukrovka u dětí 
na všech investičních životních produktech (tedy i u Štístka) i u RIZIKOVKY. Obě varianty tohoto nového 
rizika se vztahují na diagnózu diabetes mellitus 1. a 2. typu (u dospělých pojištěných je výplata plnění 
rozdělena na dvě části - část při stanovení diagnózy a zbytek na následné komplikace 
spojené s tímto onemocněním).  Jedná se o zcela unikátní připojištění, žádná pojišťovna je v tomto 
rozsahu takto nenabízí! 

Mezi další novinky EVOLUCE PLUS a RIZIKOVKY patří například:

Celodenní ošetřování 
pojištěného. Připojištění 
naše klienty ochrání 
v případě nutného 
ošetřování pojištěného 
z důvodu nemoci či úrazu, 
u kterého je nutná celodenní 
péče, a je libovolné, zda 
ošetřovanou osobou bude 
člen rodiny či cizí osoba, 
jako například 
ošetřovatelka. 

Plnění za invaliditu I. a II. 
stupně v důsledku 
psychických onemocnění  
jako je např. schizofrenie.

Připojištění úrazu a nemoci 
na kratší pojistnou dobu, 
u připojištění ošetřováním 
členem rodiny plnění až 365 
dní u onkologicky nemocných 
dětí. 

Plnění za rizikové sporty 
neprovozované 
organizovaně či 
pravidelně, například 
v rámci dovolené.

Ocenění  S te jná šance 

ČPP zvítězila v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel OZP, kterou vyhlašuje agentura RYTMUS  
– od klienta k občanovi, o.p.s. Agentura Rytmus podporuje zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením a jejich začlenění do běžného života. Diplom za 1. místo ČPP převzala 23. 5. 2018 v Sále 
architektů Staroměstské radnice v Praze. ČPP zaujala nezávislou porotu svým inkluzivním 
a podporujícím přístupem k lidem s postižením, který je nedílnou součástí její firemní kultury. Soutěž 
je každoročně vyhlašována pod záštitou MPSV a MHMP.

Akt ivně  a  zdravě

ČPP se stala generálním partnerem projektu Aktivně a zdravě. Cílem projektu i stejnojmenné 
aplikace je podpořit uživatele na cestě za zdravým životním stylem. Zároveň je projekt koncipován 
jako prevence pojistných událostí v životním pojištění. ČPP v rámci projektu různými způsoby 
odměňuje širší veřejnost, která najde odvahu změnit svůj přístup ke zdraví a pracuje na sobě. 
Součástí projektu jsou totiž krátkodobé i dlouhodobé soutěže, které probíhají na sociálních sítích 
ambasadorů a prostřednictvím partnerských médií. 

Podle dlouhodobých statistik ČPP je nejčastějším důvodem vzniku pojistné události úraz nebo 
civilizační onemocnění spojené se stresem a špatnou životosprávou. ČPP proto pro aktivní uživatele 
aplikace, kteří na své kondici zapracují, připravila zvýhodněnou smlouvou životního a rizikového 
pojištění s dvojnásobným plněním u rizika hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci.

Projekt Aktivně a zdravě vznikl na základě spolupráce České podnikatelské pojišťovny, neziskové 
iniciativy Vím, co jím a piju o.p.s a Sportinvest Marketing jako unikátní CSR projekt na podporu 
zdravého životního stylu. Spotřebitelský průzkum, který proběhl v rámci projektu, přinesl varovná 
zjištění o životním stylu Čechů. Čtvrtina lidí ignoruje preventivní prohlídky u lékaře, třetina se přejídá, 
polovina nesportuje. Jen jeden z deseti Čechů se cítí být fit. Pilotní projekt, který končí 30. 6. 2019, 
má ambice situaci změnit a přispět k lepšímu zdravotnímu stavu české populace.

K zapojení do projektu si stačí zdarma stáhnout a používat aplikaci Aktivně a zdravě, tedy plnit výzvy 
z oblasti pohybu, výživy či odpočinku. Ambasadoři jako Lukáš Krpálek, Roman Vaněk, Jitka 
Nováčková a další se rozhodli pomáhat, stát se součástí projektu a inspirovat všechny uživatele. 
Patronkou projektu se stala populární česká herečka Patricie Solaříková, která se s podporou 
aplikace sama pokusí změnit svůj životní styl. 

Aplikace je navíc propojená se soutěží o hodnotné ceny. Čím více splněných výzev, tím zajímavější 
ceny v soutěži. Od švihadla až po víkendový wellness pobyt s polopenzí pro 2 osoby. Kromě aplikace 
je součástí programu i webový portál http://www.aktivneazdrave.cz, kde uživatel najde návody, 
tipy, rady, zdravotní kalkulačky, jídelníčky, odbornou poradnu apod. – tedy vše, co mu může pomoci 
získat nezbytné informace ve chvíli, kdy se rozhodne žít aktivně a zdravě.

„V našem průzkumu označila svou kondici za velmi dobrou jen tři procenta respondentů. Tedy 
i malé změny mohou mít velký vliv na jejich zdraví. Prevence je v tomto případě lepší než řešení 
následků,“ shrnula cíle projektu Lucie Gonzálezová, ředitelka iniciativy Vím, co jím a piju o.p.s.

„Můžete se těšit na tipy z oblasti výživy, pohybu či relaxace, také 
na recepty, zdravotní kalkulačky či jídelníčky. Mobilní aplikace 
Aktivně a zdravě slouží jako motivace do kapsy, kterou máte 
neustále u sebe.“

Výs ledky za rok 2018 

Počet stažení aplikace

17  621

V roce 2018 dobrovo ln ič i la  v íce  než  
po lov ina všech zaměs tnanců

Dobrovolnický program Den sociální aktivity zaznamenal další úspěchy, zapojilo se do něj o 10 % více 
zaměstnanců ČPP než v roce 2017. Na 85 akcích pomáhali 50 veřejně prospěšným organizacím 
v 11 krajích. Nejoblíbenější byly jako obvykle akce s ekologickým zaměřením. Nejčastěji se pomáhalo 
v květnu a červnu, nejoblíbenějším dnem pro dobrovolnickou akci byl čtvrtek a pátek. Nejvíce 
pomáhaly ženy ve věku 25–44 let. Návratnost online evaluačních dotazníků letos dosáhla rekordních 
40 %. Drtivá většina respondentů v nich vyjádřila plnou spokojenost s průběhem dobrovolnických 
aktivit (88 %), téměř všichni se zapojí i příště a dobrovolnickou akci by doporučili svým kolegům

se do dobrovolnictví každoročně zapojovat.

400 odborných hodin v oblastech jako finance, IT, marketing a PR nebo obchodní a prezentační 
dovednosti. Nově školila nejen zaměstnance neziskovek, ale také jejich klienty (handicapovaní, 
senioři, děti z dětských domovů).

V letech 2017–2018 podpořilo vedení ČPP dobrovolnicky společně se členy skupiny Chinaski, s níž má 
dohodnuté partnerství, regionální dětské domovy. Děti a mladí lidé si mohli zatančit při jejich 
minikoncertu, získat věcné dárky, a mají tak příjemnou vzpomínku na setkání s ČPP.

Ocenění  TOP Odpovědná f i rma
V dalším ročníku přední české CSR soutěže získala ČPP hned 3 medailová umístění. Stříbrným 
certifikátem v soutěži Top odpovědná firma ocenila odborná porota projekt podporující 
zaměstnankyně na rodičovské dovolené v kategorii Diverzita, v kategorii Firemní dobrovolnictví zase 
interní program Den sociální aktivity. Bronzový certifikát putoval do ČPP za nefinanční report 2017, 
který si můžete prohlédnout na webu ČPP:
https://www.cpp.cz/User_data/Media/Original/CPP/201807/nefinan-reporting_final_03-compressed.pdf

Výzvami, do nichž se zapojilo nejvíce uživatelů (až 2 000), byly kliky s Martinem Fuchsou, výšlap 
schodů s Lukášem Krpálkem a relaxace s Lucií Svěcenou. V těsném závěsu za nimi (1 500 uživatelů) 
se objevily výzvy s tematikou životního štěstí s Patricií Solaříkovou, stravy s dostatkem vápníku 
s Romanem Vaňkem, pravidelné chůze s Bárou Havlíčkovou, výběru zdravé varianty jídla s Patricií 
Solaříkovou nebo pozitivního myšlení s Jitkou Nováčkovou. Výraznou oblibu (1 000 uživatelů) si získaly 
výzvy k péči o chodidla s Bárou Havlíčkovou a soustředění na jednu činnost se Svatavou Coolinářkou. 
Uživatelé považují za nejlepší výzvy k pravidelné chůzi, dřepům, odpočinku a relaxaci ve vaně 
(hodnocení 4,7 bodů z 5). 

Evaluačním dotazníkem na konci soutěžního kola respondenti označili za nejzajímavější plnění 
pohybových výzev (55 %), které jsou v soutěži také nejvíce bodované. Více než polovina vyjádřila 
potřebu zdvojnásobit počet výzev, na což jsme zareagovali zařazením jedné výzvy denně namísto 
jedné za 2 dny ve 2. soutěžním kole. V ambasadorské soutěži obliby zvítězila Patricie Solaříková, 
druhý byl Lukáš Krpálek a třetí Roman Vaněk. Jako nejčastější důvod, proč uživatelé neplnili výzvy 
pravidelně, byl uveden nedostatek času.

V roce 2018 proběhlo 1. kolo projektu, v roce 2019 realizujeme další 3 kola. Z dosavadního vývoje 
je patrné, že zájem o aplikaci stoupá (nyní 42 000 stažení) a vzrůstá i počet soutěžících v dalších 
kolech v porovnání s prvním kolem v roce 2018 (nyní o 12 %). Alespoň 1 výzvu splnilo v 1. kole (v roce 
2018) 4 650 uživatelů, naproti tomu v 2. kole (v roce 2019) to už bylo 6 348 uživatelů. 

Česká podnikatelská pojišťovna se v červnu stala členem Asociace společenské odpovědnosti 
(A-CSR), která je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje 
(SDGs) od OSN v Česku. Sdružuje společensky odpovědné firmy, neziskové organizace, sociální 
podniky a instituce veřejné správy. ČPP se stala 236. členem asociace a zařadila se tak mezi lídry 
odpovědného podnikání, jakými jsou Česká spořitelna, Ikea, Skanska, Tchibo nebo Kofola. Členství 
v asociaci umožňuje ČPP sdílet příklady dobré praxe v oblasti CSR napříč komunitou, v níž podniká, 
seznámit se s aktuálními trendy v oblasti udržitelného podnikání a načerpat inspiraci pro rozvoj 
vlastních společensky prospěšných aktivit.

Č lens tv í  v  A-CSR

Moni tor ing eko log ických ukazate lů  
našeho podnikání

2017 2018

Elektřina

Celková spotřeba elektřiny 
(kWh)

1 855 336,00 1 532 607,03

+/- v %

C0030

- 18 

  Celková spotřeba energie
 z obnovitelných zdrojů (kWh)

73 471,00 88 431,43 20,36

2017 2018

Topení a chlazení

Celková spotřeba tepla (kWh) 1 351 583,00 922 345,47

+/- v %

C0030

-31,76

    Celková spotřeba tepla: plyn 
(kWh)

872 846,65 524 978,74 -39,85

z toho spotřeba: dálkové vytápění 
(kWh) 478 735,91 397 366,73 -17,00

  Chlazení & topení: dálkové  
topení & chlazení (kWh) 478 736,00 397 366,73 -17,00

2017 2018

Spotřeba vody

Celková spotřeba 
(kohoutkové) vody (m³)

6 464,00 10 462,42

+/- v %

C0030

61,86

2017 2018

Produkce odpadu

Celková produkce odpadu 
- mimo papír a IT odpadu (litry)

131 752,80 134 485,00

+/- v %

C0030

2,00

Celkový IT odpad (kg) 403,00 1 636,00

  Z toho IT odpad, který je znovu 
využitý (kg) 403,00 1 636,00

2017 2018

Spotřeba papíru

Celkové množství 
zakoupeného papíru (kg)

30 018,00 27 222,50

+/- v %

C0030

-9,31

2017 2018

Služební cesty

Služební cesty letadlem (km) 53 620,00 8 754,00

+/- v %

C0030

-83,67

Spotřeba benzínu služebních aut 
- mimo naftu (litry) 138 429,00 85 562,00 -38,19

Spotřeba nafty služebních aut 
- mimo benzín (litry) 91 402,00 118 765,00 29,94

Celkový počet služebních aut 
(kusy) 148,00 155,00 4, 73

Z toho počet aut ve firemním 
vlastnictví (kusy) 29,00 76,00 162,07

  Z toho aut na alternativní paliva 
nebo elektrická auta (kusy) 0,00 1,00

Celkovou spotřebu elektřiny se nám podařilo téměř o 18 % snížit, zároveň jsme o více než pětinu zvýšili 
využití elektřiny z obnovitelných (vodních) zdrojů. Téměř o třetinu jsme snížili spotřebu tepla, mírně 
poklesla i spotřeba papíru (9 %). Díky přísnějšímu přístupu ke služebním cestám pokleslo létání na 16 % 
předešlé hodnoty. Významně poklesla i spotřeba paliva do firemních aut. V rámci rozvoje alternativní 
mobility byl vozový park ČPP rozšířen o 1 hybridní automobil.

Velký důraz klademe na ekologické zpracování elektroodpadu, který vyprodukujeme. Elektroodpad je 
nejrychleji rostoucím druhem odpadu, v celorepublikovém měřítku totiž roste 3x rychleji než běžný 
komunální odpad. Zaměstnanci ČPP vysbírali v roce 2018 téměř 1664 kg elektroodpadu, což 
představuje průměrně 2 kg na zaměstnance.

Druhy elektroodpadu

Monitory CRT

89 kg
Monitory LCD

99 kg

Tiskárny a kopírovací stroje

89 kg
Osobní počítače a servery

89 kg

Ostatní zařízení IT a 
telekomunikace

400 kg

Ostatní spotřebitelská 
zařízení

27,94 kg
Celkem 1 663,94 kg

Materiálové složení vysbíraného elektroodpadu

12%

21,6%
SKLO

OSTATNÍ KOVY

24,7%
PLASTY

8,6%
OSTATNÍ

0,01%
CENNÉ KOVY

ŽELEZNÉ KOVY
33,1%

D ig i ta l izace

Pilotní nasazení elektronické asistenční kartičky v online cestovním pojištění 

Na webu ČPP je nasazena nová funkcionalita v rámci online cestovního pojištění. Kromě 
standardních dokladů ve formátu PDF v sekci „Dokumenty ke stažení“ je klientům dostupná 
elektronická asistenční kartička. Princip použití je následující: 

Klient na webu uzavře cestovní 
pojištění a v sekci „Dokumenty 
ke stažení“ uvidí novou verzi
„Dokladu o pojištění do mobilu“  

Na zařízení se systémem iOS 
(Apple) klient kartičku uloží 
načtením QR kódu pomocí 
fotoaparátu nebo kliknutím 
na odkaz se svým jménem. Pro uložení kartičky na zařízení 

se systémem Android je třeba 
nainstalovat aplikaci třetí strany, např. 
Yourwallet. Kartička lze následně 
uložit kliknutím na odkaz se jménem 
nebo načtením QR kódu pomocí 
aplikace.

Uložené kartičky lze následně aktualizovat 
a upozornit na to klienta pomocí push 
notifikace. V prosinci jsme části klientů 
kartičku aktualizovali do této podoby: 
https://get.yourpass.eu/e35e718a-db15
-4e9a-a80f-d123fe5d72e0 a aktuálně 
nabízíme slevu na pojištění.

Náhled elektronické kartičky v chytrém telefonu

Statistika 2018

vygenerovaných kartiček stažených kartiček kartiček v elektronické
peněžence

541

Konverze vygenerovaných kartiček, které si klienti následně uložili do elektronické peněženky, tedy 
do konce roku 2018 činila téměř 12 %.

Vlajkovou lodí expertního dobrovolnictví je vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Skupinově školí 
ČPP zástupce a klienty neziskových organizací přímo ve firmě nebo na různých udržitelných 
eventech. V roce 2017 na filmovém festivalu Příběhy země uspořádala workshop pro 100 studentů 
pražských středních škol. Od roku 2018 ve financích vzdělává i žáky základních škol. Pilotní 
proškolení pro 200 žáků 6.–9. tříd na ZŠ Jižní na pražském Spořilově proběhlo na přelomu roku 2018 
a 2019. Dalším krokem je systematizovat vzdělávací program a zvyšovat počty příjemců zejména 
mimo Prahu. Ze statistik vyplývá, že právě tento typ osvěty je teď velice potřebný v regionech. 
Přednostně bychom se zaměřili na příhraniční oblasti, kde je míra předluženosti a exekucí nejvyšší.

ČPP se  poprvé zapoj i la  
do mezinárodní  in ic ia t ivy  

Je pro nás přirozené sdílet své znalosti v oblasti financí a pomáhat těm, kteří nás nejvíc potřebují. 
V roce 2018 jsme rozšířili své aktivity v odborném dobrovolnictví o workshop finanční gramotnosti pro 
10 mladých lidí z Dětského domova Dubá - Deštná, se kterým druhým rokem spolupracujeme. 
Program workshopu byl na míru ušitý účastníkům, kteří z domova brzy odejdou, a budou si muset 
poradit s běžnými každodenními situacemi. Školením účastníky provázeli kolegové z odboru 
vzdělávání Hanka Pospíchalová a Dan Potměšil.

ČPP se tímto workshopem poprvé zapojila do globálního hnutí Giving Tuesday, které v jeden den 
celosvětově spojí dárce pomáhající dobré věci. V Česku ho zastřešuje Asociace společenské 
odpovědnosti, jíž je ČPP členem. Světový svátek dárcovství a dobrých skutků Giving Tuesday 
podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Slaví se v úterý následujícím po dni díkůvzdání jako kontrast 
k nákupnímu šílenství na Black Friday. V roce 2018 připadlo toto datum na úterý 27. listopadu.

Char i ta t ivn í  sn ídaně

12. března 2018 
personalisté ČPP získali

  částku 

17 735 Kč 
pro 

Nadaci 
Leontinka. 

6. června 2018 
tým marketingu a PR získal

částku

 16 200 Kč  
na 

zaplacení 

25. září 2018 
představenstvo ČPP získalo 

částku

   32 373 Kč  
pro 

Dětský domov 
Dubá-Deštná.

Recyklací elektroodpadu v námi odevzdaných elektrozařízeních jsme ušetřili ekvivalent množství 
CO2 1119,6 kg, které odpovídá například 6 995 km najetým malým benzinovým autem.   

Jaroslav Besperát, 
generální ředitel České podnikatelské pojišťovny 

Počet soutěžících v 1. kole

3  307
Zásah marketingové
kampaně 

600 000
Měsíční návštěvnost microsite 
Aktivně a zdravě 

2 1  949
(15 205 unikátních návštěv)

Počet aktivních 
uživatelů aplikace 

2  100

Aktivní zapojení

Průměrné hodnocení 
v online obchodech  

4 ,5  z  5  bodů

Podíl uživatelů pokračujících 
z 1. do 2. kola

25% 

Tým f i remní  odpovědnost i

Jaroslav Besperát
Generální ředitel ČPP

Jolana Kolaříková
Ředitelka Úseku marketingu a PR

Marcela Novotná
Ředitelka Personálního úseku

Martina Flídrová
CSR specialistka

Chcete se dozvědět více o CSR v ČPP? 
Martina Flídrová

https://www.cpp.cz/firemni-spolecenska-odpovednost/
https://www.cpp.cz/diverzita/

ČPP zaháj i la  výuku f inanční  
gramotnost i  na zák ladních školách

30 000

8574 631

neurorehabilitace 
těžce postižené Vendulce. 

(98 %). Všichni respondenti jsou hrdí na svého zaměstnavatele, který jim umožňuje 

Velký rozmach v roce zaznamenalo i odborné dobrovolnictví – ČPP věnovala komunitě přes

Dobrovolníky oslovuje CPP prostrednictvím "udržitelné" komunikacní kampane. Zamestnanci 
recyklují dobrovolnická tricka z minulých rocníku, získávají ekologický motivacní dárek pri spuštení 
kampane a udržitelný dárek pred dobrovolnickou akcí.

Igor Rolínek
Manažer odboru marketingu


