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Úvod a cíle diplomové práce 

 
Tato diplomová práce byla zpracována pro obec Nový Malín a zabývá se problematikou 

pojistné ochrany majetku obce Nový Malín. Obec Nový Malín má v současné době 

3004 obyvatel a je stále více vyhledávanější obcí pro příchod nových obyvatel. Obec 

Nový Malín se řídí ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.   

 

Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné pojistné portfolio pro krytí majetku obce 

Nový Malín. Tomuto návrhu bude předcházet důkladná analýza rizik, popsána v první  

kapitole (teoretické části), včetně vysvětlení dalších pojmů jako je způsob měření rizika 

a možných metod, které vedou ke snižování rizika, dále charakteristika pojištění a 

klasifikace pojištění v České republice.  

 

Druhá kapitola představuje obec Nový Malín, její historii a současnost včetně 

organizační struktury obce Nový Malín, finanční situaci obce a také nás seznamuje 

s majetkem, který má obec ve svém vlastnictví.  

 

Třetí kapitola je zaměřena na analýzu rizik obce Nový Malín. Obsahuje jednotlivé 

složky analýzy rizik, měření pomocí kvalitativní a kvantitativní metody a v neposlední 

řadě současný stav pojistné ochrany obce Nový Malín.  

 

Ve čtvrté kapitole se dozvíme jednotlivé návrhy pojistných portfólií vybraných 

komerčních pojišťoven. Jsou zde zpracovány nabídky pojistného krytí od komerčních 

pojišťoven, včetně komplexního vyhodnocení nabídek.  

 

V poslední páté kapitole této práce bude provedeno hodnocení jednotlivých komerčních 

pojišťoven a jejich nabídky pojistného portfolia. Při výběru komerční pojišťovny se 

budeme rozhodovat podle kritérií, která bychom měli brát v úvahu před výběrem 

konkrétní komerční pojišťovny.  
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V posledních letech nás média často informují o devastujících živelných katastrofách    

a zahrnují nás obrázky zničených obydlí a jejich zoufalých obyvatelů. Kdekdo si může 

říct, že něco takové se mu přece nemůže stát, jenže ono může. 

 

Současnost je dobou velkého pokroku, avšak lidé nejsou zatím schopni ovládat počasí, 

řídit své životy, předpovídat nemoci, různé katastrofy a havárie. Řízení rizik tak nabývá 

i v českých ekonomických podmínkách postupně na významu. Je nutné, umět určitým 

způsobem předvídat situace, které mohou nastat a reagovat na ně.  

 

Finanční krytí rizika představuje vytvoření finančních zdrojů, které se použijí na 

odstranění ztrát způsobených neočekávanou událostí konkrétního rizika. Za jeden ze 

způsobů krytí následků rizika je považováno pojištění.  

 

 

Doufám, že předložená diplomová práce bude v praxi obcí Nový Malín využitelná        

a usnadní jí tak zdlouhavý proces při výběru optimálního pojistného portfolia, který by 

musela podstoupit.  
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1 Teoretická východiska řešení 

 
V kapitole teoretická východiska řešení se seznámíme se základními pojmy, jako je 

riziko a jeho analýza, měření rizika a možné metody snižování rizika. Součástí této 

kapitoly bude také charakteristika pojištění a klasifikace pojištění na českém pojistném 

trhu.  

 

1.1 Riziko a jeho klasifikace 

Nedílnou součástí našeho života jsou rizika a nejistoty. Každému hrozí riziko. Jedno 

nebo více rizik, jak fyzickým, tak i právnickým osobám, státům. Riziko je součástí 

života podnikatelského subjektu. Liší se v tom, o jaká rizika jde a nakolik jejich 

existence ohrožuje jednotlivé subjekty. Jedním z velice důležitých předpokladů pro 

úspěšné podnikání je zvládnutí rizik.  

 

Riziko v sobě skrývá nejistotu budoucího děje. Obecně můžeme hovořit o rizicích 

kladného i záporného výsledku. Obvykle ale pod pojmem riziko chápeme možný 

negativní vývoj, případně, že k očekávanému kladnému vývoji nedojde. Riziko je tedy 

něco, co v bližší či vzdálené budoucnosti ohrozí větším či menším způsobem subjekt, 

jeho existenci, hospodářské výsledky, postavení na trhu, pověst apod. [12] 

 

V souvislosti s rizikem musíme určitým způsobem předjímat budoucí vývoj, tedy 

skutečnost, že dojde k naplnění rizika. Uvažujeme tedy s pravděpodobností naplnění 

hrozby.  

 

Chce-li být podnikatel úspěšný, musí provádět určité změny, například v předmětu 

podnikání, marketingu, financování apod. Každá změna s sebou nese riziko, že 

požadovaného výsledku nebude dosaženo. Případně, že by mohlo dojít ke zhoršení 

stávající situace. Bez dobře provedené změny se úspěch nedostaví.  
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Pojem riziko pochází z arabského slova „risk “ a původně toto slovo označovalo jak 

nepříznivou, tak i příznivou událost v životě člověka. Později se jeho používání omezilo 

pouze na nepříznivé události. [9] 

 

Riziko je neodlučitelnou součástí podnikatelského subjektu, nemůže proto existovat 

samo o sobě a může být analyzováno a popráno v souvislosti s konkrétním podnikem, 

v konkrétních podmínkách a v konkrétním čase.  

 

„Riziko p ředstavuje možnost vzniku určité škody v průběhu určité doby, u 

určitého podnikatelského subjektu (podniku), a to v důsledku anomálie (poruchy) 

v jeho běžném, normálním, bezporuchovém vývoji.“ 1 

 
Za škodu se považuje újma na majetku (hmotném, nehmotném, finančním), na zdraví, 

na výdělku, na důchodu na přírodě a životním prostředí vůbec apod. Škoda, kterou 

poškozená osoba utrpěla, musí být doložena. Podkladem jsou doklady z účetnictví. To 

vymezuje škodu jako fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) 

majetku. Škoda se účetně projeví v rozvaze.  

 
Praxe ukazuje, že lidé, kteří jsou soustavně vystavováni rizikům, mají vypěstovaný a 

naučený systém předcházení těmto rizikům. Jejich konání je často automatické a 

podvědomé. [9] 

 

Třídění rizik má pro řízení podnikatelského subjektu podstatný význam. Klasifikace 

rizik nejsou uzavřené, pro různé účely zkoumání problematiky rizik mohou být 

sestaveny klasifikace různé. Některé se vzájemně podobají.  

 

V následujícím textu jsou uvedena některá klasifikace rizik dle literatury [9]. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tato charakteristika je převzata z publikace Beneš, Martinovičová (2004).  
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→ Riziko interní a riziko externí 

Schopnost podniků nakládat s riziky tak, aby škody, které rizika podnikům způsobí, 

byly minimalizovány, je ovlivněna i mírou ovlivnitelnosti toho kterého rizika z úrovně 

podniku. Ta je mimo jiné dána i tím, zda je podnik vystaven internímu riziku i 

externímu riziku. Rizika se tedy rozlišují podle toho, zda se jejich příčiny vyskytují 

v dotyčném podniku samotném, nebo jsou-li součástí podnikového okolí.  

Rizika interní  jsou taková, která se projevují uvnitř podniku a která je podnikatel či 

management podniku schopen víceméně řídit a ovlivňovat. 

Rizika externí jsou faktory prostředí, ve kterém podnik musí fungovat a které jsou vně 

přímé kontroly a řízení podnikatelského subjektu.  

 

→ Klasifikace rizik dle jejich velikosti 

Rizika organizace můžeme také klasifikovat dle jejich velikosti. Může se jednat 

například o pětistupňový systém, ve kterém je rozlišováno pět velikostí rizika.  

Pětistupňový systém – systém, ve kterém je rozlišováno pět velikostí rizika, a to riziko 

zanedbatelné, riziko malé, střední riziko, velké riziko a katastrofické riziko. 

Riziko zanedbatelné představuje zanedbatelný náklad na překonání vzniklých škod. 

Vyrovnání škod neovlivní náklady podniku nebo jen ve velmi malém rozsahu. Není 

nutné čerpat finanční rezervy a rozsah škody nemá vliv na výrobní. 

Malé riziko představuje nízký náklad na překonání vzniklých škod. Čerpání finanční 

rezervy je jen v malém rozsahu a rozsah škody má velmi malý vliv na výrobní proces. 

Citelné náklady na odstranění škod představuje střední riziko, jež může výrazně ovlivnit 

celkové náklady podniku a musí se sáhnout na finanční rezervy. Zpomalí se výrobní 

proces. 

Velké riziko s sebou nese vysoké poškození hmotných a jiných hodnot podniku nebo 

občana. Využívá se velké části finančních hmotných rezerv, případně jiných forem 

financování škod.  

Katastrofické riziko představuje mimořádně rozsáhlé poškození hmotných a jiných 

hodnot podnikatelského subjektu. Vede k dlouhodobému zastavení výroby.  
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Pro zjednodušení, například pro malé a střední podniky, je vhodné použít třístupňový 

systém. Rizika se člení do tří skupin. Malá rizika, střední a velká rizika.  

 

→ Klasifikace rizik dle jejich pojistitelnosti 

Riziko pojistitelné je takové, na které může komerční pojišťovna sjednat pojistnou 

smlouvu, a to na základě pojistně-technických podmínek. Komerční pojišťovna pojistí 

ta rizika, při kterých existuje možnost stanovení pravděpodobnosti škody a její ocenění 

rizikového vyrovnání v rámci dostatečně velkého pojistného kmene.  

Pojistitelná rizika musí splňovat čtyři kritéria 

1. kritérium – Identifikovatelnost rizika  

• jednoznačné určení příčiny událostí, jejímž výsledkem byla ztráta, krytá 

pojištěním. 

2. kritérium – Vy číslitelnost rizika 

• pokud nebude možné vyčíslit ztráty, vlastní pojištění se nemůže po 

ekonomické stránce realizovat a nemá smysl. 

3. kritérium – Ekonomická p řijatelnost rizika 

• pojišťovna přijme do pojištění jen takové riziko, které jí nepřinese ztrátu. 

4. kritérium – Nahodilost projevu rizika 

• pokud by byla jistota, že riziko skutečně nastane, potom je možné krytí 

ztrát jiným způsobem a ne pojištěním. 

 

Riziko nepojistitelné je riziko, které nesplňuje tato čtyři kritéria.  

 

1.2 Řízení rizik 

Řízení rizik je proces, při němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících 

i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích 

vlivů a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. Součástí procesu 

řízení rizik je rozhodovací proces, vycházející z analýzy rizika. [12] 
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Chceme-li definovat cíle rizikového managementu, můžeme vyjít z velmi obecné 

definice Kaufovy, podle které poslání rizikového manažera spočívá v ochraně 

vlastnictví podniku, a to v jasně stanoveném ekonomickém rámci. Rizikový manažer 

musí přispívat ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku, a to tím, že omezuje cenu 

podstupovaných rizik.  

 

Poslání rizikového manažera spočívá v naplnění následujících fází risk managementu: 

1. fáze Identifikaci rizik  – rozpoznání všech rizikových faktorů podniku. Je 

důležité posoudit významnost rizikových faktorů, což se dá pomocí 

expertního hodnocení2 a analýzou citlivosti3.  

2. fáze Analýze identifikovaných rizik  a jejich předběžném řešení – určitým 

pomocníkem zde mohou být některé nástroje rizikového rozhodování, 

které tvoří pravděpodobnostní stromy, rozhodovací matice a simulace 

metodou Monte Carlo. Výsledkem aplikace těchto nástrojů může být 

stanovení rozdělení pravděpodobnosti zisku, resp. dalších podstatných 

ekonomických kritérií podnikatelské činnosti.  

3. fáze Zvládání rizik  – rizika podnikatelských subjektů nejsou pevně dána, ale 

podnikatel může tato rizika uplatněním vhodných postupů a opatření 

snížit.  

4. fáze Kontrole rizik  – systematické sledování významných externích faktorů 

a interních faktorů, které by mohly svým nepříznivým vývojem ohrozit 

podnikatelskou úspěšnost organizace. [6] 

 

V předchozí části jsem postupně rozebrala hlavní rizika, kterým může být organizace 

vystavena. Nyní se budu zabývat analýzou rizik, což je první krok v procesu snižování 

                                                 
2 Expertní hodnocení významnosti faktorů rizika spočívá v jejich odborném ohodnocení pracovníky, kteří 
mají potřebné znalosti a zkušenosti v oblastech, kam jednotlivé faktory rizika spadají. Významnost se 
posuzuje ze dvou hledisek. První tvoří pravděpodobnost výskytu faktoru rizika a druhé intenzita 
negativního vlivu, který má výskyt rizika na výsledek podnikatelské činnosti, vyjádřené např. velikostí 
zisku. Určitý faktor rizika je pak tím významnější, čím pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je 
intenzita negativního vlivu tohoto faktoru v případě jeho výskytu na efekty podnikatelské činnosti.  
3 Účelem analýzy citlivosti je zjišťovat citlivost hospodářských výsledků podnikatelské činnosti, 
například výnosnost vložených prostředků vzhledem k faktorům, ovlivňující hospodářské výsledky 
podniku.  
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rizik. Analýza rizik je chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění a dopadu na aktiva. Tedy jde o stanovení rizik a jejich závažnosti.  

 

Analýza rizik zahrnuje:  

a) identifikaci aktiv  – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které 

vlastní; 

b) stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt; 

c) identifikaci hrozeb a slabin – určení druhů událostí a akcí, které mohou 

ovlivnit negativně hodnotu aktiv; 

d) stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti 

výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě. [12] 

 

Aktivum  

Je vše, co má pro subjekt hodnotu. Tato hodnota může být zmenšena působením 

hrozby. Aktiva se dělí na hmotná (napři. nemovitosti, peníze, zásoby) a na nehmotná, 

(např. informace, předměty průmyslového a autorského práva, kvalita personálu).  

Základní charakteristikou aktiva je hodnota aktiva. Ta je založena na objektivním 

vyjádření obecně vnímané ceny, nebo na subjektivním ocenění důležitosti aktiva pro 

daný subjekt, popř. kombinací obou přístupů.  

 

Hrozba 

Hrozba je síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na bezpečnost nebo 

může způsobit škodu. Hrozbou může být například požár, krádež, přírodní katastrofa, 

chyba obsluhy, ale také i kontrola finančního úřadu.  

 

Zranitelnost 

Zranitelnost je nedostatek, slabina. Tato veličina je vlastností aktiva a vyjadřuje, jak 

citlivé je aktivum na působení dané hrozby. Základní charakteristikou zranitelnosti je 

její úroveň. Úroveň zranitelnosti aktiva se hodnotí podle citlivosti (náchylnost aktiva 

být poškozeno danou hrozbou) a kritičnosti aktiva (důležitost aktiva pro subjekt).  
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1.2.1 Cíle řízení rizika  

Manažer musí nejprve riziko identifikovat , dále pak riziko vyhodnotit, což zahrnuje 

zjištění potenciální velikosti ztráty, zjištění pravděpodobnosti výskytu ztráty a také 

uspořádání priorit.  

 

Předpokládanou (očekávanou) hodnotou ztráty v dané situaci je pravděpodobnost 

této ztráty násobená velikostí potenciální ztráty. Existuje zde ale ještě třetí faktor, a tím 

je čas. Hodnota ztráty se časem mění a mění se i pravděpodobnost výskytu události, 

způsobené hrozbou.  

 

Výpočet velikosti předpokládané ztráty Z (t) v časovém intervalu <0;T0 >: 

 
                                                                                                                         T

0 

Z(t) = ∫ r(t) . v(t) . dt 
                                                                                                 0 

 

kde r(t)  je funkce rizika v čase, vyjádřená pravděpodobností z intervalu <0;1>, 

       v(t) je funkce ztráty v čase (v praxi je často tato funkce skoková, nabývající 

hodnoty 0 nebo 1), 

       Z(t) velikost předpokládané ztráty v časovém intervalu <0;T0 >, kterou se 

snažíme optimalizovat, tj. snažíme se najít minimum funkce Z(t).  

 

Cílem je snížit objem pod plochou Z(t) na minimum.  

 

Rizikům, s nimiž je spojena vyšší tvrdost, se věnuje vyšší pozornost ve srovnání s riziky 

jinými. Jakékoliv ohrožení, zahrnující ztrátu, se řadí do stejné kategorie – v této třídě se 

mezi riziky nerozlišuje. Místo nějakého číselného řazení ohrožení podle tvrdosti je lepší 

seřadit rizika podle obecné klasifikace do skupina a označit je jako kritické , důležité a 

méně důležité.  

• kritické riziko : veškerá ohrožení, jehož potenciální ztráty vyústí v bankrot 

podnikatelského subjektu, 



 17 

• důležité riziko: ohrožení, jehož potenciální ztráty nevyústí v bankrot, avšak 

další provoz vyžaduje, aby si subjekt půjčil finanční prostředky, 

• běžné riziko: ohrožení, jehož potenciální ztráty mohou být pokryty stávajícími 

aktivy firmy nebo běžným příjmem, aniž by došlo k nepatřičnému finančnímu 

tlaku.  

 

Přiřazení jednotlivých ohrožení k jedné z těchto tří kategorií vyžaduje stanovení 

velikosti finanční ztráty, která by mohla vyvstat z daného ohrožení, a stanovení firemní 

schopnosti absorbovat takové ztráty.  

 

Výsledkem analýzy rizik může být definování tzv. rizikové pozice podniku, což 

můžeme znázornit graficky jako na obrázku 1-1. [12] 

 

Obr. 1-1 Rizikové pozice  

 

 

Zdroj: Smejkal, V., Rais, K. – Řízení rizik v firmách a jiných organizacích (str. 104) 
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1.2.2 Metody analýzy rizik  

Existují dva základní přístupy způsobu vyjádření veličin analýzy rizik, a to 

kvantitativní metody a kvalitativní metody. V analýze rizik se obvykle používá jeden 

z následujících dvou přístupů nebo jejich kombinace.  

 

• Kvalitativní metody 

Kvalitativní měření stanoví stupeň rizika na základě stupně četnosti výskytu a 

závažnosti rizika. Jedná se o klasifikaci rizik podle velikosti. Zjistíme tak, která rizika 

ohrožují podnik nejvíce a která by mohla mít velké finanční vydání vzhledem k rozsahu 

poškození majetku. Dále získáme přehled o tom, která rizika není nutné pojišťovat, 

která se dají krýt z vlastních zdrojů (samopojištění), která je vhodné pojistit.  

 

• Kvantitativní metody 

Kvantitativní metody jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence 

výskytu hrozby a jejího dopadu. Nejčastěji je vyjádřeno riziko ve formě roční 

předpokládané ztráty, která je vyjádřena finanční částkou. Kvantitativní metody jsou 

více exaktní, jejich provedení vyžaduje více času a úsilí, poskytují však finanční 

vyjádření rizik, které je výhodnější pro jejich zvládání. Nevýhodou kvantitativních 

metod je kromě jejich náročnosti na provedení a zpracování výsledků často vysoce 

formalizovaný postup. [10] 

 

1.2.3 Způsoby minimalizace rizik  

S existencí rizika musíme vždy počítat. Avšak některá rizika můžeme přesunout a 

některá zadržet. V určitých situacích je vhodnější se riziku vyhnout nebo toto riziko 

redukovat. Kterou metodu máme použít v konkrétní situaci? Kdy je vhodnější transfer 

(přesun) či retence (zadržení) rizika?A v kterých situacích je nejvhodnější se proti riziku 

pojistit?  

 

Vhodnost každého z uvedených nástrojů řízení rizik v dané situaci určují charakteristiky 

rizika samotného. Každý z těchto nástrojů by měl být použit v situaci, kdy je 
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nejvýhodnějším a nejméně nákladným způsobem dosažení cíle v podobě snížení či 

úplné eliminace rizika. [9] 

 

Následující obrázek uvádí základní doporučení s ohledem na vztahy jednotlivých 

nástrojů a konkrétních rizik. Rizika třídí do čtyř skupin podle kombinace 

pravděpodobnosti a tvrdosti každého rizika4. (viz obr. 1-2) 

 

Obr. 1-2 Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika podnikatelského 

subjektu  

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 

Zdroj: Smejkal V., Rais K. – Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (str. 112) 

 

 

Z uvedeného obrázku vyplývá, že přiměřenými nástroji pro řešení rizik, která jsou 

charakterizována vysokou tvrdostí a vysokou pravděpodobností, je vyhnutí se těmto 

rizik ům nebo jejich redukce.  

Rizika, s vysokou pravděpodobností ztráty a nízkou tvrdostí, se nejlépe řeší pomocí 

retence a redukce.  

Rizika, charakterizovaná vysokou tvrdostí a nízkou pravděpodobností ztráty, jsou 

nejlépe řešena pomocí pojištění.  

Rizika, která jsou charakterizována nízkou pravděpodobností a nízkou tvrdostí, jsou 

nejlépe řešena prostřednictvím retence. [12] 

 

Mezi nejdůležitější a nejběžnější metody snižování rizika dle lit. [12] patří:  

→ Ofenzivní řízení organizace (možnost managementu firmy ovlivnit podnikatelské   

riziko) 

                                                 
4 Tvrdostí rizika rozumíme dopad ztráty v případě výskytu (nepříznivé) situace – např. řada podnikatelů 
porušuje zákony, protože dostih je pro ně relativně malý, tvrdost je nízká.  
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→ Retence rizik (zadržení rizik) 

→ Redukce rizika (snížení rizika) 

→ Transfer rizika  (přesun rizika na jiné subjekty) 

→ Diverzifikace (rozložení rizika) 

→ Sdílení rizika  

→ Pojištění (alternativa k vytváření vlastních rezerv pro budoucí negativní událost) 

→ Vyhýbání se rizikům 

→ Vytváření rezerv 

→ Metody operační analýzy jako nástroje snižování podnikatelského rizika 

→ Postoptimalizační analýza 

→ Metody síťové analýzy  

 

Podrobná charakteristika jednotlivých metod je uvedená v příloze č. 1.  

 

1.3 Charakteristika pojištění 

Pojištění a pojišťovnictví přímo nebo nepřímo zasahuje do všech činností, týká se 

každého občana, podnikatelského subjektu i státu. Pojištění představuje v tržní 

ekonomice peněžní vztahy, prostřednictvím kterých se tvoří a rozdělují peněžní pojistné 

rezervy.  

 

Pojištění se v zásadě vztahuje na události, jejichž vznik závisí na náhodě, je neurčitý, 

ale pravděpodobný. Z právního hlediska je pojištění závazkovým právním vztahem, 

v němž mají účastníci rovné postavení. Pojištění je zároveň vztah, ve kterém pojišťovna 

na sebe přebírá závazek, že pojištěnému uhradí újmu, která mu vznikla ve smyslu 

pojistných podmínek. Právní vztah vzniká mezi pojistníkem (či pojištěným)                   

a pojistitelem.  
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Z pohledu podnikatelského subjektu je možné pojištění charakterizovat jako 

ekonomickou kategorii a právní institut, jež tvoří součást finančních a právních vztahů, 

prostřednictvím kterého se vytvářejí technické (pojistné) rezervy. Tyto rezervy pak 

slouží na náhradu škod způsobených náhodnými událostmi.  

 

Rezervy je možno všeobecně vymezit jako účelné vytváření dočasně volných, jak 

materiálových tak i peněžních prostředků, kapacit a práce na úhradu náhodných potřeb.  

 

Pojištění samo o sobě nezabrání žádnému riziku, ale může přispět k zabezpečení 

určité náhrady, jím způsobené ztráty.  

 

Za základní funkce přenosu (transferu) rizika na komerční pojišťovnu vyplývají 

následující výhody 

• peněžní prostředky na vyrovnání vzniklých ztrát jsou téměř okamžitě 

k dispozici; 

• náklady na pojistné jsou nižší než předpokládaná ztráta; 

• při splnění stanovených povinností z pojistné smlouvy jsou peněžní prostředky 

k dispozici a není důležité, kolikrát vznikla událost a zda bylo uhrazeno 

komerční pojišťovně pojistné ve výšce vzniklé ztráty; 

• komerční pojišťovna vyvíjí tlak na realizaci přiměřených bezpečnostních 

opatření, které chrání pojištěné hodnoty před neočekávanými událostmi. [9] 

 

1.3.1 Pojistný vztah 

Pojištění se uskutečňuje prostřednictvím pojistné smlouvy nebo na základě právního 

předpisu. Tak vznikne pojistný vztah (viz obr. 1-3 na následující straně). 

 

Pojistný vztah je určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů 

a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem je pojistná ochrana klienta.  
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Obr. 1-3 Vztah subjektů pojištění  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Martinovičová, D. - Pojištění podnikatelských subjektů (str. 45) 

 

 

Pojistný vztah vzniká mezi pojistiteli a pojistníky, resp. pojištěnými. Pojistitelem je 

právnická osoba, která vykonává pojišťovací činnosti – komerční pojišťovna. Pojistitel 

musí hospodařit tak, aby byl schopen neustále a trvale plnit své závazky.  

 

Pojistník uzavírá pojistnou smlouvu s pojistitelem a jeho povinností je platit pojistné. 

Ten, na jehož rizika se pojištění sjednává, je pojištěný a má právo obdržet od 

pojišťovny pojistné plnění v případě vzniku pojistné události. Ve většině případů je 

pojistník a pojištěný jedna a táž osoba, ale tato zásada neplatí vždy. [9] 

 

Oprávněnou osobou na převzetí pojistného plnění může být i osoba v době pojištění 

neznámá. Například v pojištěních odpovědnosti za škodu, ve kterých pojistitel poskytne 

(za pojištěného) pojistné plnění tomu, kdo byl pojištěným poškozen (tj. poškozenému).  

 

1.3.2 Klasifikace pojištění 

V dnešní době nabízejí komerční pojišťovny množství pojištění, které je třeba třídit, 

rozdělovat a klasifikovat podle různých kritérií. Klasifikace a třídění umožňují lepší 

orientaci v pojistných produktech a jednotlivých pojištění. Existují různé klasifikace 

pojištění. V následujícím textu si uvedeme klasifikaci pojištění dle literatury č. [9]. 

  

 

Pojistník 
(pojištěný) 

Pojistitel Poškozený 

Pojištěný 

Oprávněná osoba či osoba výhodou 
poctěná či obmyšlená 
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→ Klasifikace pojištění podle formy vzniku pojištění  

Klasifikace pojištění podle formy vzniku pojištění vyjadřuje členění podle způsobu jeho 

vzniku. Pojištění může vzniknout jako zákonné nebo smluvní pojištění, které vystupuje 

též jako dobrovolné nebo povinné. V České republice se toto členění plně využívá, a to 

zejména v oblasti pojištění podnikatelských subjektů.  

 

Při zákonném pojištění vzniká pojistný vztah na základě právního předpisu. Pojistná 

smlouva se neuzavírá. Právní předpis určuje všechny náležitosti pojistného vztahu 

včetně pojišťovny, která pojištění vykonává, výši pojistného, pojistné podmínky a 

podobně. Pojištění dále platí i bez ohledu na to, jestli bylo zaplacené pojistné na 

příslušné období. Nezaplacením pojistného se porušuje zákon i se všemi důsledky, které 

z toho vznikají. V dnešní době se od této formy pojištění ustupuje, protože jde o 

příkazovou formu, která omezuje rozhodování pojištěného i pojistitele a z tohoto 

důvodu se pojištění zákonná transformují na smluvní povinná pojištění. Zákonné 

pojištění vzniká automaticky přímo ze zákona.  

 

Smluvní povinné pojištění má podobnou úlohu jako zákonné pojištění. Je dáno 

právním předpisem, kde je uvedena povinnost hospodářských subjektů nebo občanů 

sjednat s pojišťovnou pojistnou smlouvu. Není-li smlouva na pojistné riziko uzavřená, 

nepovolí příslušný státní orgán výkon této činnosti. Pojištění je zaměřené na 

odpovědnost za škodu, která může touto činností vzniknout. Například se jedná o výkon 

lovecké či myslivecké činnosti, provoz vozidel. Tato forma pojištění se rozšiřuje i na 

další skupiny činností, jako je činnost auditorů, daňových poradců, lékařů a zvěrolékařů, 

pojišťovacích zprostředkovatelů.  

 

Smluvní dobrovolné pojištění je nejstarším a nejobvyklejším způsobem vzniku 

pojistného právního vztahu mezi pojistitelem a pojistníkem. Pojistník má možnost si 

v případě pojistného zájmu vybrat pojistitele, který je oprávněn požadované pojištění 

provozovat a jehož pojistné podmínky mu nejlépe vyhovují. Pojistný vztah vzniká 

dobrovolně, na základě vlastního projevu vůle určitého subjektu zabezpečit se 

pojištěním.  
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→ Klasifikace pojištění podle předmětu pojištění 

Předmětem pojištění může být pojištění majetku, pojištění osob a pojištění 

odpovědnosti za škodu. Například v pojištění majetku jde o pojištění staveb, 

motorových vozidel, domácnosti pro případ poškození, zničení a odcizení. V pojištění 

osob jde o pojištění pro případ smrti, úrazové pojištění, důchodové pojištění apod. 

Pojištění odpovědnosti za škodu se týká pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na 

životě a zdraví nebo na věci.  

 

→ Klasifikace pojištění dle zákona o pojišťovnictví 

Pojišťování a pojišťovnictví představuje ve státech Evropské unie jednu z velmi 

významných součástí příslušných ekonomik. Hlavní a základní myšlenkou pojistného 

trhu EU je vytvořit takové předpoklady, aby každý pojistitel měl stejné podmínky při 

pojišťování na celém území států EU. Je nutné, aby i klasifikace pojištění byla 

přizpůsobena ve všech členských státech.  

 

V České republice je základní klasifikace pojištění dána zákonem č. 363/1999 Sb., o 

pojišťovnictví, a to na odvětví životního pojištění a na odvětví neživotního pojištění.  

 

Neživotní pojištění vychází z toho, že pojistné plnění se uhradí na základě realizace 

rizika pojistnou událostí. U těchto pojištění není jisté, zda se po dobu trvání pojištění 

v případě konkrétní pojistné smlouvy vyskytne pojistná událost a pokud ano, tak 

kolikrát. Pojistné plnění se poskytne tedy jen v případě, že pojistná událost vznikne. Do 

neživotního pojištění řadíme pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a 

riziková pojištění spadající do pojištění osob.  

 

Mezi základní skupiny pojištění majetku podnikatelských subjektů je možné zařadit 

•••• pojištění pro případ poškození věci živelní událostí, 

•••• pojištění staveb, 

•••• pojištění strojů a zařízení, 

•••• pojištění pro případ poškození věci vodou z vodovodních zařízení, 
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•••• pojištění věcí pro případ škod způsobených atmosférickými srážkami, 

•••• dopravní pojištění, 

•••• pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla, 

•••• pojištění pro případ odcizení věcí, 

•••• pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského 

zvířete, 

•••• pojištění ztrát způsobených přerušením provozu 

•••• pojištění pohledávek a jiná pojištění.  

 

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody způsobené pojištěným na 

majetku a zdraví nebo zájmech jiných osob (tzv. třetích osob). Pojistnou událostí je 

událost, při které vznikla škoda na majetku, zdraví a životě třetí osoby (poškozeného) a 

za tuto událost pojištěný podle právních norem nese odpovědnost. Pojištění odpověd-

nosti za škodu se vztahuje například na 

•••• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 

•••• pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úraze nebo nemoci z povolání, 

•••• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem organizace, 

•••• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancům, 

•••• pojištění odpovědnosti za škodu z provozu letadla, 

•••• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností lékařů, 

•••• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností auditorů.  

 

Dále se již pojištěním odpovědnosti za škodu nebudu podrobněji zabývat, jelikož 

diplomová práce se vztahuje pouze k pojistné ochraně majetku obce Nový Malín.  

 

Pojištění osob slouží ke krytí předpokládaných rizik podnikatele, jeho rodiny i jeho 

zaměstnanců v občanském životě. Finanční prostředky získané z dané pojistky pak 

mohou být použity k zabezpečení rodinných příslušníků i podnikatele samotného.  
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Životní pojišt ění má poměrně dlouhou tradici, je spojeno se vznikem pojištění. 

Soudobé pojištění představuje souhrn různých skupin pojištění, která kombinují, resp. 

sdružují dvě základní rizika 

1. riziko smrti , kdy pojištěný v pojistné smlouvě určí osobu, které má pojistnou 

událostí vzniknout právo na plnění; 

2. riziko dožití , které představuje dlouhodobý proces spoření a pojištění formou 

placení pojistného, přičemž tuto část pojistného komerční pojišťovna ukládá do 

technických rezerv, které se používají na investiční činnost a umístění na 

finančním trhu.  

 

Charakteristickým rysem životního pojištění je, že v každém případě pojišťovna vyplatí 

pojistné plnění. Základním principem pojištění je vyplatit dohodnutou pojistnou částku 

v případě, že se pojištěný dožije data konce pojištění, resp. data dohodnutého v pojistné 

smlouvě, nebo při předčasném úmrtí. Uzavření pojistné smlouvy je závislé na 

zdravotním stavu pojišťovaného.  

 

V rámci životního pojištění lze v České republice sjednat  

•••• pojištění pro případ smrti nebo dožití, 

•••• pojištění pro případ smrti, 

•••• trvalé pojištění pro případ smrti, 

•••• kapitálové životní pojištění 

•••• pojištění pro děti a mládež, 

•••• investiční životní pojištění, 

•••• důchodové pojištění.  
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2 Charakteristika obce Nový Malín  
 
 
Druhá kapitola obsahuje základní údaje o obci Nový Malín, historický původ, 

organizační strukturu, popis majetku, který spadá pod obec Nový Malín a finanční 

situaci obce.  

 
 
Nový Malín leží necelý jeden kilometr od okresního města Šumperka. Katastr obce o 

výměře 1.980 ha se nachází většinou v Šumperské kotlině a zalesněným výběžkem 

zasahuje až do kopců Hraběšické hornatiny ke Kamennému vrchu (952 m). Pod ním 

pramení Malínský potok, který teče do řeky Desná a podle něj se táhne obec, jejíž 

nadmořská výška je 340 metrů.  

 

Obcí prochází železniční trať ze Šumperka do Uničova a Olomouce. Silnicemi je spojen 

se Šumperkem, Hrabišínem, Mladoňovem a Hraběšicemi. 

 

Obr. 2-1 Poloha obce Nový Malín 

 

Zdroj: webové stránky obce Nový Malín [15] 

 

Z mapy můžeme vyčíst, že obec Nový Malín se nachází v Olomouckém kraji.  
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Obr. 2-2 Mapa města Šumperk a obce Nový Malín 

 

Zdroj: [15] 

 

2.1 Historie a současnost obce Nový Malín  

Obec Nový Malín se až do roku 1947 jmenovala Frankštát. Tento název byl převzat z 

německého Frankstadt, po zakladatelích, kteří byli pravděpodobně Frankové, nebo od 

jména Frank, tzn. odvozeně od jednoho z nich. První písemné zprávy jsou z roku 1350. 

Již ve 13. století se v okolí obce údajně těžila měď, později i stříbro, o čemž svědčí 

šachty a štoly v okolních lesích. Roku 1398 byla obec psána jako městečko. V roce 

1569 byl Frankštát spolu s jiným zbožím prodán městu Šumperk. A od roku 1583 byl 

opět uváděn již jen jako ves. V držení Šumperka zůstal Frankštát až do roku 1848, kdy 

bylo poddanství zrušeno. 

 

Počátkem 20. století měl Frankštát již 2.320 obyvatel a 253 domů. K německé 

národnosti se tehdy hlásilo 95 procent obyvatelstva, zbytek tvořila česká a částečně i 

slovenská menšina. 
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Ekonomice regionu napomohla koncem minulého století stavba železniční trati 

Šumperk - Olomouc. V roce 1872 byl dán do provozu poštovní úřad a telefonní spojení 

od roku 1909. V témže roce bylo v obci zavedeno též elektrické osvětlení. 

 

Historie Nového Malína se prakticky začíná datovat až do roku 1945, respektive 1947. 

Tehdy spolu s osvobozeneckou armádou gen. Svobody přišlo do ČSR a přímo do 

Frankštátu jedenatřicet vojáků z Českého Malína na území tehdejší Volyně v SSSR. 

(Český Malín byl Němci v roce 1943 vypálen a zničen, 374 obyvatel včetně žen a dětí 

bylo zavražděno). V březnu 1947 reemigrovala další skupina 120 Volyňských Čechů, 

vesměs příbuzných vojáků z oblasti Českého Malína. Tím bylo též dokončeno nové 

osídlení obce. Na slavnostní národní pouti byla obec přejmenována na Nový Malín. 

 

Po dobu tří let (v období 1949 - 1952) byl dokonce součástí tzv. velkého Šumperka, 

který tvořilo mimo Šumperk ještě dalších šest okolních obcí. Toto spojení se ukázalo 

zejména ekonomicky neefektivní a administrativně nezvládnutelné, takže již v roce 

1953 se Nový Malín uvádí opět jako samostatná obec. 

 

V letošním roce má Nový Malín 3004 obyvatel. Převážná většina (téměř 80 %) 

produktivního obyvatelstva do práce dojíždí, zejména do Šumperka. 

 

V obci je registrováno 348 podnikatelských subjektů, ale ve skutečnosti zhruba jedna 

třetina nepodniká vůbec, nebo jen příležitostně. Míra nezaměstnanosti se pohybuje 

kolem 15%. V okrese ojedinělá je výstavba rodinných domků. Za posledních deset let 

se postavilo v Malíně 59 rodinných domků. V současné době se připravují inženýrské 

sítě pro dalších 52 domků. Zhruba polovina stavebních míst je již zadána. Rozpočtové 

náklady na jeden rodinný domek se v obci pohybují od dvou do osmi milionů Kč. 

 

Občanská infrastruktura umožňuje rozvoj zajímavé sportovní, kulturní a společenské 

činnosti, která má v obci dlouholetou tradici. Starosta obce Josef Minář říká, že 

budoucnost obce vidí optimisticky. Malínští bez ohledu na politickou příslušnost a 

společenské postavení prosazují stejné priority.  
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2.2 Organizační struktura obce  

Orgány obce Nový Malín tvoří zastupitelstvo (15 členů) a jeho výbory - kontrolní 

výbor, finanční výbor a rada obce (má 5 členů) a její komise – komise životního 

prostřední, komise stavební, komise přestupková. Starostou obce je pan Josef Minář, 

který zastupuje obec navenek. Za výkon funkce odpovídá zastupitelstvu obce. Je 

odpovědný za přezkoumání hospodaření obce, plní úkoly zaměstnavatele dle zvláštních 

předpisů, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. Starosta svolává a řídí 

zasedání zastupitelstva obce a jednání rady. Místostarostou je Mgr. Jiří Novák, který 

zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Starostu a místostarostu zvolilo do funkcí 

zastupitelstvo obce.  

 

Obr. 2-3 Organizační struktura obce Nový Malín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních dokladů 
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2.3 Popis majetku obce 

Hodnota majetku obce Nový Malín v následujících letech výrazně vzrostla. 

V následujícím obrázku je rozepsán majetek obce a účetní hodnoty těchto aktiv v Kč.    

 

Obr. 2-4 Složení majetku obce  

Majetek Účetní 
hodnota v Kč    

Budova obecního úřadu  1 648 392 

Základní škola Nový Malín  31 712 788 

I. MŠ Nový Malín  1 026 354 

III. MŠ Nový Malín  3 563 000 

Zdravotní středisko  2 530 000 

Dům s pečovatelskou službou 14 496 285 

Sokolovna  2 214 000 

Budova tiskárny  5 700 000 

Místní komunikace 17 504 042 

Plynovod 1 588 330 

Vodovod 24 632 287 

Kanalizace 67 331 959 

Cyklostezka 9 799 490 

Zařízení, nábytek, kancel. technika 2 285 139 

Pracovní stroj samojízdný Caterrpilar 507 150 

Nákladní automobil skříňový Fiat  315 847 

Osobní automobil Škoda Felicia  271 153 

Nákladní automobil Škoda Fabia Praktik  259 000 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů  
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Uvedený majetek můžeme přiřadit do čtyř skupin. Do první skupiny – nemovitosti 

budou patřit veškeré budovy. Skupinu movitý majetek, budeme označovat dále jako 

soubor movitých věcí. Do tohoto souboru zařadíme nábytek, kancelářskou techniku a 

zařízení. Tyto věci jsou označovány jako soubor, protože mají stejný charakter a mohou 

být posuzovány totožně. Další skupinu budou tvořit stavby, kam zařadíme místní 

komunikace, veřejné osvětlení, plynovod, vodovod, kanalizace, slaboproudé rozvody a 

cyklostezku. Poslední skupinu budou tvořit automobily a pracovní stroje.  

 

2.4 Finanční situace obce 

Hospodaření obce v letech 2002 – 2007 bylo vyrovnané, v souladu se záměry 

zastupitelstva obce. Přebytky z ročních bilancí, kdy příjmy překročily výdaje, byly 

použity v dalším účetním období, zejména na financování nových, případně 

rozestavěných investic. Zůstatky finančních hotovostí na bankovních účtech svědčí o 

účelném rozvržení převážně vlastních prostředků, kdy obec financuje své náklady bez 

provozních úvěrů. K 31. 12. 2006 zůstává nesplacen pouze investiční úvěr na výstavbu 

kanalizace v částce 4,5 mil. Kč. K úplnému vyrovnání dojde v r. 2010. Účetnictví obce 

je každým rokem prověřováno úředním auditem Krajského úřadu Olomouckého kraje.  

 

Tabulka č. 1 Hospodaření obce Nový Malín v letech 2002 až 2007 

Ukazatel Jednotka 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Příjmy celkem mil. Kč 31,1 71,9 78,1 44,1 56,7 46,1 

Výdaje celkem mil. Kč 29,9 73,4 81,8 43,7 59,8 49,7 

Zůstatky na bank. účtech mil. Kč 7,3 5,7 5,3 5,8 5,3 5,2 

Aktiva celkem mil. Kč 111,4 145,5 201,4 242,0 248,3 256,4 

Zdroj: interní zdroje obce Nový Malín 

 

Struktura majetkové bilance obce Nový Malín je finančně vyvážená a dává předpoklady 

pro realizaci všech záměrů plánovaných na rok 2008 případně další období. 
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3 Analýza rizik obce Nový Malín  

 
Prvním krokem v procesu snižování rizik je jejich analýza. Analýza rizik je jedním z 

nejdůležitějších článků ke správnému navržení pojistného portfolia. V této části se 

budeme tedy zabývat stanovením rizik a jejich závažnosti.  

 

3.1 Složky analýzy rizik  

Jednotlivými složkami analýzy rizik jsou identifikace aktiv a stanovení hodnoty aktiv; 

identifikace hrozeb a slabin; stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti. Uvedené 

složky nám pomáhají stanovit rizika a jejich závažnost.  

 

→ Identifikace aktiv a stanovení hodnoty aktiv 

Při identifikaci aktiv a stanovení jejich hodnoty je nejdříve potřeba vymezit 

posuzovanou organizaci a popsat aktiva, která vlastní. Podrobná charakteristika majetku 

obce Nový Malín včetně hodnoty majetku je uvedena v kapitole 2.3 Popis majetku 

obce, obrázek 2-4.   

Pro stanovení hodnoty aktiv jsem vycházela z tzv. nové ceny, což je cena, za kterou lze 

v daném místě a v daném čase pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou, která je stejného 

druhu nebo nová a slouží ke stejnému účelu. Zjednodušeně řečeno, jsou-li věci pojištěné 

na novou cenu, dostane pojištěný v případě pojistné události takovou náhradu, aby si 

stejnou věc, která byla zničena či odcizena, mohl pořídit znovu. Pokud bude daná věc 

jen poškozena, dostane tolik, aby si ji mohl nechat opravit a uvést do původního stavu.  

 

→ Identifikace hrozeb a slabin 

Identifikace hrozeb a slabin znamená, určit události, akce a slabá místa, které mohou 

negativně ovlivnit hodnotu aktiv. Nyní si vyjmenujeme, jaké negativní události mohou 

nastat u nemovitého majetku, movitého majetku a u vozidel.  
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U nemovitého majetku mohou nastat tyto případy: požár, záplava, krupobití, vichřice, 

úder blesku, výbuch plynu, prasknutí potrubí, prasknutí topení, rozbití oken a skel, 

vandalismus. 

U movitého majetku, souboru movitých  věcí, mohou nastat tyto události, které 

negativně ovlivní hodnotu aktiv: zničení požárem, záplavami, zničení neodborným 

zacházením, úmyslné poničení cizí osobou, zničení vodou z prasklého potrubí, krádež.  

U vozidel může jít o havárii, krádež, poškození cizí osobou, rozbití skel, požár.  

 

3.2 Měření rizik 

Po jednoznačné identifikaci jednotlivých rizik, která ohrožují organizaci nejvíce, je 

nutné u každého rizika provést měření pomocí kvalitativní metody a kvantitativní 

metody.  

 

3.2.1 Kvalitativní metoda měření rizik 

Kvalitativní m ěření stanoví stupeň rizika na základě stupně četnosti výskytu a 

závažnosti rizika. Jedná se tedy o klasifikaci rizika podle velikosti. Zjistíme tak, která 

rizika nejvíce ohrožují obec a která rizika by mohla mít velké finanční vydání vzhledem 

k rozsahu poškození majetku.  

 

Četnost a závažnost jednotlivých rizik je stanovena ve spolupráci se zastupitelstvem a 

zaměstnanci obce Nový Malín. K jednotlivým rizikům je potřeba přiřadit četnost a 

závažnost těchto rizik. Pro jejich ohodnocení byla použita stupnice 1 – 5, přičemž 1 

představuje nejmenší četnost a nejmenší závažnost, oproti tomu 5 největší četnost a 

největší závažnost. 

 

 Pomocnými kritérii pro jednotlivá bodová ohodnocení byla velikost škody v Kč, vliv 

na celkové náklady, možnost čerpání rezerv nebo jiných zdrojů pro krytí škody.  

Na obr. 3-1 jsou charakterizovány jednotlivé stupně rizik. Pro správné přiřazení stupně 

rizika k hrozbám je potřeba znát, co který stupeň vyjadřuje.  
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Obr. 3-1 Jednotlivé stupně rizika 

Stupeň rizika Velikost rizika Stupeň poškození 

M zanedbatelné téměř minimální 

S malé malý rozsah s malým vlivem 

V střední výrazně ovlivňující 

Z velké vysoké poškození 

K katastrofické maximální,dlouhodobé problémy 

Zdroj: Martinovičová, D. – Pojištění podnikatelských subjektů (str. 172) 

 

Členění identifikovaných rizik podle četnosti a závažnosti je pak uvedeno na obr. 3-2.  

 

Obr. 3-2 Členění rizika podle jeho četnosti a závažnosti 

Riziko Četnost 
rizika 

Závažnost 
rizika 

Stupeň 
rizika 

Požár 1 5 Z 

Záplava 1 5 Z 

Úder blesku 1 5 Z 

Vichřice nebo krupobití 3 4 Z 

Výbuch plynu 1 5 Z 

Prasknutí potrubí 1 3 V 

Prasknutí topení 1 3 V 

Rozbití skel, oken 4 2 S 

Vandalismus 4 3 V 

Vloupání 1 4 Z 

Opotřebení kancelářského vybavení 5 1 S 

Krádež hm. majetku 2 4 Z 

Zničení hm. majetku 2 3 V 

Úmyslné poničení cizí osobou 2 3 V 

Zničení majetku vodou z prasklého potrubí 2 3 V 

Havárie 1 4 Z 

Krádež vozidla 1 4 Z 

Poškození vozidla cizí osobou 1 3 V 

Rozbití čelního skla 1 3 V 

Zdroj: vlastní zpracování  



 36 

Po zjištění stupně rizik je nutné analyzovat vztah těchto rizik k jejich pojistitelnosti. 

Toto členění slouží k tomu, aby obec měla přehled, která rizika není nutné pojišťovat, 

která se dají krýt z vlastních zdrojů (samopojištění), která je vhodné pojistit nebo nám 

může tato analýza také ukázat, že některé činnosti je lépe nerealizovat pro vysoké 

riziko. Pro danou analýzu použijeme obr. 3 -3. 

Obr. 3-3 Vztah četnosti a závažnosti 

 

  

 

 

závažnost 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Na základě předcházející analýzy lze vidět, že z identifikovaných rizik obce nespadají 

žádná rizika do oblasti katastrofických rizik. To značí pro obec pozitivní výsledek, 

jelikož katastrofická rizika nejsou pojistitelná.  

 

Do oblasti zanedbatelných rizik, která není nutné nechávat pojistit nespadá žádné riziko. 

Do oblasti středních rizik, která se řeší kombinací samopojištění a pojištění spadají 

rizika prasknutí topení, prasknutí potrubí,  vandalismus, zničení hm. majetku, úmyslné 

poničení cizí osobou, zničení majetku vodou z prasklého potrubí, poškození vozidla cizí 

osobou a rozbití čelního skla. Do kategorie samopojištění spadají rizika opotřebení 
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kancelářského vybavení. Do kategorie pojištění spadají živelní rizika, vloupání, krádež 

hm. majetku, krádež  a havárie vozidla.  

 

3.2.2 Kvantitativní metoda měření rizika 

V této části je důležité určit pravděpodobnost výskytu hrozby a míru zranitelnosti vůči 

dané hrozbě. Pravděpodobnost výskytu hrozeb znázorňuje následující graf. Ke všem 

aktivům se nejdříve přiřadí hrozby a stanoví se pravděpodobnost jejich výskytu. 

Pravděpodobnosti jsou určeny na základě posouzení odborníka, který při posuzování 

vycházel z číselného a slovního vyjádření subjektivních pravděpodobností.     

 

Graf č. 1 Pravděpodobnost výskytu hrozeb v % 
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Pravděpodobnost výskytu hrozeb

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Pro pravděpodobnostní ohodnocení rizikových situací lze uplatňovat tzv. subjektivní 

pravděpodobnosti. Ty jsou založeny na předpokladu, že každý subjekt (organizace, 

expert) má určitý stupeň víry, resp. osobního přesvědčení, pokud jde o výskyt nějakého 
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jevu či události, která je pro něho nebo pro jeho okolí významná. Subjektivní 

pravděpodobnosti můžeme vyjádřit buď číselně, nebo slovně. Mezi číselnými 

hodnotami a slovními popisy existuje určitý vztah, viz. obr. 3-4.  

 

Vyjádření subjektivní pravděpodobnosti číselně lze pomocí čísel od 0 do 1 (resp. od 0 

do 100 %). Hodnota pravděpodobnosti 0 vyjadřuje, že daná situace či jev určitě 

nenastanou, hodnota pravděpodobnosti 1, resp. 100 %, že daná situace či jev nastanou 

s jistotou. [5] 

 

Obr. 3-4 Subjektivní pravděpodobnost 

Vyjádření subjektivní pravděpodobnosti 

Číselné Slovní 

0 Zcela vyloučeno 

0,1 Krajně nepravděpodobné 

0,2 – 0,3 Dosti nepravděpodobné 

0,4 Nepravděpodobné 

0,6 Pravděpodobné 

0,7 – 0,8 Dosti pravděpodobné 

0,9 Nanejvýš pravděpodobné 

1 Zcela jisté 

Zdroj: literatura [5] 
 

 

Pro přesné zhodnocení rizik je vhodné použít také druhou metodu měření rizik, a to 

kvantitativní metodu . Tato metoda posuzuje možná rizika z hlediska předpokládané 

ztráty. Předpokládanou hodnotou ztráty je pravděpodobnost ztráty vynásobená velikostí 

potenciální ztráty. Při pravděpodobnosti výskytu rizika vycházíme z grafu viz. graf č. 1. 

Možná ztráta byla opět stanovena ve spolupráci se zastupitelstvem obce a zaměstnanci 
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obecního úřadu. Obr. 3-5 na následující straně znázorňuje velikost předpokládané ztráty 

způsobené identifikovanými hrozbami.  

 

Obr. 3-5 Výše předpokládané ztráty  

Riziko Pravděpodobnost 
výskytu rizika 

Možná 
ztráta (K č) 

Velikost 
předpokládané 

ztráty (K č) 

Požár 0,25 500 000 125 000 

Záplava 0,25 500 000 125 000 

Úder blesku 0,20 150 000 30 000 

Vichřice nebo krupobití 0,23 150 000 34 500 

Výbuch plynu 0,19 500 000 95 000 

Prasknutí potrubí 0,15 50 000 7 500 

Prasknutí topení 0,15 50 000 7 500 

Rozbití skel, oken 0,78 150 000 117 000 

Vandalismus 0,70 300 000 210 000 

Vloupání 0,58 200 000 116 000 

Opotřebení kancelářského 
vybavení 

0,80 50 000 40 000 

Krádež hm. majetku 0,38 150 000 57 000 

Zničení hm. majetku 0,28 150 000 42 000 

Úmyslné poničení cizí osobou 0,15 150 000 22 500 

Zničení  majetku  vodou 
z prasklého potrubí 

0,38 150 000 57 000 

Havárie 0,35 300 000 105 000 

Krádež vozidla 0,29 300 000 87 000 

Poškození vozidla cizí osobou 0,35 150 000 52 500 

Rozbití čelního skla 0,24 10 000 2 400 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Při kvantitativní metodě hodnocení rizik je velmi složité určit jednotlivé ztráty daných 

rizik a také je velice složité odhadnout pravděpodobnost výskytu jednotlivých rizik a 

škodu, kterou mohou způsobit.  

 

3.3 Zhodnocení rizikové analýzy obce  

Po provedení kvantitativní a kvalitativní analýzy lze vyvodit následující závěry. Obec 

Nový Malín neohrožují rizika katastrofálních rozměrů a velikosti ztrát jednotlivých 

rizik nejsou tak závažné, aby komerční pojišťovny odmítly z důvodů ekonomické 

přijatelnosti tato rizika pojistit.  

 

Nyní si shrňme rizika, která hrozí obci, a jejich zařazení do kategorií. (viz. obr. 3-6) 

 

Obr. 3-6 Kategorie a rizika 

Kategorie Rizika 

Není nutné pojistit Nespadá žádné riziko. 

Samopojištění Opotřebení kancelářského vybavení 

Kombinace samopojištění  
a pojištění 

Prasknutí topení, potrubí. 
Vandalismus, zničení hmotného majetku, úmyslné 
poničení cizí osobou, zničení majetku vodou 
z prasklého potrubí.  
Poškození vozidla cizí osobou, rozbití čelního skla. 

Pojištění 
Živelná rizika. 
Vloupání, krádež hm. majetku. 
Krádež a havárie vozidla. 

Nerealizovat, činnost je vysoce 
riziková. 

Nespadá žádné riziko.  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na rizika spadající do kategorie „Kombinace samopojištění a pojištění“ je vhodné si 

vytvářet vlastní rezervu, kterou by mohla obec v případě ztráty okamžitě využít. 

V dalších částech diplomové práce se budu zabývat riziky, která spadají do kategorie 

pojištění. 
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3.4 Současný stav pojistné ochrany obce Nový Malín 

Obec má v současné době pojištěn různý majetek u dvou komerčních pojišťoven. U 

České pojišťovny, a. s. a u Kooperativy pojišťovny, a. s. Pojištění se uzavíralo 

v různých obdobích, a to při pořízení nového majetku. Obec má sjednáno pojištění 

nemovitostí, smluvní povinné pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu.  

 

Pojištění budov (nemovitostí) – pojištění je sjednáno pouze proti živelním nebezpečím. 

Vztahuje se na pojištění proti požáru, výbuchu, blesku, pádu letadla. Dále na doplňková 

živelní nebezpečí jako jsou povodně nebo záplavy, vichřice nebo krupobití, sesouvání 

půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromu, 

stožáru nebo jiného předmětu, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení. A na vodovodní 

nebezpečí.  

Každá nemovitost je pojištěna zvlášť, samostatně. V roce 2004 byla dokončena 

výstavba domu s pečovatelskou službou. Tento dům dosud není pojištěn. Obec si 

nezřídila pojištění hmotného majetku ani nemá pojištění staveb. O pojištění  staveb 

obec v nejbližší době neuvažuje.  

 

Pojištění motorových vozidel – všechna vozidla mají uzavřeno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla. U některých vozidel je sjednáno i pojištění 

čelního skla a u jednoho vozidla je uzavřeno kasko pojištění. Havarijní pojištění  

„KASKO“ slouží ke krytí škod, které vzniknou na pojištěném vozidle v důsledku 

dopravní nehody, vandalismu, živelní události, pádu věci na vůz nebo odcizení vozidla. 

Podrobný rozpis je uveden v následující tabulce. Pojištěna jsou celkem čtyři vozidla, 

z toho jedno vozidlo je pojízdný pracovní stroj.  

 

Celkové roční výdaje za pojištění obce Nový Malín lze shrnout do následující tabulky 

(viz. tabulka č. 2).    
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Tabulka č. 2 Současné pojištění majetku obce Nový Malín 

Druh aktiva 
Pojistná 
částka    
(Kč) 

Současné pojištění 
(rizika) 

Roční 
pojistné 

(Kč) 

Nemovitý majetek 

Budova obecního úřadu 15 700 000 Živelní nebezpečí 1 600 

Budova tiskárny 5 700 000 Živelní nebezpečí 2 000 

Zdravotní středisko 11 200 000 Živelní nebezpečí 2 800 

I. Mateřská škola 10 580 000 Živelní nebezpečí 2 230 

III. Mateřská škola 12 000 000 Živelní nebezpečí 3 000 

Základní škola Nový Malín 44 400 000 Živelní nebezpečí 8 840 

Sokolovna 12 760 000 Živelní nebezpečí 2 600 

Motorová vozidla a stroje 

Osobní automobil Škoda Felicia 271 153 Smluvní povinné poj. 5 771 

Smluvní povinné poj. 3 776 
Osobní automobil Škoda Fabia 259 000 

Pojištění čelního skla 500 

Smluvní povinné poj. 4 691 

Kasko 7290 
Užitkové vozidlo Fiat Doblo 
Cargo 

315 847 

Pojištění čelního skla 389 

Caterpillar pojízdný prac. stroj 507 150 Smluvní povinné poj. 1389 

Celkové roční pojistné (Kč)  46 876 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů 

 

 

Po provedené analýze rizik a zhodnocení současného stavu pojištění majetku obce Nový 

Malín, se zastupitelstvo obce rozhodlo, že je potřeba pojistné portfolio rozšířit . 
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 Zastupitelé navrhli o rozšíření pojistného portfolia oslovit komerční pojišťovny, u 

kterých už má obec sjednáno pojištění, a dále nové komerční pojišťovny na komplexní 

pojištění majetku pro porovnání nabídek.  

 

Při návrhu vhodného pojistného portfolia pro obec Nový Malín se budu zabývat 

pojistnými produkty v oblasti neživotního pojištění. V úvahu budou brány pojistné 

produkty, které kryjí rizika, jež spadají do kategorie pojištění (viz. obr. 4-3).  

 

Poptávka pojištění u komerčních pojišťoven bude tedy na základě analýzy rizik vypadat 

následovně. Pojištění nemovitostí je třeba rozšířit o nemovitost „dům s pečovatelskou 

službou“ a u nemovitostí sjednat pojištění proti živlům. Dále je nutné, nechat pojistit 

soubor hmotného majetku proti krádeži a sjednat u motorových vozidel havarijní 

pojištění, případně pojištění proti odcizení motorového vozidla.  
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4 Návrhy pojistného portfolia vybraných komerčních 

 pojišťoven  

 
Tato kapitola obsahuje zdůvodnění výběru komerčních pojišťoven na základě 

zvolených kritérií, dále stručnou charakteristiku vybraných pojišťoven a jejich konkrétní 

nabídky pojistného krytí pro obec Nový Malín. 

 

4.1 Výběr komerčních pojišťoven 

Při rozhodování, které komerční pojišťovny oslovit, se vycházelo ze dvou důležitých 

kritérií. Jednak to byly dřívější zkušenosti s pojišťovnou a dále pak si zastupitelstvo 

obce přálo, aby se oslovily jen ty pojišťovny, které mají pobočky v Šumperku, což je 

nejbližší větší město poblíž obce, vzdálené od Nového Malína jen 3 km.  

 

Na internetových stránkách infocentra Šumperk jsem si vyhledala všechny pobočky 

pojišťoven nacházející se v Šumperku, které se zabývají pojišťováním majetku obcí. Ty 

jsem nejdříve osobně navštívila a oslovila je, zda-li by mi mohli zpracovat nabídku 

pojistného krytí majetku obce Nový Malín. Celkem se jednalo o 6 poboček pojišťoven. 

Nakonec jsem ale dostala nabídky pouze od pěti z nich.  

 

Mezi pobočky, které jsem navštívila a oslovila, patří společnosti Allianz pojišťovna, a. 

s., Česká pojišťovna a.s., ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Generali 

Pojišťovna a. s., Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group a UNIQA 

pojišťovna, a. s. – od této pojišťovny mi nebyla poskytnuta nabídka.  

 

V následujícím textu si představíme vybrané komerční pojišťovny. Informace jsou 

získány z internetových stránek jednotlivých pojišťoven.  
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→ Allianz pojišťovna, a. s. 

Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností předního světového 

pojišťovacího koncernu Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého 

působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny.  

 Začínala s nabídkou životního pojištění a dnes svou šíří produktů uspokojí jak privátní, 

tak firemní zákazníky. Nabízí pojištění privátního majetku a pojištění odpovědnosti za 

škodu, majetkové pojištění pro podnikatele a pojištění průmyslových rizik, od roku 

1995 také havarijní pojištění vozidel a cestovní pojištění. V roce 1999 se Allianz stala 

jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení. Na území České 

republiky má Allianz pojišťovna 11 oblastních ředitelství, která řídí více než 1600 

pojišťovacích poradců. Mimo vlastní síť realizuje Allianz pojišťovna obchodní činnost 

také ve spolupráci s vybranými makléři a bankami. Své služby nabízí i prostřednictvím 

prodejců motorových vozidel a cestovních kanceláří.  

Zázemí Allianz Group poskytuje výhodu při využití mezinárodního know-how a 

zaručuje přístup ke kapitálové síle celého koncernu. Pro zajištění rizik využívá Allianz 

pojišťovna výlučně renomovaných společností, jako např. Allianz SE, Swiss Re, 

Munich Re a dalších. 

Nabízené produkty v odvětví neživotního pojištění: 

•••• pojištění budov, movitých věcí, pojištění elektroniky, skla, 

•••• pojištění strojů, 

•••• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní 

pojištění.  

 

 

→ Česká pojišťovna a. s.  

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním 

i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší 

pojišťovnou na českém pojistném trhu. 
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Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění 

pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.  

Česká pojišťovna je zakládajícím a aktivním členem České asociace pojišťoven a 

České kanceláře pojistitelů.  

 

Nabízené produkty v odvětví neživotního pojištění: 

•••• pojištění movitého majetku, nemovitosti a přerušení provozu, 

•••• speciální majetková pojištění (elektronická zařízení, stroje a strojní zařízení, 

stavební a zemědělské stroje, stavební a montážní rizika), 

•••• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 

•••• havarijní pojištění, 

•••• asistenční služby, 

•••• flotilové pojištění.  

 

 

→ ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 

Současná ČSOB Pojišťovna vznikla prodejem podniku mezi IPB Pojišťovnou, a.s. a 

ČSOB Pojišťovnou, a.s., ke kterému došlo 1. 1. 2003. 

ČSOB Pojišťovna, a.s. byla založena v roce 1994 pod názvem Chmelařská vzájemná 

pojišťovna. Na trh vstoupila v roce 1996 a v tomtéž roce získala povolení k podnikání 

ve všech demonopolizovaných oblastech pojistného trhu. Vstup Chmelařské pojišťovny 

na trh zemědělských pojištění přinesl výrazné zvýšení zájmu veřejnosti i komerčních 

pojišťoven o tuto oblast. Od počátku roku 2000 měla pojišťovna oprávnění pojišťovat i 

odpovědnost za škodu z provozu vozidla (povinné ručení). V roce 1998 vstoupil do 

společnosti strategický partner KBC Insurance N.V. a v roce 2001 se stal jejím 100% 

vlastníkem. V souvislosti s tím změnila Chmelařská pojišťovna název na ČSOB 

Pojišťovna.  
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V současnosti je ČSOB Pojišťovna, která vznikla prodejem podniku, univerzální 

pojišťovnou nabízející celou řadu životních i neživotních pojištění pro fyzické i 

právnické osoby. Objemem předepsaného pojistného se řadí na 4. místo mezi všemi 

pojišťovacími subjekty českého trhu. Její členství v silné finanční skupině ČSOB 

zajišťuje klientům komplexnost a kvalitu poskytovaných služeb srovnatelnou se 

zeměmi EU. 

 

Nabízené produkty v odvětví neživotního pojištění: 

•••• pojištění podnikatelských rizik (živel, odcizení, pojištění přepravovaného 

nákladu, Allrisk, pojištění skla), 

•••• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 

•••• komplexní havarijní pojištění.  

 

 

→ Generali Pojišťovna a. s. 

Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, pro který pracuje 

bezmála 3000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé České republice. Svým 

zákazníkům nabízí v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý servis a bezplatné 

poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Kladou důraz na vysokou kvalitu 

pojistných produktů a dokonalý a rychlý servis na všech úrovních činnosti. Generali je 

hustotou sítě svých zastoupení dostupná zákazníkům na celém území České republiky. 

  

Široký pojistný program, zahrnující pojištění osob, majetku, odpovědnosti, motorových 

vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik nabízí prostřednictvím vlastních 

spolupracovníků i řady renomovaných makléřských společností.  

 

Pobočka Assicurazioni Generali byla v Praze založena již v roce 1832. V roce 1920 zde 

působí pojišťovna Moldavia Generali a v roce 1939 se tato společnost sloučila s další 

pojišťovnou Sekuritas. Generali u nás úspěšně působila až do roku 1945, kdy došlo 

dekretem prezidenta republiky ke znárodnění soukromých pojišťoven.  

V roce 1993 se Generali vrátila zpět do České republiky jako jedna z nejsilnějších         
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a nejspolehlivějších pojišťoven. Jako akciová společnost působí Generali od ledna 1995, 

kdy došlo ke změně právního statutu. 

 
Nabízené produkty v oblasti neživotního pojištění pro obce: 

•••• pojistný program REGION  – je sestaven jako „balíček“ jednotlivých druhů 

pojištění tak, aby mohl poskytnout klientům komplexní ochranu spravovaného 

majetku proti náhlým a neočekávaným událostem. Městské a obecní úřady mají 

možnost alternativně kombinovat základní a doplňkové druhy potřeb a nároků 

na ochranu spravovaného majetku. 

 

Produkt „REGION“ zahrnuje komplexní pojistné krytí movitého a nemovitého majetku 

proti živelním nebezpečím, pojištění odcizení movitých věcí včetně vandalismu a 

pojištění odpovědnosti za škody z vlastnictví nebo správy majetku. 

 
 
→ Kooperativa pojišťovna, a. s., Vinna Insurance Group 

Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu, založena byla v roce 

1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na 

celkovém předepsaném pojistném v ČR činil k 31. 12. 2007 22,3 %. Je univerzální 

pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak 

pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké 

průmyslové firmy. 

Akcionáři společnosti jsou WIENER Saedtische Versicherung AG Vinna Insurance 

Group s 89,65 %, dále VLTAVA majetkoprávní a podílová spol s r.o., Praha – 2,07 % a 

Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha – 8, 28 %. Počet zaměstnanců k 

31. 12. 2007 byl 3 672.  

Nabízené produkty v odvětví neživotního pojištění: 

•••• program pro pojištění měst a obcí – nemovitosti i věci movité, věci ve 

vlastnictví obce, cizí věci obcí užívané, 

•••• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 
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•••• komplexní pojištění vozidel GLOBAL (toto pojištění umožňuje stavebnicovým 

způsobem libovolně kombinovat veškerá pojištění týkající se vozidla), 

•••• komplexní pojištění vozidel TANDEM (komplexní pojištění vozidel je spojení 

povinného ručení, havarijního pojištění vozidla a doplňkových připojištění 

v jediném pojistném produktu), 

•••• pojištění flotil (pojištění pro firemní vozové parky). 

 

4.2 Nabídky pojistného krytí majetku 

V této kapitole budou stručně charakterizovány nabídky pojistných produktů  

vybraných komerčních pojišťoven, které poskytují pro daná rizika. Vybrané komerční 

pojišťovny byly osloveny s mojí žádostí o informace cenové nabídky pojištění majetku  

obce Nový Malín.  

U budov je sjednáno vždy pojištění na novou hodnotu5. 

 

Návrh pojistného portfolia společnosti Allianz pojišťovna, a. s. je uveden v tabulce č. 3 

na následující straně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Nová hodnota je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase v případě pojistné události pořídit 
věc stejnou nebo srovnatelnou. [23]   
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Tabulka č. 3 Návrh pojistného krytí společnosti Allianz a. s. (Kč) 

Druh aktiva Nová 
hodnota  

Navrhované  
pojištění 

Pojistné 
za rok  

Nemovitý majetek 

Budova tiskárny  7 300 000 Živelní pojištění 6 445 

Budova obecního úřadu 20 000 000 

Zdravotní středisko 14 300 000 

I. Mateřská škola 10 600 000 

III. Mateřská škola 15 300 000 

Dům s pečovatelskou službou 15 000 000 

Základní škola Nový Malín 49 400 000 

Sokolovna 14 200 000 

Živelní pojištění 44 697 

Movitý majetek 

Soubor movitých věcí  2 285 139 
Živelní pojištění, 

krádež vloupáním 
4 421 

Motorová vozidla a stroje 

Osobní automobil Škoda Felicia 271 153 5 273 

Osobní automobil Škoda Fabia 259 000 5 273 

Užitkové vozidlo Fiat Doblo Cargo 315 847 7 688 

Caterpillar pojízdný prac. stroj 507 150 

Povinné ručení  

+ poj. čelního skla 

8 451 

Celkové pojistné 82 248 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Pojištění živelní události obsahuje rizika: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení 

letadla, voda z vodovodního zařízení, vichřice, krupobití, povodeň a záplava, ostatní 

nebezpečí (sesuv půdy, zemětřesení, kouř, pád stromu nebo požáru). U souboru 

movitých věcí je navíc sjednáno pojištění proti krádeži. Spoluúčast je vždy 5 000 Kč.  

Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se 

řídí zákonem č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, zákonem č. 

37/2004 Sb., Všeobecnými pojistnými podmínkami a ustanoveními pojistné smlouvy.  

 

Tabulka č. 4 představuje návrh pojistného krytí majetku od společnosti Česká 

pojišťovna, a. s.  
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Tabulka č. 4 Návrh pojistného krytí společnosti Česká pojišťovna, a. s. (Kč) 

Druh aktiva Nová 
hodnota  

Navrhované 
pojištění 

Pojistné 
za rok   

Nemovitý majetek 

Budova obecního úřadu 20 000 000 Živel 4 800 

Budova tiskárny 7 300 000 Živel 4 526 

Zdravotní středisko 14 300 000 Živel 4 325 

I. Mateřská škola 10 600 000 Živel 2 920 

III. Mateřská škola 15 300 000 Živel 3 860 

Dům s pečovatelskou službou 15 000 000 Živel 3 425 

Základní škola Nový Malín 44 400 000 Živel 8 704 

Sokolovna 12 800 000 Živel 3 950 

Movitý majetek 

Soubor movitých věcí  2 285 139 Živel, krádež 
hmotného majetku 

4 872 

Motorová vozidla a stroje 

Osobní automobil Škoda Felicia 271 153 6 906 

Osobní automobil Škoda Fabia 259 000 6 906 

Užitkové vozidlo Fiat Doblo 
Cargo 

315 847 8 806 

Caterpillar pojízdný prac. stroj 507 150 

Povinné ručení, 
čelní sklo + 

odcizení vozidla 

9 992 

Celkové pojistné  55 767 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pojištění nemovitostí, movitého majetku i motorových vozidel a strojů se řídí 

Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005. 

Pojištění pro případ živelních nebezpečí je sjednáno se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč.  

 

Není – li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,  pojištění se sjednává pro případ poškození 

nebo zničení pojištěných věcí pojistnými nebezpečími jako je požár, výbuch, přímý 

úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu.  U souboru movitých věcí je 

sjednáno kromě živelního pojištění také pojištění pro případ poškození nebo zničení 

souboru movitých věcí vodou vytékající z vodovodních zařízení. Pojištění u movitých 

věcí je sjednáno se spoluúčastí 1 000 Kč.  
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Nabídka od ČSOB pojišťovny, a. s. vypadá následovně:  
 
Tabulka č. 5 Návrh pojistného krytí společnosti ČSOB pojišťovna, a. s. (Kč) 

Druh aktiva Nová 
hodnota 

Navrhované 
pojištění 

Pojistné 
za rok  

Nemovitý majetek 

Budova obecního úřadu 20 000 000 

Budova tiskárny 7 300 000 

Zdravotní středisko 14 300 000 

I. Mateřská škola 10 600 000 

III. Mateřská škola 15 300 000 

Dům s pečovatelskou službou 15 000 000 

Základní škola Nový Malín 44 400 000 

Sokolovna 12 800 000 

Flexa 

Vichřice, krupobití 

Vodovodní škody 

 

 

29 030 

6 552 

2 184 

Movitý majetek 

Soubor movitých věcí 2 285 139 
Flexa 

Vodovodní škody 

4 449 

125 

Motorová vozidla a stroje 

Osobní automobil Škoda Felicia 271 153 5 992 

Osobní automobil Škoda Fabia 259 000 6 389 

Užitkové vozidlo Fiat Doblo 
Cargo 

315 847 6 942 

Caterpillar pojízdný prac. stroj 507 150 

Povinné ručení + 
pojištění pro případ 

odcizení 

8 954 

Celkové pojistné 70 617 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pojištění Flexa u nemovitého i movitého majetku se sjednává pro případ poškození 

nebo zničení předmětu pojištění nahodilou událostí způsobenou pojistným nebezpečím 

požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením pilotovaného letícího 

tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu. Dále u nemovitostí bylo sjednáno pojištění pro 

případ poškození nebo zničení předmětu pojištění nahodilou událostí způsobenou 

pojistným nebezpečím jako je vichřice, krupobití a vodovodní škody. Spoluúčast je ve 

výši 5 000 Kč.  

Tabulka č. 6 obsahuje údaje od společnosti Generali pojišťovna, a. s.  
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Tabulka č. 6 Návrh pojistného krytí společnosti Generali pojišťovna, a. s. (Kč) 

Druh aktiva Nová hodnota Navrhované 
pojištění 

Pojistné 
za rok 

Nemovitý majetek 

Budova tiskárny 7 300 000 Živelní pojištění 5 581 

Budova obecního úřadu 20 000 000 

Zdravotní středisko 14 300 000 

I. Mateřská škola 10 600 000 

III. Mateřská škola 15 300 000 

Dům s pečovatelskou službou 15 000 000 

Základní škola Nový Malín 44 400 000 

Sokolovna 12 800 000 

Živelní pojištění 38 782 

Movitý majetek 

Soubor movitých věcí  2 285 139 Živelní pojištění, 
krádež hm. 

majetku 

4 892 

Motorová vozidla a stroje 

Osobní automobil Škoda Felicia 271 153 

Osobní automobil Škoda Fabia 259 000 

Užitkové vozidlo Fiat Doblo 
Cargo 

315 847 

Caterpillar pojízdný prac. stroj 507 150 

Povinné ručení 

 + 

pojištění pro 
případ odcizení 

vozidla 

19 664 

9 362 

 

Celkové pojistné 78 281 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Navrhované částky jsou při spoluúčasti 5 000 Kč. Motorová vozidla a stroj jsou řešena 

tzv. flotilovým pojištěním. Flotilou můžeme nazvat skupinu tří a více vozidel (záleží na 

pojišťovně), které vlastní nebo mají v nájmu podnikatelské subjekty (ať už fyzická nebo 

právnická osoba). Flotilové pojištění vychází výhodněji než pojištění jednotlivých vozů 

samostatně. V základní variantě flotilového pojištění je možné získat povinné ručení a 

havarijní pojištění dohromady. K tomu je možné zvolit celou řadu doplňkových 

pojištění (pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, pojištění přepravovaných 

věcí, pojištění čelního skla, pojištění asistence, úrazové pojištění řidiče a cestujících 

atd.). 
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Společnost Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group navrhla pojistné krytí 

uvedené v tabulce č. 7.  

Tabulka č. 7 Návrh pojistného krytí společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s. (Kč) 

Druh aktiva Nová 
hodnota 

Navrhované 
pojištění 

Pojistné za 
rok 

Nemovitý majetek 

Budova obecního úřadu 20 000 000 

Budova tiskárny 7 300 000 

Zdravotní středisko 14 300 000 

I. Mateřská škola 10 600 000 

III. Mateřská škola 15 300 000 

Dům s pečovatelskou službou 15 000 000 

Základní škola Nový Malín 44 400 000 

Sokolovna 12 800 000 

Živelní pojištění 

 

46 145 

 

Movitý majetek 

Soubor movitých věcí  2 285 139 Živel, 
krádež hm. majetku 

4 305 

Motorová vozidla a stroje 

Osobní automobil Škoda Felicia 271 153 5 880 

Osobní automobil Škoda Fabia 259 000 5 880 

Užitkové vozidlo Fiat Doblo Cargo 315 847 5 880 

Caterpillar pojízdný prac. stroj 507 150 

Povinné ručení 
+ čelní sklo 

6 360 

Celkové pojistné 74 450 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Srovnání a vyhodnocení nabídek vybraných komerčních    
pojišťoven 

  
 

Následující tabulka a graf shrnují nabídky uvedené v předcházející kapitole 

jednotlivých pojišťoven v rámci celkového ročního pojistného, které by musela obec 

zaplatit v případě uzavření smlouvy o pojištění. Výše pojistného je jedním z hodnotících 

kritérií, které si obec stanovila pro výběr mezi nabídkami od jednotlivých komerčních 

pojišťoven.  

Tabulka č. 8 Komplexní vyhodnocení cenových nabídek komerčních pojišťoven 

Pojišťovna Roční pojistné v Kč 

Allianz 82 248 

Česká pojišťovna 73 992 

ČSOB 70 617 

Generali 78 281 

Kooperativa 74 450 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Graf č. 2  Komplexní vyhodnocení cenových nabídek 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Návrhy pojistných produktů jsem srovnala pomocí metody scoring model a fuzzy 

logiky.  

 
Metody vícekriteriálního rozhodování jsou založeny na prvotním výběru hodnotících 

kritérií. Jako hodnotící kritéria zvolilo zastupitelstvo obce tyto:  

• Výše pojistného – důležité kritérium, je to cena za poskytovanou pojišťovací 

službu, kterou musí pojištěný zaplatit za finanční krytí rizika.  

• Rozvinutost sítě poboček – dostupnost poboček pojišťoven. Toto kritérium patří 

k nejdůležitějším kritérium podle obce Nový Malín.  

• Vlastní zkušenosti s pojišťovnou – získané z dřívějších let. 

• Kompletnost nabídky pojistných produktů – jedná se o to, zda pojišťovna 

poskytne obci nabídku pojištění na všechna zvolená rizika.   

• Pojistné podmínky – jedná se o soubor podmínek dohodnutých v pojistné smlouvě 

nebo stavených právním předpisem, podle kterého je možné pojištění realizovat. 

• Spoluúčast – rovněž důležité kritérium pro hodnocení komerčních pojišťoven. 

Představuje podíl na úhradě vzniklé škody částkou ujednanou v pojistné smlouvě.  

• Předepsané pojistné – má vysokou vypovídací schopnost o pojišťovně, je 

významným ukazatelem výsledků činnosti každé pojišťovny. Tyto údaje lze zjistit 

z webových stránek České asociace pojišťoven.  

• Vzdělání a kvalifikace zaměstnanců – toto kritérium jsem hodnotila na základě 

odbornosti vyjadřování odpovědných zaměstnanců pojišťoven.  

 

Na základě metody párového srovnávání vybraných kritérií lze přisoudit jednotlivým 

kritériím váhy, které vyjadřují důležitost jednotlivých kritérií a ohodnotit tak jejich 

význam pro obec.  

 

Jednotlivá kritéria se liší podle stupně důležitosti a tím se různou mírou podílejí na 

výsledné hodnotě užitku. Čím je důležitost kritéria větší, tím je větší i jeho váha. 

K odhadu vah je použita metoda párového srovnávání kritérií. Metoda využívá 

informace, které ze dvou kritérií je při srovnání důležitější.  
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Počet srovnání potom je 

2

)1( −= kk
N  

K přehlednému srovnání lze využít tzv. Fullerova trojúhelníku. Kritéria očíslujeme 

pořadovými čísly 1, 2, …, k. Trojúhelník sestává z dvojřádků, které tvoří dvojice 

pořadových čísel kritérií sestavené tak, že se každá dvojice vyskytne právě jednou. 

Z každé dvojice se dle preference potřeb klienta označí (*) důležitější kritérium. Počet  

označení důležitějšího kritéria označme ni. Váha i-tého kritéria se vypočte podle vzorce   

[8] 

                         
N

n
v

i
i =   ,             i = 1, 2, …, k.                  

 

Obr. 5-1  Fullerův troj ůhelník 

Odhad vah kritérií podle důležitosti (Fullerův trojúhelník) 
 

 

 
* ……preferované kritérium (z dvojice) 

i …… pořadové číslo kritéria 

k …... počet kritérií 

ni ….. počet celkových preferencí kritéria v trojúhelníku 

N ….. počet srovnání kritérií (počet kombinací) 

vi ….. výsledná váha kritéria 

 
 

1* 1* 1 1* 1 1* 1* i ni vi 
2 3 4* 5 6* 7 8  1 5 0,18 
 2* 2 2 2* 2* 2* 2 4 0,13 
 3 4* 5* 6 7 8  3 3 0,11 
  3 3* 3 3* 3* 4 7 0,25 
  4* 5 6* 7 8  5 3 0,11 

     4* 4* 4* 4* 6 5 0,18 
     5 6 7 8  7 1 0,04 
      5 5* 5* 8 0 0,00 
      6* 7 8     
       6* 6*  celkem 1,00 
       7 8     
        7* N = 28 
        8     
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5.1 Srovnání nabídek pojistného portfolia metodou scoring model 
 
Na základě zvolených kritérií a jim přisouzených vah je možné sestavit vyhodnocovací 

scoring model. Ve scoring modelu jsou pak provedeny výpočty hodnot jednotlivých 

zvolených kritérií pro výběr komerční pojišťovny a vah těchto kritérií. Váhu uvádím 

v procentech a součet vah jednotlivých kritérií musí být 100 %. Výsledky pojišťoven 

v každém z kritérií se sečtou. Pojišťovna, která dosáhne nejmenší hodnoty součtu, je ta 

nejvýhodnější, neboť nejlépe splňuje požadovaná kritéria.  Kritérium vzdělání a 

kvalifikace zaměstnanců není ve vyhodnocovacím scoring modelu uvedeno, jelikož 

vypočtená váha je 0 %.  

Tabulka č. 9 Vyhodnocovací scoring model 

Vybrané komerční pojišťovny 
Kritérium 

Váha 
(%) Allianz ČP ČSOB Generali Koop. 

82 248 73 992 70 617 78 281 74 450 

5 2 1 4 3 
Výše 
pojistného 
(Kč) 

18 

0,9 0,36 0,18 0,72 0,54 

285 700 190 185 260 

2 1 4 5 3 
Rozvinutost 
sítě poboček 

13 

0,26 0,13 0,52 0,65 0,39 

dobré velmi dobré dobré uspokojující velmi dobré 

2 1 2 3 1 
Vlastní 
zkušenosti s 
pojišťovnou 

11 

0,22 0,11 0,22 0,33 0,11 

dobrá velmi dobrá dobrá dobrá velmi dobrá 

2 1 2 2 1 

Kompletnost 
nabídky 
pojistných 
produktů 

25 

0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 

dobré velmi dobré dobré velmi dobré velmi dobré 

2 1 2 1 1 
Pojistné 
podmínky 

11 

0,22 0,11 0,22 0,11 0,11 

splňuje splňuje splňuje splňuje splňuje 

1 1 1 1 1 Spoluúčast 18 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

9 597 39 804 9 055 7 601 29 011 

4 1 4 5 2 
Předepsané 
pojistné (v 
mil. Kč) 

4 

0,16 0,04 0,16 0,2 0,08 

Celkem bodů 100 2,44 1,18 1,98 2,69 1,66 

Celkové 
pořadí  4 1 3 5 2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2 Srovnání nabídek pojistného portfolia metodou fuzzy logika 

Fuzzy logika se poprvé objevila v roce 1965 v článku, jehož autorem byl profesor  

Lotfi A. Zadeh. Tehdy byl definován základní pojem - fuzzy množina. Slovo fuzzy 

znamená neostrý, mlhavý, vágní, neurčitý.  

 

Fuzzy logika měří jistotu nebo nejistotu příslušnosti prvku k množině. Metoda, užívající 

nezřetelných množin, patří mezi metody, které se používají v oblasti řízení firem.  

 

Základní předností fuzzy logiky je schopnost matematicky podchytit informace 

vyjádřené slovně. Umožňuje tedy pracovat s nejednoznačnými pojmy, často 

používanými v lidské řeči. Úloha fuzzy logiky v systémech pro podporu rozhodování 

spočívá ve výběru nejvhodnější varianty. 

 

Tvorba systému s fuzzy logikou obsahuje tři základní kroky: fuzzifikaci , fuzzy 

inferenci a defuzzifikaci. První krok znamená převedení reálných proměnných na 

jazykové proměnné. Druhý krok definuje chování systému pomocí pravidel typu 

<Když><Potom> na jazykové úrovni. Třetí krok převádí výsledek předchozí operace na 

reálné hodnoty. Cílem defuzzifikace je převedení fuzzy hodnoty výstupní proměnné tak, 

aby slovně co nejlépe reprezentovala výsledek fuzzy výpočtu.  

Jednotlivé kroky výpočtu:  

1. Výběr kritérií  – při výběru nejlepší varianty jsem porovnávala následující kritéria:  
 
Tabulka č. 10 Kritéria výběru  

1 Výše pojistného 

2 Rozvinutost sítě poboček 

3 Zkušenosti s pojišťovnou 

4 Kvalita nabízených produktů 

5 Pojistné podmínky 

6 Spoluúčast 

7 Předepsané pojistné v mil. Kč 

8 Vzdělání a kvalifikace zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 
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K řešení jsem využila tabulkový procesor Microsoft Excel.  

 

2. Vstupní stavová matice – v této vstupní stavové matici jsou uvedeny parametry ke 

každému kritériu, které je popsáno v předchozí části. Jsou to určité možnosti, které 

mohou jednotlivé pojišťovny mít. Vždy od každého parametru jen jednu možnost. 

Přesné vyhodnocení je v tabulkách stavových matic (A/N) a (1/0).  Matice zde 

nejsou uvedeny z důvodu prostorové náročnosti, kompletní soubor jednotlivých 

matic uvádím v příloze č. 2. 

3. Transformační matice – vyjadřuje význam jednotlivých parametrů z vstupní 

stavové matice. Pro každé kritérium je určena váha (ze scoring modelu). Tyto váhy 

udávají, jak je významné určené kritérium.  

4. Skalární součin – z výsledku skalárního součinu (vstupní stavové a transformační 

matice) lze jednoduše rozpoznat, která pojišťovna splnila očekávaná kritéria a 

nejvíce vyhovuje požadavkům.  

 

Tabulka č. 11  Výsledky skalárního součinu 

Pojišťovna Počet bodů v % 

Allianz 46,26 

Česká pojišťovna 96,25 

ČSOB 63,75 

Generali 45 

Kooperativa 72,5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

5. Výstupní matice – na základě bodů stanovených ve výstupní matici je určeno, jak 

mnoho se o danou pojišťovnu zajímat. Propojením výstupní matice a skalárního 

součinu dostáváme vyhodnocení. Tedy, zda je vhodné se o tuto konkrétní 

pojišťovnu zajímat, zda sledovat její produkty, uvažovat o nabídce nebo zda je 

natolik vhodná, aby bylo možné okamžitě uzavřít smlouvu o pojištění.  
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Tabulka č. 12 Výstupní matice 

Body Pojišťovna 

0 - 50 Nezajímat se 

50 - 70 Zvážit nabídku 

70 - 100 Zvolit nabídku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6. Vyhodnocení výsledků - v následující tabulce a grafu jsou přehledně znázorněny 

výstupy fuzzy logiky.  

 

Tabulka č. 13 Výstupy fuzzy logiky 

Pořadí Pojišťovna Body Vyhodnocení 

1. Česká pojišťovna 46,26 Nezajímat se 

2. Kooperativa 96,25 Zvolit nabídku 

3. ČSOB 63,75 Zvážit nabídku 

4. Allianz 45 Nezajímat se 

5. Generali 72,5 Zvolit nabídku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 3 Výstup fuzzy logiky – hodnocení komerčních pojišťoven 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu lze přehledně vyčíst, jak si která pojišťovna dle zadaných kritérií stojí. Tento 

graf byl zpracován v rámci fuzzy logiky. Výsledky této metody souhlasí s výsledky 

scoring modelu. Proto můžeme brát výsledný graf fuzzy logiky jako celkové výsledné 

vyjádření současného stavu vybraných pojišťoven pod tíhou jednotlivých kritérií.  

 

5.3 Doporučení vhodného pojistného portfolia 

V předcházející kapitole jsem hodnotila nabídky pojistných produktů od pěti vybraných 

pojišťoven. Tyto návrhy jsem konzultovala se zaměstnanci obecního úřadu.  

 

Na základě výsledků metody scoring model a metody fuzzy logiky má nejlepší 

hodnocení společnost Česká pojišťovna, a. s. Na druhém místě skončila společnost 

Kooperativa pojišťovna, a. s.  

 

Česká pojišťovna, a. s je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Je to 

pojišťovna s dlouholetou tradicí. Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na českém 

trhu, která nabízí všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak i pro klienty 

z řad drobných podnikatelů.  

Obec je v současné době pojištěna u obou těchto komerčních pojišťoven.  

Po důkladném prostudování všech nabídek, prodiskutování představ a požadavků 

s odpovědnými osobami obecního úřadu Nový Malín jsem dospěla k následujícímu 

doporučení.  

Doporučuji všechen majetek obce pojistit u jedné pojišťovny, a to u společnosti 

Česká pojišťovna, a. s. Toto komplexní pojištění pojistného portfolia poskytne obci 

přehlednější orientaci o svém pojištění a také jednodušší komunikaci s pojišťovnou. 

Pojišťovna nabízí při pojištění komplexního majetku řadu slev. Tyto slevy rok od roku 

narůstají a pojištění se tím stává výhodnější. Pro Českou pojišťovnu, a. s. jsem se 

rozhodla z toho důvodu, že měla nejlepší hodnocení na základě výše uvedených kritérií 

a navíc má obec s Českou pojišťovnou, a. s. dlouhodobé zkušenosti. Nabídka pojistného 
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portfolia od České pojišťovny, a. s. by v případě uzavření pojistné smlouvy navýšila 

současnou částku pojistného o 8 891 Kč.  

 

Pro pojištění nemovitého i movitého majetku doporučuji produkt Živelní pojištění. Tento 

pojistný produkt je určen k ochraně movitých i nemovitých věcí. Jeho podstatou je 

pomáhat v případech, kdy dojde k poškození nebo zničení pojištěné věci z živelních 

důvodů.  

 

U movitého majetku, který obec dosud neměla pojištěn, doporučuji připojištění pro 

případ odcizení a vandalismu. Tento produkt poskytuje pojistnou ochranu pro případy 

odcizení (k němuž došlo krádeží), úmyslného poškození nebo zničení pojištěné věci 

(vandalismus).  

 

Na motorová vozidla a stroj bych sjednala tzv. flotilové pojištění, kde budou všechna 

vozidla i stroje pohromadě. Flotilové pojištění je výhodnější a v základní variantě 

flotilového pojištění je možné získat povinné ručení i havarijní pojištění dohromady. 

K tomu je možné zvolit celou řadu doplňkových pojištění.  
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Závěr 
 
 
V současnosti jsou rizika pro každého občana, podnikatele či organizaci permanentní 

záležitostí a ani obce nejsou výjimkami. Každý se musí s nimi naučit žít a zároveň je 

úspěšně zvládat, neboť velké katastrofy mohou představovat velká ohrožení. Je proto 

rozumné se na takové případy předem připravit. Pojištění obce jako jeden ze způsobů 

finančního krytí následků rizik pomáhá řešit důsledky nahodilých událostí.  

 

Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisí s návrhem optimálního pojistného 

portfolia pro krytí majetku obce Nový Malín. Cílem práce bylo nalézt takové pojistné 

portfolio, díky kterému budou rizika obce minimalizována prostřednictvím pojištění.  

 

Diplomovou práci jsem zpracovala pro obec Nový Malín, ve které již 10 rokem žiji. 

Diplomová práce má celkem 5 kapitol, na začátku je úvod, dále vlastní zpracování 

diplomové práce, konec tvoří srovnání a vyhodnocení nabídek a samozřejmě závěr. 

Součástí je rovněž seznam použité literatury, seznam příloh a přílohy.  

 

 Obec má v současné době pojištěná svá aktiva u dvou komerčních pojišťoven. Na 

zasedání zastupitelstva obce bylo rozhodnuto, že je potřeba řešit problematiku 

pojistného krytí majetku obce a budou zvažovat, zda je vhodné mít všechna aktiva 

pojištěna u jedné komerční pojišťovny a u které.  

 

V diplomové práci jsem navrhla pojistné portfolio pro obec Nový Malín. K tomu bylo 

potřeba vypracovat analýzu současné pojistné ochrany obce, analýzu nabídky 

pojistných produktů, vztahující se k aktivům obce, na současném pojistném trhu 

v České Republice. 

 

Pro doporučení a návrh optimálního pojistného portfolia jsem provedla následující 

kroky. Nejdříve jsem shrnula v první kapitole teoretické poznatky k problematice riziko, 

analýza rizik a pojišťovnictví.  
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Ve druhé kapitole jsem charakterizovala obec Nový Malín, základní údaje, organizační 

strukturu, popsala jsem majetek obce Nový Malín a zhodnotila finanční situaci obce.  

 

V kapitole třetí analyzuji možná rizika, ohrožující obec Nový Malín. V analýze jsem 

vymezila aktiva, hrozby a slabiny a také závažnost hrozeb a míru zranitelnosti subjektu. 

Provedla jsem měření rizik pomocí kvantitativní a kvalitativní metody. Podstatou této 

kapitoly bylo rozhodnout, která rizika pojistit u komerční pojišťovny a která se dají 

minimalizovat jinými způsoby.  

 

Výběr komerčních pojišťoven uvádím v kapitole čtyři. V této kapitole jsem zjišťovala 

nabídku pojištění vybraných pojišťoven. Jednotlivé komerční pojišťovny jsem oslovila 

se žádostí o informace týkající se nabídky pojistných produktů a jejich cen u aktiv, u 

kterých jsem v kapitole čtyři rozhodla, že budou pojištěna. U každé pojišťovny jsem 

zjistila celkovou cenu ročního pojistného, které zahrnuje pojištění všech vybraných 

aktiv. Dále jsem vyhodnotila celkové nabídky komerčních pojišťoven. 

 

Nabídku vybraných komerčních pojišťovny jsem podrobila srovnání pomocí metody 

scoring model a metody fuzzy logika. Na základě těchto výpočtů vyšlo nejlepší pořadí 

pro pojišťovnu Česká pojišťovna, a. s. a Kooperativu pojišťovnu, a. s. Vzhledem 

k tomu, že obec má dlouholetou zkušenost s Českou pojišťovnou a vzhledem k výše 

uvedeným výpočtům, jsem se rozhodla doporučit obci jako optimální pojistné portfolio 

pro krytí majetku právě u této pojišťovny.  

 

Sjednání pojištění není pro obec zbytečný náklad, ale umožní jí rozložit náklady v čase 

a po realizaci rizika po škodní události je skutečným efektivním zdrojem financování 

vývoje obce.  
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Příloha č. 1 Způsoby minimalizace rizik 

 
1. Ofenzivní řízení organizace 

Jedním z nejlepších způsobů preventivní obrany před podnikatelským rizikem ve firmě 

je ofenzivní řízení, které se vyznačuje:  

a) správnou volbou rozvojové strategie firmy; 

b) preferencí a rozvojem silných stránek firmy; 

c) snahou o dosažení pružnosti – mimořádně rychlou reakcí na změny vnitřního 

prostředí firmy i jejího vnějšího okolí.  

 

Ofenzivní způsob řízení lze obecně doporučit jako jeden z aktivních způsobů snižování 

rizika ve firmě.  

 

2. Retence rizik 

Retence rizik je pravděpodobně nejběžnější metodou řešení rizik. Podnikatel čelí téměř 

neomezenému počtu rizik, ve většině případů se ale proti nim nic nedělá. Retence rizik 

může být vědomá či nevědomá. K vědomé retenci rizika dochází tehdy, je-li riziko 

rozpoznáno a k uplatnění nějakého nástroje proti riziku nedojde. Pokud není riziko 

rozpoznáno, je nevědomě zadrženo. Retence rizika může být rovněž dobrovolná nebo 

nedobrovolná. Dobrovolná retence rizika je charakterizována rozpoznáním existence 

rizika a tichým souhlasem s převzetím v něm obsažené ztráty. Nedobrovolná retence 

rizik existuje tehdy, když jsou rizika nevědomě zadržena. 

 

Kritériem při tomto rozhodování je obvykle velikost (finančních) rezerv firmy nebo 

neschopnost firmy nést ztrátu. Obecně platí, že rizika, která by měla být zadržena, jsou 

rizika, která vedou k relativně malým ztrátám.  

 

3. Redukce rizika 

Metody snižování rizika dále můžeme dělit do dvou skupin, a to na: 

•  metody odstraňující příčiny vzniku rizika, 

•  metody snižující nepříznivé důsledky rizika.  
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Do první skupiny lze zařadit zejména přesun rizika, kdy cílem je preventivně působit 

tak, aby byl eliminován výskyt rizikových situací. Do druhé skupiny patří metody, 

orientované na snížení nepříznivých důsledků výskytu nepříznivých situací, kterým se 

nemůžeme v podnikání vyhnout. Patří sem zejména diverzifikace a pojištění.  

 

5. Transfer rizika 

Přesun rizika patří mezi metody, pro něž je charakteristický defenzivní přístup k riziku. 

Mezi nejčastější způsoby přesunu rizika patří:  

•  uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky surovin za předem   

stanovené pevné ceny, 

•  uzavírání komisionářských smluv, zajišťující prodej výrobků v cizí obchodní    

síti,  

•  uzavírání obchodních smluv podmiňujících odběr minimálního množství  

produktů, 

•  termínové obchody, 

•  leasing (přenos finančního rizika podnikatele, které je spojeno s vlastnictvím  

daného zařízení na leasingovou společnost), 

•  odkup pohledávek – faktoring6, forfaiting7, 

•  akreditiv – tzv. dokumentární akreditiv – banka vyplácející se zavazuje bance 

vystavující, že proplatí šeky, směnky nebo poskytne peněžité plnění oprávněné 

osobě, pokud tato předloží dokumenty uvedené v akreditivní listině, 

•  inkaso – banka se zavazuje smlouvou o inkasu obstarat pro příjemce přijetí 

plnění určité peněžní pohledávky od určitého dlužníka nebo obstarat jiný inkasní 

úkon, 

                                                 
6 Faktoring -  právně je faktoring založen na postoupení pohledávek klienta (dodavatele, prodávajícího) 
faktoringové společnosti; k postoupení pohledávky dochází písemnou smlouvou o postoupení pohledávky 
uzavřenou mezi věřitelem a třetí osobou (faktoringovou společností - postupníkem), přičemž souhlas 
dlužníka k postoupení pohledávky není potřebný. Postupitel (ten, kdo pohledávku postoupil) je povinen 
postoupení pohledávky oznámit dlužníkovi. Dlužník má povinnost zaplatit pohledávku nového věřiteli, 
postupníkovi.  (Doc. Ing. Mária Režňáková,  Finanční management 2.díl, 2005) 
 
7 Forfaiting – jedna z metod střednědobého nebo dlouhodobého financování vývozních úvěrů, a to cestou 
odprodeje vývozní pohledávky zajištěné vhodnými úvěrovými nástroji (zajišťovacími dokumenty). 
Forfaitingová firma odkupuje pohledávky a stává se vlastníkem pohledávky se všemi riziky, které jsou 
s pohledávkou spojené. .  (Doc. Ing. Mária Režňáková,  Finanční management 2.díl, 2005) 
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•  bankovní záruka – banka se na základě žádosti svého klienta zavazuje vyplatit  

určitou peněžní částku oprávněné osobě, pokud budou splněny podmínky 

stanovené v záruční listině,  

•  franšíza, na níž vydělává nejenom velký subjekt – zadavatel franšízy (snižují se 

mu např. náklady na rozšíření obchodní sítě), ale i malá firma – příjemce 

franšízy, která využívá know-how velké firmy (zadavatele franšízy), její 

prodejní systém, marketingové zkušenosti, značku a image zadavatele franšízy, 

kvalitu výrobku (resp. služby), atd. 

 

5. Diverzifikace 

Tato metoda byla a neustále je používána v investování. Základním cílem je rozložit 

riziko na co největší základnu. Nejčastějším způsobem diverzifikace bývá u výrobních 

firem rozšíření výrobního programu, jde buď o vertikální nebo horizontální 

diverzifikaci, nebo diverzifikaci do nepříbuzných oborů. Často firmy používají i 

diverzifikaci dodavatelů či odběratelů. Nesmíme zapomenout, že diverzifikace je vždy 

zdrojem nových rizik. Proto bychom měli diverzifikovat pouze po provedené analýze 

oboru, analýze nákladů a po testování výhodnosti diverzifikace.  

 

6. Sdílení rizika 

 Riziko se rozděluje mezi několik účastníků podnikatelské činnosti, přičemž stupeň  

formy spolupráce obchodních partnerů může být odlišný, od vytvoření volného sdružení 

několika firem přes nejrůznější strategické aliance v oblasti výzkumu, výroby či 

prodeje.  

 

7. Pojištění  

Pojištění patří mezi speciální, leč historicky zřejmě nejstarší formy přenosu rizika. 

Princip pojištění z hlediska teorie rizik je směna rizika velké ztráty (škody) za jistotu 

malé ztráty (pojistného). Pojištění je alternativou k vytváření vlastních rezerv na 

budoucí negativní události a má své výhody i nevýhody. Výhodou je snížení objemu 

vázaného kapitálu, který lze výhodněji investovat. Mírnou nevýhodou je jistota 

v podobě nutné úhrady pojištění a nevýhodou, o které se příliš nemluví, ale s níž se 

většina občanů již setkala, je zřejmá snaha pojišťoven o stanovení pojistných podmínek 
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tak, aby v případě skutečně vysokých dopadů bylo možno výši pojistného plnění omezit 

nebo ji zcela vyloučit. V podobné situaci se ocitli někteří pojištěnci při záplavách. 

Obranou je pouze bedlivá analýza všeobecných a zvláštních pojistných podmínek, 

předkládaných pojišťovnou.  

 

 

8. Vyhýbání se rizikům 

Jedná se o metodu spíše negativní než pozitivní. Riziko je vždy spjato 

s podnikatelskými aktivitami, proto nelze obecně tento přístup doporučit. Dlouhodobé 

se vyhýbání každému riziku nemůže být přístupem, který zabezpečí firmě růst.  

 

9. Vytváření rezerv 

Rezervy jsou aktiva, určená pro použití za mimořádných okolností. Rezervy jsou jedním 

ze základních metod pro snížení rizika v podnikání, ale i ve veřejné správě. Firmy si 

nejčastěji vytváří materiálové (hmotné) a finanční rezervy. Materiálové rezervy jim 

umožňují eliminovat např. výkyvy dodávek surovin a vstupních komponent, kdežto 

finanční rezervy firmě umožní překlenout období okamžitého nedostatku hotových 

finančních prostředků.  

 

10. Metody operační analýzy jako nástroje snižování podnikatelského rizika 

Metody operační analýzy (dále jen OA) jsou založeny na tzv. deterministických 

modelech. Při aplikaci metod OA do procesu podnikání může dojít ke snížení rizika: 

• již před výpočtem modelu – sběrem a následným vyhodnocením všech dat a 

informací, nutných pro tvorbu a výpočet modelu, 

• po výpočtu modelu – správnou interpretací výstupních parametrů modelu 

získáme kvalitativně vyšší informace, čímž máme šanci snížit riziko na 

únosnou míru.  

 

Cílem je nalézt optimální řešení (tj. minimální náklady, nebo maximální zisk) 

rozhodovacího problému. Nejčastěji v praxi používané modely jsou na bázi lineárního 

programování, metod síťové analýzy a modelů hromadné obsluhy.  
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11. Postoptimalizační analýza 

Postoptimalizační analýza zkoumá vlivy dodatečných změn parametrů úlohy a její 

struktury na nalezené řešení. Umožňuje místo poznání jediného statického optimálního 

řešení analyzovat strukturu systému a jeho chování a preventivně ukázat následky 

změn, které působí na ekonomický systém.  

 

12. Metody síťové analýzy 

Tyto metody nacházejí mimořádně široké uplatnění zejména v oblasti řízení investiční 

výstavby, řízení výroby, řízení generálních oprav nebo řízení výzkumných a 

vývojových projektů. Předpokladem pro použití metod síťové analýzy je, že projekt se 

musí dát rozložit na dílčí (na sebe navazující) činnosti a každá dílčí činnost musí být 

časově ohodnocena.  

 

Výhodou této metody je její jednoduché použití a široké využívání v praxi, nevýhodou 

pak je problematičnost současné časové optimalizace projektu a optimalizace zdrojů. 

[10] 

 
 
 



 

 

Příloha č. 2 – Metoda fuzzy logiky 

 
Vstupní matice, transformační matice, vstupní matice ANO/NE, stavová matice (0,1), 

netransformační matice, hodnocení – společnosti Allianz pojišťovna, a. s. ………….1 

 

Vstupní matice, transformační matice, vstupní matice ANO/NE, stavová matice (0,1), 

netransformační matice, hodnocení – společnosti Česká pojišťovna, a. s. …………...2 

 

Vstupní matice, transformační matice, vstupní matice ANO/NE, stavová matice (0,1), 

netransformační matice, hodnocení – společnosti ČSOB pojišťovna, a. s. …………..3 

 

Vstupní matice, transformační matice, vstupní matice ANO/NE, stavová matice (0,1), 

netransformační matice, hodnocení – společnosti Generali pojišťovna, a. s. …………4 

 

Vstupní matice, transformační matice, vstupní matice ANO/NE, stavová matice (0,1), 

netransformační matice, hodnocení – společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s. …..….5 
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Vstupní matice         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky Spoluú čast Předepsané pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 < 71 000 < 190 uspokojující uspokojující uspokojující splňuje  < 9000 nízká  
2 71 000 - 74 000 190 - 240 dobré dobré  dobré nesplňuje 9 000 - 9 500 střední  
3 74 000 - 78 000 240 - 280 velmi dobré velmi dobré velmi dobré   9 500 - 20 000 vysoká  
4 78 000 - 80 000 280 - 400         20 000 - 30 000    
5 80 000 > 400 >         > 30 000    

          

Transforma ční matice         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky Spoluú čast Předepsané pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 100 10 10 10 10 100 10 10  
2 70 30 50 50 50 0 30 50  
3 50 50 100 100 100   50 100  
4 30 70         70    
5 10 100         100    

MAX 100 100 100 100 100 100 100 100 800 

          

Vstupní matice Ano/Ne Allianz         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky Spoluú čast Předepsané pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 N N N N N A N A  
2 N N A A A N A N  
3 N N N N N   N N  

4 N A         N    
5 A N         N    

          

Stavová matice ( 0,1 )         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky Spoluú čast Předepsané pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 0 0 0 0 0 1 0 1  
2 0 0 1 1 1 0 1 0  
3 0 0 0 0 0   0 0  
4 0 1         0    
5 1 0         0    

          
 1 1 1 1 1 1 1 1  

 0 0 0 0 0 0 0 0 SPRÁNĚ 

          

 Rektransforma ční matice  Hodnocení      
 0 - 50 % Nezajímat se  Výpo čet: 46,25     
 50 - 70 % Zvážit  Výsledné hodnocení: Nezajímat se     
 70 - 100 % Zvolit        
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Vstupní matice         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 < 71 000 < 190 uspokojující uspokojující uspokojující splňuje  < 9000 nízká  
2 71 000 - 74 000 190 - 240 dobré dobré  dobré nesplňuje 9 000 - 9 500 střední  
3 74 000 - 78 000 240 - 280 velmi dobré velmi dobré velmi dobré   9 500 - 20 000 vysoká  
4 78 000 - 80 000 280 - 400         20 000 - 30 000    
5 80 000 > 400 >         > 30 000    

          

Transforma ční matice         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 100 10 10 10 10 100 10 10  
2 70 30 50 50 50 0 30 50  
3 50 50 100 100 100   50 100  
4 30 70         70    
5 10 100         100    

MAX 100 100 100 100 100 100 100 100 800 

          

Vstupní matice Ano/Ne Česká pojiš ťovna        

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 N N N N N A N N  

2 A N N N N N N N  
3 N N A A A   N A  
4 N N         N    
5 N A         A    

          

Stavová matice ( 0,1 )         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 0 0 0 0 0 1 0 0  
2 1 0 0 0 0 0 0 0  
3 0 0 1 1 1   0 1  
4 0 0         0    
5 0 1         1    

          
 1 1 1 1 1 1 1 1  
 0 0 0 0 0 0 0 0 SPRÁVNĚ 

          

 
Rektransforma ční 
matice   Hodnocení      

 0 - 50 % Nezajímat se  Výpo čet: 96,25     
 50 - 70 % Zvážit  Výsledné hodnocení: Zvolit     
 70 - 100 % Zvolit        
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Vstupní matice         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 < 71 000 < 190 uspokojující uspokojující uspokojující splňuje  < 9000 nízká  
2 71 000 - 74 000 190 - 240 dobré dobré  dobré nesplňuje 9 000 - 9 500 střední  
3 74 000 - 78 000 240 - 280 velmi dobré velmi dobré velmi dobré   9 500 - 20 000 vysoká  
4 78 000 - 80 000 280 - 400         20 000 - 30 000    
5 80 000 > 400 >         > 30 000    

          

Transforma ční matice         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 100 10 10 10 10 100 10 10  
2 70 30 50 50 50 0 30 50  
3 50 50 100 100 100   50 100  
4 30 70         70    
5 10 100         100    

MAX 100 100 100 100 100 100 100 100 800 

          

Vstupní matice Ano/Ne ČSOB         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 A N N N N A N N  

2 N A A A A N A N  
3 N N N N N   N A  
4 N N         N    
5 N N         N    

          

Stavová matice ( 0,1 )         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 1 0 0 0 0 1 0 0  
2 0 1 1 1 1 0 1 0  
3 0 0 0 0 0   0 1  
4 0 0         0    
5 0 0         0    

          
 1 1 1 1 1 1 1 1  
 0 0 0 0 0 0 0 0 SPRÁVNĚ 

          

 
Rektransforma ční 
matice   Hodnocení      

 0 - 50 % Nezajímat se  Výpo čet: 63,75     
 50 - 70 % Zvážit  Výsledné hodnocení: Zvážit     
 70 - 100 % Zvolit        
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Vstupní matice         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 < 71 000 < 190 uspokojující uspokojující uspokojující splňuje  < 9000 nízká  
2 71 000 - 74 000 190 - 240 dobré dobré  dobré nesplňuje 9 000 - 9 500 střední  
3 74 000 - 78 000 240 - 280 velmi dobré velmi dobré velmi dobré   9 500 - 20 000 vysoká  
4 78 000 - 80 000 280 - 400         20 000 - 30 000    
5 80 000 > 400 >         > 30 000    

          

Transforma ční matice         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 100 10 10 10 10 100 10 10  
2 70 30 50 50 50 0 30 50  
3 50 50 100 100 100   50 100  
4 30 70         70    
5 10 100         100    

MAX 100 100 100 100 100 100 100 100 800 

          
Vstupní matice Ano/Ne 
Generali         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 N A A N N A A N  
2 N N N A N N N A  
3 N N N N A   N N  
4 A N         N    
5 N N         N    

          

Stavová matice ( 0,1 )         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú čas

t 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 0 1 1 0 0 1 1 0  
2 0 0 0 1 0 0 0 1  
3 0 0 0 0 1   0 0  
4 1 0         0    
5 0 0         0    

          
 1 1 1 1 1 1 1 1  
 0 0 0 0 0 0 0 0 SPRÁVNĚ 

          

 
Rektransforma ční 
matice   Hodnocení      

 0 - 50 % Nezajímat se  Výpo čet: 45     
 50 - 70 % Zvážit  Výsledné hodnocení: Nezajímat se     
 70 - 100 % Zvolit        
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Vstupní matice         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú ča

st 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 < 71 000 < 190 uspokojující uspokojující uspokojující splňuje  < 9000 nízká  
2 71 000 - 74 000 190 - 240 dobré dobré  dobré nesplňuje 9 000 - 9 500 střední  
3 74 000 - 78 000 240 - 280 velmi dobré velmi dobré velmi dobré   9 500 - 20 000 vysoká  
4 78 000 - 80 000 280 - 400         20 000 - 30 000    
5 80 000 > 400 >         > 30 000    

          

Transforma ční matice         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú ča

st 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 100 10 10 10 10 100 10 10  
2 70 30 50 50 50 0 30 50  
3 50 50 100 100 100   50 100  
4 30 70         70    
5 10 100         100    

MAX 100 100 100 100 100 100 100 100 800 

          
Vstupní matice Ano/Ne 
Kooperativa         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú ča

st 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 N N N N N A N A  
2 N N N N N N N N  
3 A A A A A   N N  
4 N N         A    
5 N N         N    

          

Stavová matice ( 0,1 )         

  Výše pojistného 
Rozvinutost sít ě 

pobo ček 
Vlastní zkušenosti s 

pojiš ťovnou 
Kompletnost nabídky pojistných 

produkt ů 
Pojistné 

podmínky 
Spoluú ča

st 
Předepsané 

pojistné 
Vzdělání a kvalifikace 

zaměstnanc ů  
1 0 0 0 0 0 1 0 1  
2 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 1 1 1 1 1   0 0  
4 0 0         1    
5 0 0         0    

          
 1 1 1 1 1 1 1 1  
 0 0 0 0 0 0 0 0 SPRÁVNĚ 

          

 Rektransforma ční matice   Hodnocení      
 0 - 50 % Nezajímat se  Výpo čet: 72,5     
 50 - 70 % Zvážit  Výsledné hodnocení: Zvolit     
 70 - 100 % Zvolit        

          



 

 

  
 


