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Proč jsme projekt spustili
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• Naší ambicí je být lídrem v oblasti diverzity a inkluze

• Chtěli jsme se zavázat našim zaměstnancům k poskytování rovných 

příležitostí a genderové rovnosti v Allianz

• Chtěli jsme mít objektivní představu, nástroj měření a porozumět tak 

aktuálnímu stavu - jak postupujeme v oblasti rovnosti žen a mužů v 

různých aspektech v průběhu životního cyklu zaměstnanců. 

• Zajímalo nás, jak si stojíme, pokud jde o zastoupení žen a mužů, 

jejich rovné odměňování, ve srovnání s ostatními společnostmi na 

trhu, a jak efektivní jsou naše vnitřní procesy, politiky a normy v 

daném ohledu



Jaký byl výchozí stav
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ČESKÁ REPUBLIKA:

• Gender pay gap (2020)*: 16.4 %

• Gender pay gap ve finančních a pojišťovacích institucích*: 38.9 %

ALLIANZ ČR:

• Gender pay gap (2020): 0,4 %

• Gender pay gap ambice v roce 2023: 0 %

• Analýzu Gender pay gap v Allianz ČR provádíme vždy na podzim a na jaře, 

kdy dochází k pravidelným revizím mezd. Zohledňují se faktory jako je 

pohlaví, celkové odměňování, grade, pozice, pracovní zkušenosti, 

odpracovaná doba ve společnosti, hodnocení výkonu, atd. 

*eurostat



Na jaké oblasti jsme se soustředili
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1. Rovné zastoupení 

2. Platová rovnost

3. Efektivita interních politik a procesů

4. Inkluze jako součást firemní kultury



Kdo se zapojil
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Zaměstnanci

v rámci anonymního průzkumu (více než 50% response rate)

HR tým 

příprava a realizace procesu certifikace, implementace doporučení 

nezávislého auditora

Odborová organizace 

průběžná podpora

Představenstvo společnosti 

sponzor celého procesu a garant implementace 3 klíčových 

doporučení

Management

podpora implementace 



O společnosti EDGE
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• Působí ve 37 zemích a 24 odvětvích, přes 200 

společností získalo EDGE certifikaci

• V roce 2021 probíhal proces certifikace v Allianz na 

globální úrovni

• Zaměřuje se na reprezentaci jednotlivých pohlaví 

ve společnosti, rovnost v odměňování, efektivitu 

nastavených pravidel a prostřednictvím 

zaměstnaneckého průzku také na vnímání inkluze 

a spravedlivého přístupu mezi zaměstnanci

• 3 úrovně certifikace:

− EDGE Assess

− EDGE Move

− EDGE Lead

Allianz získala jako jediná společnost v České republice základní certifikaci EDGE Assess



Jak probíhala realizace
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Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad

Posuzované období do 30. června 2021 Zaměstnanecký průzkum

Výsledky

v porovnání s EDGE 

standardy

Doporučení

týkající se akčních 

kroků

EDGE Report

Prosinec

Vytvoření akčního 
plánu

Statistická data

data o zaměstnancích a 

rozdělení dle pohlaví a 

odpovědností

Zásady & směrnice

zodpovězení 28 otázek

Online hodnocení

21 předdefinovaných 

otázek

průzkum musí běžet 

minimálně 2 týdny

Míra účasti

požadováno minimálně

30% z celkového počtu 

zaměstnanců

Externí audit

Audit & ověření

dodaných dat

Akční plán

Garance 

představenstva 

společnosti

Od začátku k získání certifikace bylo potřeba 10 měsíců.

• Vytváření přehledů, reportů, analýz

• Zaměstnanecký průzkum

• Nahrání dat na platformu společnosti EDGE

• Vytvoření akčního plánu

• Rozsáhlý dvoudenní audit

3 klíčové aktivity garantované představenstvem:

• Každoroční analýza odměňování zaměstnanců a výpočet Equal pay gap

• Používání genderově neutrálního jazyka ve všech vizuálech a materiálech Allianz

• Účast na pohovorech kandidátů na manažerské pozice vždy v zastoupení žena a muž



Finanční náročnost
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Náklady na realizaci projektu byly cca 200 tis. Kč

• Finální audit a servisní poplatky společnosti EDGE cca 165 tis. Kč

• Nástroj Pay Analytics, ve kterém provádíme analýzu mezd našich 

zaměstnanců cca 12 tis. Kč

V důsledku zjištění jsme navýšili mzdy zaměstnancům, a tím jsme 

snížili Equal pay gap z 0,4 % v roce 2021 na 0,3 %v roce 2022



Jaký je přínos pro zaměstnance a firmu

• Garance spravedlivého finančního ohodnocení a rovného zacházení

• Stanovení mzdy na základě job gradu a benchmarku dané pozice

• Zastoupení min. 1 ženy v každém plánu nástupnictví

• Přes 90 % zaměstnanců v letošním průzkumu spokojenosti uvedlo, že se v Allianz 

nesetkali s překážkami ve své kariéře z důvodu pohlaví, věku, handicapu nebo 

svého sociálního a kulturního prostředí 

• Podpora žen formou flexibilních pracovních úvazků a jejich vyšší motivace vracet 

se z MD/RD

• Nižší fluktuace
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Návazné projekty  

• Spolupráce s Českým paralympijským výborem na pracovním 

uplatnění pro handikepované sportovce

• 100% home office pro zaměstnance se zdravotním postižením 

• Tréninky a interní akce pro zaměstnance a zaměstnankyně na mateřské 

a rodičovské dovolené 

• Podpora zaměstnanců vracejících se z rodičovské dovolené 

- první rok mohou využít 100% home office

- zkrácené pracovní úvazky

• Projekt WOW (Way of working) – nastavení standardů v hybridním 

pracovním prostředí  
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Děkujeme za 
pozornost
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