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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku životního pojištění. Konkrétně se 

zde jedná o mechanismus, který používají finanční poradci společnosti OVB Allfinanz, 

a. s. pro výběr vhodného pojistného produktu pro svého klienta. V dnešní době ovšem 

existuje široká nabídka vhodných produktů, z nichž správně zvolit jediný je velice 

časově náročné. Cílem této práce je navrhnout rozhodovací strom, který by celý tento 

proces urychlil.  

 

Annotation  

This bachelor’s thesis is focused on life insurance problems. It deals particularly with a 

mechanism used by financial advisors of company OVB Allfinanz, a. s. for a choice of 

a suitable insurance product for their clients. But nowadays it is a large supply of 

suitable products and it is very time-consuming to choose the right one of them. The 

point of this thesis is in suggestion of a tree of decision which would be able to make 

this whole project faster.  
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Úvod a cíle bakalářské práce  

 

Na českém finančním trhu je v dnešní době pestrý výběr mezi jednotlivými 

společnostmi poskytujícími pojištění, a zároveň každá tato společnost se specializuje na 

konkrétní skupinu klientů. Prakticky tento stav kopíruje potřebu fyzických a 

právnických osob, resp. požadavky kladené pojišťovně na jejich pojistnou ochranu. 

V dnešním konkurenčním prostředí je pro pojišťovny takřka nezbytností nadefinovat si 

charakteristiku svých potencionálních klientů a své služby soustředit na splnění jejich 

konkrétních požadavků. Tato úzká specifikace je pro ně zárukou, že klienti nebudou mít 

potřebu pojišťovnu měnit, neboť jim služby dané pojišťovny plně vyhovují a u 

konkurence by našli stěží podobný komfort za adekvátní cenu. Také klienti si jsou své 

vyjednávací pozice vědomi – mnoho z nich má již přesnou představu o tom, jaké 

parametry by jejich budoucí pojištění mělo splňovat.  

 

Tento fakt opodstatňuje počet pojišťoven a také značné rozdíly v jejich nabídce. Je tedy 

dnes docela komplikované a časově neustále náročnější z této široké nabídky vybrat 

produkt, který by vyhovoval požadavkům klienta. Přirozeně se dá očekávat, že tento 

trend neustálého zužování specializace bude i nadále pokračovat, stejně jako stále 

rostou nároky klientů na pojistnou ochranu. To je také jeden z důvodů, proč jsem se 

rozhodla tuto práci soustředit na jedno konkrétní odvětví pojištění, a to životní 

pojištění.  

 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat hodnocením současné metodiky výběru 

konkrétního produktu životního pojištění dle filozofie společnosti OVB Allfinanz, a. s. 

a nalezením efektivnějšího postupu. V dnešní době je oblast pojištění ve velice 

dynamickém vývoji, na který jsou všechny subjekty finančního trhu nuceny co 

nejrychleji reagovat. Zejména finančním poradcům se nevyplácí nízká informovanost 

ohledně jakýchkoli změn. Denně narážíme na problémy týkající se financí, možností 

jejich využití a zhodnocení a také zajištění. Sama se s touto tématikou setkávám velice 

často, neboť si při studiu přivydělávám prací ve společnosti OVB Allfinanz, a. s. 

zabývající se finančním a majetkovým poradenstvím. Blíže specifikuji společnost 

v kapitole 3.  
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Sama ze zkušeností dosud nabytých prací v tomto prostředí vím, že finanční trh nabízí 

široký potenciál, co se týče spoření peněz, jejich investování či využití pro veškeré další 

účely, mezi něž můžeme zařadit i pojištění.  Zároveň je ovšem problém se v tolika 

možnostech orientovat, natož se správně a rychle rozhodnout pro optimální variantu.   

 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout mechanismus pro výběr konkrétního 

pojistného produktu v odvětví životního pojištění, a to pro konkrétního klienta s přesně 

vymezenými požadavky. Mechanismus bude mít podobu rozhodovacího stromu 

sestávajícího se soustavy dotazů vedoucích k požadovanému cíli – tedy výběru jednoho 

pojistného produktu, příp. specifikace užší skupiny možných řešení.  
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1 Teoretická východiska  
 
Před tím, než se začnu věnovat samotnému členění pojištění z různých druhů pohledů, 

bych ráda stručně charakterizovala pojem „pojištění“. Pro případné zájemce o přesnou 

definici odkazuji na § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. (9) Pro vysvětlení 

pojmů použitých v tomto textu odkazuji na Přílohu 1.  

 

Pojištění je finanční služba pojišťovací instituce, která slouží ke krytí finančních škod 

vzniklých v důsledku nahodilé události. Tato služba je postavena na principu vzájemné 

solidarity všech zúčastněných pojistníků. Pojišťovna zde plní funkci zprostředkovatele 

této solidarity. Prakticky přijímá od všech zúčastněných pojistitelů pojistné, které 

přerozděluje mezi ty pojištěné, které postihla pojistná událost.  

 

Životní pojištění je komerční pojištění vztahující se pouze na pojistné události smrti 

nebo dožití, případně kombinaci těchto dvou rizik. Tedy pojišťovna plní pouze 

v případě smrti pojištěného nebo jeho dožití – v souladu s pojistnou smlouvou mezi 

pojišťovnou (coby pojistitelem) a pojistníkem.  

 

1.1 Klasifikace pojištění  
 
Existuje mnoho náhledů na klasifikaci pojištění. Jedním z nich je zohledňování 

způsobu financování. Pak je možné členit pojištění na:  

 

1. Pojištění sociální s přímou účastí státu – povinné pojištění zajišťující úhradu tzv. 

sociálních rizik v rozsahu rozhodnutém státem. Často je tato forma pojištění typická 

pro pojistná rizika, která jsou pro komerční pojišťovny neatraktivní, neboť četnost 

výskytu pojistných událostí vážících se k těmto druhům pojištění je značně vysoká a 

je velice obtížné stanovit výši finančních potřeb na pokrytí jejich následků. Např. 

veřejné zdravotní pojištění se uvádí jako typické pojištění sociálního charakteru. 

Sociální pojištění řeší rizika pracovní neschopnosti, pracovních úrazů a nemocí 

z povolání, nezaměstnanosti, či problémy zdravotní péče.  

 7



2. Pojištění komerční (soukromé) – není povinně stanoveno žádným státním orgánem. 

Je pouze na konkrétní osobě, zda se rozhodne na daná rizika pojistit či nikoli. Do 

této skupiny spadá valná většina pojišťovaných rizik. Samotná společnost OVB 

Allfinanz, a. s. se soustřeďuje na zprostředkování výhradně komerčních pojistných 

produktů. Proto bych zbylý prostor v této práci věnovala tématu tohoto typu 

pojištění.  

 

Komerční pojištění má uplatnění jak v povinné, tak dobrovolné podobě. Typické pro 

toto pojištění je jeho smluvní základ. Jelikož má každý klient komerční pojišťovny svou 

specifickou představu o pojistném riziku, stávají se smlouvy postupem času stále 

flexibilnějšími. Dnes si může klient prakticky nastavit smluvní podmínky podle svých 

představ. Pojišťovny dávají klientovi prostor rozhodnout se, jaká rizika chce pojistit, 

kolik subjektů klient do smlouvy zahrne, jakého věku tyto subjekty jsou, na jakou dobu 

vyžaduje klient dané zabezpečení, do jaké výše odhaduje maximální pojistnou částku, 

kterou by potřeboval v nejhorším případě vyplatit, atd.  

Priorit, na základě kterých se klient pro určitou pojišťovnu rozhodne, je dnes celá řada. 

Úměrně k vzrůstajícím specifickým požadavkům samozřejmě roste také pojistné, které 

si pojišťovna bude za poskytnutou ochranu účtovat.  

 

Komerční pojištění je možno členit z různých aspektů, nejčastější je členění podle 

způsobu tvorby rezerv, či podle druhů krytých rizik. Také je možno členit toto 

pojištění dle předmětu pojištění.  

 
Z pohledu zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví členíme pojištění do dvou skupin, 

a to na:  

• Pojištění životní – toto pojištění kryje životní rizika, konkrétně riziko úmrtí, či 

riziko dožití se určitého věku. Dnes je prakticky běžné sjednávat životní 

pojištění na obě tato rizika současně, často se sjednává toto pojištění i 

v kombinaci s pojištěním pro případ úrazu či jeho trvalých následků, což jsou 

pojištění spadající do druhé skupiny – pojištění neživotního.  

• Pojištění neživotní – do této skupiny patří v podstatě veškerá ostatní pojištění 

rizik, která nemají životní charakter. Typickým příkladem je již zmíněné 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, či 
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jiná odpovědnostní pojištění, dále úraz, nemoc, odcizení, pojištění majetku, 

atd.). Dnes je prakticky možné pojistit cokoli. Dá se říci, že pojišťovny jsou 

svolné pojistit i nestandardní rizika, ovšem výše pojistného bývá zpravidla vyšší. 

Klient takto hradí nadstandardní služby včetně administrativního řízení a 

stanovení matematicko-pojistných zásad pro určení výše pojistného. 

Z pohledu podle předmětu pojištění dělíme pojištění na:  

• Pojištění majetku – do této skupiny patří např. pojištění nemovitostí, pojištění 

proti odcizení či zničení věci, havarijní pojištění, pojištění škod na majetku 

v důsledku působení přírodních živlů, atd.  

• Pojištění osob – asi největší skupinu pojištění zabezpečující osoby jsou pojištění 

životní, ze skupiny neživotních pojištění se za pojištění osob považují pojištění 

úrazová, pojištění nemoci, pojištění osobám v nouzi během cestování nebo 

pobytu mimo místo trvalého bydliště, a další.  

• Pojištění odpovědnosti za škodu – tento druh pojištění se vztahuje např. na 

odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, na občanskou 

odpovědnost vůči třetím osobám, na odpovědnost za škodu způsobenou členy 

domácnosti, na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání vůči 

zaměstnavateli, atd.  

 

Často je dnes možné setkat se s různými zvýhodněnými balíčky, které komerční 

pojišťovny nabízejí. Většinou se jedná o různá pojištění tématicky spojená v jeden 

program. Například pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového 

vozidla + úrazové pojištění řidiče a spolucestujících + havarijní pojištění + pojištění pro 

případ škody způsobené živelnou událostí, nebo také tzv. cestovní pojištění, které 

sdružuje pojištění pro případ ztráty zavazadel s úhradou zdravotních služeb v případě 

úrazu v zahraničí a případně také s havarijním pojištěním, pokud klient cestuje vlastním 

motorovým vozidlem. Novinkou na trhu není ani pojištění nemovitosti v kombinaci 

s pojištěním domácnosti, ke kterým se dá připojistit i odpovědnost za škodu způsobenou 

členy domácnosti vůči třetím osobám. (3), (4), (5), (9), (14)  
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1.2 Charakteristika životního pojištění 
 
V předchozím textu jsem se již zmínila, že životní pojištění můžeme z hlediska 

nastíněné klasifikace charakterizovat jako komerční pojištění osob. Jedná se tedy o 

pojištění, které není vynutitelné státní mocí - je čistě na svobodném rozhodnutí každého 

člověka, zda se pro toto pojištění rozhodne. Co se týče způsobu tvorby rezerv, dá se říci, 

že životní pojištění je kombinací pojištění rizikového a rezervotvorného. Přijaté pojistné 

tedy pojišťovna rozděluje na složku rizikového pojištění a složku pojištění 

rezervotvorného. Vzájemný poměr těchto dvou složek souvisí s podmínkami, které si 

klient s pojišťovnou sjednal ve smlouvě – zejména se jedná o výši pojistného plnění 

v případě vzniku pojistné události smrti či dožití. Pojištěný si může ve smlouvě zvolit 

podle vlastního uvážení částku, kterou dostanou od pojišťovny vyplacenou jeho 

dědicové či osoby obmyšlené ve smlouvě uvedené, pokud by došlo k jeho úmrtí. Z 

důvodu zabezpečení platební schopnosti pojišťovny v případě vzniku této pojistné 

události vytváří pojišťovna fond, ze kterého v případě úmrtí pojištěného vyplatí 

konkrétním osobám smluvenou částku. Tato část pojistného je nevratná. Z rizikové části 

pojistného na základě smluvených podmínek pojišťovna plní i v případě vzniku 

pojistných událostí sjednaných připojištění (např. úraz, invalidita, vážné nemoci, apod.).  

 

Rezervotvorná složka funguje na bázi spoření zbylé části placeného pojistného. Výplata 

této složky je určená pro případ, že se pojištěný dožije sjednaného věku.  

 

Pojistné předepsané komerční pojišťovnou ve prospěch určité pojistné smlouvy se tedy 

dělí mezi složku rizikovou a rezervotvornou podle poměru pojistných částek na každou 

z těchto složek sjednaných. Část alokovanou do rizikové složky pojišťovna využívá 

k tvorbě fondu na úhradu rizik, která mohou nastat v průběhu pojistné doby. Druhou 

část pojišťovna investuje – pojištěný prakticky takto spoří – a v budoucnosti (když se 

dožije sjednaného věku) mu takto zúročené úložky pojišťovna vyplatí.  

 

V případě náhlé potřeby finančních prostředků, může pojištěný požádat pojišťovnu o 

výplatu části pojistného či pojištění vypovědět. V tomto okamžiku ovšem pojišťovna 

vyplácí tzv. odbytné – tj. doposud naspořené prostředky snížené o částku určenou na 
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základě smluvních podmínek. Prakticky platí, že čím později pojištěný o toto zažádá 

(čím blíže k datu ukončení smlouvy), tím vyšší odbytné mu pojišťovna vyplatí. Naopak 

pokud klient smlouvu vypoví na začátku pojistného vztahu, nemusí mu pojišťovna 

vyplatit vůbec nic. Pojišťovna se tak jistí pro případ, že pokud by ztratila klienta příliš 

brzy (zpravidla do dvou let od uzavření smlouvy), netratí na tom. Je třeba podotknout, 

že každá komerční pojišťovna je v prvé řadě společností založenou za účelem 

dosahování zisku, a tudíž z prvních přijatých pojistných hradí především správní 

náklady, čímž zajišťuje svůj bezproblémový chod.  

 

Pojistné může klient hradit jednak formou pravidelných splátek – tzv. běžné pojistné 

(bývá stanoveno jako měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční), nebo si může zvolit 

způsob jednorázového splacení. V tomto případě si prakticky vyšší splátkou pojistného 

předplatí pojištění na několik let dopředu. Klient má také možnost hradit tzv. 

mimořádné pojistné (plyne ve prospěch rizikotvorné složky pojištění), které pojišťovna 

na základě jeho požadavků zainventuje v rámci jeho smluvně navolené investiční 

strategie. (3), (14) 

 

1.2.1 Daňové zvýhodnění životního pojištění 
 
Životní pojištění je v současnosti o to zajímavějším produktem, že do určité míry 

konkuruje penzijnímu připojištění se státním příspěvkem. Stát pojištěnému nepřispívá 

na spořící složku pojištění, jako je tomu u penzijního připojištění se stáním příspěvkem. 

Na druhou stranu se  ale životního pojištění využívá v čím dál tím větší míře jako 

finančního produktu pro zajištění na stáří. Zároveň stát tuto formu spoření daňově 

zvýhodňuje (stejně je tomu u penzijního připojištění se státním příspěvkem). Pojištěný 

si může o své zaplacené pojistné snížit základ daně. Mimo to je zde možnost příspěvků 

zaměstnavatele, pro kterého rovněž platí daňové zvýhodnění. V současnosti 

zaměstnavatelé využívají životního pojištění či penzijního připojištění jako výhodnější 

formu navýšení platu svých zaměstnanců. Protože i zaměstnavatel má nárok uplatnit si 

daňové úlevy, pokud přispívá na životní pojištění svým zaměstnancům.   

 

 11



Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (11) se příspěvky na soukromé životní 

pojištění považují do jisté částky za nezdanitelnou část základu daně. Konkrétní výše 

takto uznávané částky může činit až 12 000,- Kč ročně. Podrobně o tom pojednává § 15 

odst. 6 tohoto zákona. Dále je pro klienta pojišťovny (pojištěného) příjem až 24 000,- 

Kč ročně, které mu zaplatí jeho zaměstnavatel na účet jeho soukromého životního 

pojištění, od daně z příjmů osvobozený. Nutno podotknout, že tato částka představuje 

úhrn příspěvků zaměstnavatele na zaměstnancovo soukromé životní pojištění i penzijní 

připojištění se státním příspěvkem. Tudíž tuto částku by si za zaplacené příspěvky na 

soukromé životní pojištění mohl poplatník osvobodit pouze v případě, že by mu 

zaměstnavatel přispíval pouze na tento jediný produkt a za rok mu takto uložil 

minimálně 24 000,- Kč. Přesné podmínky, které je nutno pro to splnit, jsou uvedeny v § 

6 odst. 9 tohoto zákona.  

 

Podobná daňová úleva, jak jsem se již zmínila, je v zákoně zmíněna i pro 

zaměstnavatele. Ten může dle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. tohoto zákona z daňového 

základu vyloučit veškeré příspěvky na životní pojištění i penzijní připojištění se státním 

příspěvkem, které poskytne svému zaměstnanci, pokud toto právo zaměstnance vyplývá 

z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. 

Zaplacené pojistné do výše 24 000,- Kč (v úhrnu za příspěvky na soukromé životní 

pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem) současně nepodléhá placení 

příspěvků na sociální a zdravotní pojištění.  

 

Další fakt, který je potřeba v této práci zmínit, je snížení sazby pro zdanění výnosů a 

odkupného. Tyto položky do konce roku 2007 podléhaly srážkové dani 25 %. Po 

reformní úpravě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která nabyla platnosti 1. 1. 

2008, činí výše srážkové daně 15 %. (7), (11) 

 

1.2.2 Základní klasifikace životního pojištění  
 
Životní pojištění kryje dvě základní rizika, a to:  

• riziko pro případ dožití a  

• riziko pro případ úmrtí  
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Kromě toho se často vyskytuje varianta kombinace obou těchto rizik v rámci jednoho 

pojištění.  

 

A) Pojištění pr případ dožití  
 
Pojistnou událostí pojištění pro případ dožití je dožití se smluvně sjednaného věku. 

Nejčastěji se smlouvy na životní pojištění (z důvodu daňových úlev) sjednávají 

minimálně do 60 let věku pojištěného. Pojistník vyjedná s pojišťovnou částku, která by 

v případě dožití se sjednaného věku pojištěného, byla také pojištěnému vyplacena. 

Konkrétní výše této pojistné částky je známa až k datu ukončení smluvního vztahu, 

neboť závisí na vývoji zhodnocení portfolia, do kterého pojišťovna investovala. Toto 

pojistné plnění pramení z rezervotvorné složky pojištění.  

 

Pojišťovna může maximálně garantovat zhodnocení vložených prostředků do výše tzv. 

technické úrokové míry. Je to míra zhodnocení prostředků, kterou je schopna komerční 

pojišťovna dodržet. Obvykle je na poměrně nízké úrovni, neboť její zabezpečení závisí 

na investování financí z větší části do stabilních, téměř bezrizikových nástrojů 

finančního trhu (např. státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky, fondy peněžního 

trhu, apod.).  

 

Pojistník se může rozhodnout, zda chce, aby v případě dožití pojišťovna vyplatila 

pojištěnému (příp. obmyšlenému) pojistnou částku jednorázově, nebo aby tuto částku 

vyplácela po částech jako pravidelnou rentu (až do vyčerpání naspořených prostředků).  

 

B) Pojištění pro případ úmrtí  
 
U tohoto typu pojištění se za pojistnou událost považuje úmrtí pojištěného. Výše 

pojistné částky opět závisí na vzájemné smlouvě mezi pojistníkem a pojišťovnou. 

Pojistnou částku ovlivňuje hlavně zdravotní stav pojištěného a jeho životní styl 

(například možnost dědičných chorob v rodině, množství cigaret denně vykouřených, 

množství požívaného alkoholu, provozované sporty a další). Všechny tyto faktory určují 

rizikovost klienta, což ovlivňuje jednak výši pojistné částky pro případ úmrtí, jednak 
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výši pojistného, které komerční pojišťovna za zajištění takto rizikového klienta 

požaduje. Obecně platí, že čím vyšší pojistná částka, tím vyšší pojistné. Adekvátně 

s rostoucí rizikovostí klienta se může pojistná částka snižovat a pojistné zvyšovat. Je 

tomu tak především z důvodu, že pojišťovna plní v tomto případě z rizikové části 

přijatého pojistného a potřebuje si co nejdříve vytvořit uspokojivou rezervu, pokud by 

byla nucena plnit již v raném stádiu průběhu pojištění.  

 

V některých případech dokonce může pojišťovna konkrétního člověka odmítnout 

pojistit. Často se tak stává například v případě, že zájemce o pojištění provozuje 

extrémně rizikový sport či extrémně rizikové povolání, kde hrozí vyšší 

pravděpodobnost, že by mohl pojištěný přijít o život.  

 

V případě úmrtí, vyplácí pojišťovna smluvenou částku pozůstalým pojištěného na 

základě ustanovení týkajícího se dědění občanského zákoníku, případně obmyšleným 

osobám, pokud jsou ve smlouvě nějaké uvedeny. Pojistník může ve smlouvě stanovit 

jednak jednu či vyšší počet obmyšlených osob, jednak může rozhodnout, v jakém 

poměru má pojišťovna v případě jeho úmrtí mezi tyto osoby rozdělit pojistnou částku.  

 

C) Pojištění pro případ smrti nebo dožití  
 
V případě pojištění pro případ smrti nebo dožití dochází ke kombinaci předešlých druhů 

životního pojištění. Často se tento typ pojištění označuje také jako „smíšené životní 

pojištění“. Jedná se prakticky o skloubení rizika smrti i dožití do jedné pojistné 

smlouvy. Z toho vyplývá, že i pojistná částka se dělí mezi rezervotvornou a rizikovou 

část.  

 

Pojišťovna tedy plní ve dvou případech: 

1. Pokud pojištěný zemře dřív, než se dožil sjednaného věku, vyplatí komerční 

pojišťovna sjednanou pojistnou částku pro případ úmrtí jeho pozůstalým či 

obmyšleným osobám. Zároveň s touto částkou těmto osobám vyplatí i dosud 

naspořené prostředky, které do této doby tvořily rezervotvornou složku pojištění.  
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2. Pokud se pojištěný dožije sjednaného věku. Vyplatí mu komerční pojišťovna 

buď jednorázově nebo v pravidelných splátkách rezervotvornou složku pojištění 

zhodnocenou o příslušný výnos dle investiční alokace.  

 

D) Kapitálové životní pojištění  
 
Kapitálové životní pojištění je klasickou formu životního pojištění, kdy se pojistné, tak 

jak již bylo řečeno výše, rozděluje na složku rizikovou a rezervotvornou. Účel těchto 

dvou složek je i v tomto případě naprosto stejný. Snad jediná věc, která je pro tento typ 

životního pojištění charakteristická, je garantované zhodnocení rezervotvorné složky 

pojistného ve výši technické úrokové míry. Tato úroková míra nepatří sice na finančním 

trhu k nejvýnosnějším, klient má ale jednu jistotu – v případě, že by rapidně poklesla 

výkonnost celé ekonomiky, na vložených prostředcích netratí.  

 

Hlavním důvod spočívá v investiční filozofii konkrétní komerční pojišťovny, která 

svým klientům neumožňuje zvolit si vlastní strategii investování rezervotvorné části 

pojistného. Komerční pojišťovna sama investuje do vysoce stabilních nástrojů 

finančního trhu, takřka nedává prostor rizikovým investicím, které slibují vyšší výnosy. 

Tím je schopna klientovi zaručit minimální garantované zhodnocení jeho investice.  

 

E) Investiční životní pojištění  
 
Investiční životní pojištění pracuje na stejném principu jako kapitálové životní pojištění. 

Je zde ale jeden parametr, ve které se odlišuje - a to ve způsobu investování rizikotvorné 

části pojistného. Pojišťovna provozující tento produkt umožňuje zájemci o pojištění 

zvolit si vlastní investiční strategii. To je na jednu stranu z pohledu pojišťovny velice 

výhodné, neboť se tím přesouvá zodpovědnost za zhodnocení dané investice z větší 

části z pojišťovny na klienta samotného, nicméně má to i své záludnosti. Snad 

nejdůležitější ze všech spočívá pochopitelně ve faktu, že pojišťovna v tomto případě 

negarantuje klientovi minimální výši zhodnocení prostředků. Teoreticky tedy není 

vyloučen případ, že klient na zvolené investici prodělá.  
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Klienti, kteří se rozhodnou pro investiční životní pojištění, obvykle láká představa 

výhodnějšího zúročení investovaných prostředků než je tomu u kapitálového životního 

pojištění.  

 

Pojišťovna ovšem i v tomto případě musí uvědomit klienta o možných emocionálních 

problémech, které provázejí nepříznivý vývoj vysoce rizikových investic. Proto není 

výjimkou, že se pojišťovny do jisté míry jistí proti nespokojenosti svých klientů 

prohlášením o uvědomělosti pojištěného–investora o obecných trendech ve vývoji 

daných strategických portfolií. Často tento problém pojišťovna řeší formou dotazníků, 

na základě kterých klienta zařadí do jedné ze 3 základních skupin investorů: 

• Konzervativní investor,  

• Investor upřednostňující vyvážené riziko,  

• Investor upřednostňující dynamickou strategii.  

 

Pokud si přes výsledek tohoto dotazníku zvolí klient rizikovější strategii, než do které 

byl zařazen, musí sepsat s pracovníkem pojišťovny prohlášení, že byl upozorněn na 

vysokou míru rizika, než se kterou by se na základě vyhodnocení dotazníku byl schopen 

bez psychických problémů vypořádat.  

 

Nejjednodušší formou je výběr jedné strategie, do které si přeje pojištěný investovat. 

Pojišťovny ovšem nemají problémy přizpůsobit investiční strategii konkrétním 

požadavkům klienta. Často tedy umožňují, aby si klient zvolil procentuální podíl, podle 

kterého se bude jeho rezervotvorná část pojistného investovat do dvou či více možných 

zvolených investičních strategií.  

 

Tato forma životního pojištění se stává v dnešní době čím dál tím více vyžadovanou. Je 

to jednak z důvodu možnosti zainventovat si i s menšími obnosy, než u klasických 

investičních produktů finančního trhu. Také tento pojistně-investiční produkt začíná 

veřejnost vnímat vedle penzijního připojištění se státním příspěvkem jako prostředek 

vhodný k zajištění na stáří.  
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F) Životní pojištění pro děti  
 
Životní pojištění pro děti je velice specifická forma životního pojištění. Zvláštnost 

tohoto produktu spočívá v tom, že ve smlouvě vždy nutně figurují pojistník i pojištěný, 

přičemž pojistník je osoba způsobilá k právním úkonům a pojištěným je vždy nezletilý 

člověk. Dalším charakteristickým rysem je možnost pojistit v rámci jedné smlouvy více 

dětí – tedy ve smlouvě figuruje větší počet pojištěných. Zpravidla je rozhodnutí o 

životním pojištění dětí motivováno úmyslem pojistníka připravit pojištěnému do 

budoucna finanční zázemí pro jeho úspěšný start do života. Tedy ve prospěch 

pojištěného vytváří pojišťovna jak rizikovou tak i rezervotvornou  složku pojistného.  

 

Rozdíl oproti klasickému životnímu pojištění spočívá ve způsobu nakládání s pojistným 

plněním v případě vzniku pojistné události smrti či dožití. V případě dožití pojištěného 

smluvně sjednaného věku (zpravidla se jedná o dosažení plnoletosti, ale není to 

pravidlem), náleží pojištěnému výplata rezervotvorné části pojistného. Co se týče rizika 

úmrtí, funguje princip životního pojištění pro děti následovně:  

 

Riziko úmrtí se týká pojistníka. Pokud nastane pojistná událost, tedy dojde k úmrtí 

pojistníka, výplata prostředků z rizikové části pojistného náleží pojištěnému. (3), (14) 
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2 Charakteristika společnosti OVB Allfinanz, a. s. 
 
V prostředí společnosti OVB Allfinanz, a. s. pracuji již necelé dva roky, a to na pozici 

finančního poradce zprostředkovávajícího obchod a služby. Velká část mé práce 

spočívá v porovnávání finančních produktů, které má tato společnost v portfoliu. Ve 

vztahu ke zprostředkování pojistných obchodů vystupují pracovníci OVB jako 

podřízení pojišťovací zprostředkovatelé.1 Jejich pracovní náplní je především 

porovnávat na základně klientských požadavků pojistné produkty a jejich nabídku 

klientovi zúžit. Tím mu pomohou s konečnou volbou pojištění a samotný pojistný 

obchod také zprostředkují. Za tuto dobu jsem poznala značné množství komerčních 

pojišťoven i s jejich specifiky.  

 

Musím ovšem podotknout, že neustále dochází k čím dál tím užší specifikaci a tím 

k čím dál tím rychlejšímu růstu počtu všemožných pojistných produktů, které finanční 

trh nabízí. Tím se stává proces výběru pojistného produktu „na míru“ stále složitějším a 

vyžaduje více času na zpracování poradenství a porovnání příbuzných produktů na trhu. 

Na trhu se tak formuje veliká šance pro subjekty, jejichž činností je právě poskytování 

služeb spočívajících ve vytváření osobního finančního zajištění svých klientů. Z tohoto 

důvodu si myslím, že v nadcházejících letech bude růst význam společností 

zpracovávajících své klientele finanční a majetkové poradenství, mezi které patří také 

akciová společnost OVB Allfinanz.  

 

Společnost OVB Allfinanz, a. s. je podnikatelský subjekt sdružující samostatně 

pracující finanční a majetkové poradce. Byla založena v roce 1970 v německém Kolíně 

nad Rýnem. Dnes pod hlavičku této světově uznávané společnosti patří nespočet 

poboček po celé Evropě (v současnosti 14). Celkem jménem této společnosti pracuje 

4 765 pracovníků a pracovnic ve 14 státech Evropy, kteří se starají přibližně o 

2 610 000 zákazníků. Mezi nejbližší strategické cíle této společnosti patří mimo jiné 

také vstup na turecký trh. Podle jejího plánu by tak mělo nastat nejpozději v roce 2009. 

 
                                                 
1 S odkazem na § 6 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 
likvidátorech pojistných událostí.  
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V České republice tato společnost působí od roku 1993. Zde má podobu akciové 

společnosti. K transformaci ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost 

došlo dne 1. ledna 2005.  

 

Společnost OVB Allfinanz, a. s. se orientuje na finanční a majetkové poradenství. Jak 

jsem se již zmínila, činnost je zajišťována celou řadou nezávislých finančních poradců. 

Tito finanční poradci pracují jako zprostředkovatelé obchodu a služeb (podle aktuálního 

znění živnostenského zákona).(10) Jejich náplní práce je pomáhat svým klientům 

v otázkách alokace finančních prostředků. V mnoha případech také vypracovávají 

klientům finanční analýzu, pomocí níž jim zpřehlední jejich současnou finanční situaci 

a případně rozšíří obzory a poukáží na možnosti, které jim finanční trh dále nabízí. 

Cílem práce finančního poradce je tedy osvětlit klientovi jeho finanční situaci a 

společně s ním mu vytvořit takové finanční portfolio, které by co nejvěrněji kopírovalo 

jeho současnou situaci a bylo přizpůsobeno jeho momentálním potřebám.  

 

Pochopitelně tímto způsobem funguje spolupráce finančního poradce a jeho klienta po 

značnou část jeho života, neboť jeho potřeby se neustále mění a s tím je potřeba také 

současně měnit a obnovovat portfolio finančních produktů, které klient využívá. 

Finanční poradci společnosti OVB se soustředí jak na klienty - fyzické osoby, tak také 

na klienty - osoby právnické. Nutno ovšem podotknout, že většina klientů je z řad osob 

fyzických, jedná se především o správu finančního portfolia nejen jednotlivců, ale také 

celých domácností a rodin.  

 

V rámci péče o klienty - fyzické osoby zprostředkovávají finanční poradci služby 

podpory bydlení, zajištění příjmu rodiny (domácnosti), zabezpečení klientů na stáří, 

financování budoucnosti nejen klientů samotných, ale především jejich dětí, pomáhají 

klientovi orientovat se v problematice investic, radí jim, jak co nejlépe využít státních 

subvencí a daňových úlev, které stát nabízí. Co se týče péče o právnické osoby, zde se 

jedná o zprostředkování široké škály služeb, z nichž některé mohou využít i osoby 

fyzické. Jedná se především o různé pojistné produkty. Mezi nejčastěji využívané patří 

pojištění nemovitostí, majetku, dopravních a výrobních produktů, nebo také 

odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli, dále to jsou úvěry pro 
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všemožné účely jako např. hypoteční, investiční či provozní úvěry. Pochopitelně i 

podniky mohou využít možnosti zhodnocování finančních prostředků, finanční poradci 

jsou také schopni jim pomoci v problematice správy individuálních portfolií. Stejně 

jako u fyzických osob, i ty právnické mohou využívat různé daňové úlevy – i s tím 

poradci pomáhají. 

 

Nejdůležitější  subjekty pohybující se na trhu, na kterém působí tato společnost, a 

ovlivňující její chod jsou jednak ČNB, na jejíž akce musí ihned reagovat všechny 

instituce pohybující se ve finanční oblasti. Dalším důležitým subjektem jsou 

pochopitelně klienti. A protože OVB zprostředkovává těmto klientům finanční produkty 

jiných finančních institucí, jsou důležitými členy trhu také tyto finanční instituce. 

Zejména se jedná o smluvní partnery s OVB spolupracujícími. Pokud bych měla 

jmenovat komerční pojišťovny, se kterými OVB Allfinanz spolupracuje v uzavírání 

životního pojištění, jsou to následující:  

• Allianz pojišťovna, a. s.  

• Amcico AIG Life, První americko-česká pojišťovna, a. s.  

• Aviva životní pojišťovna, a. s.  

• Česká pojišťovna, a. s.  

• ČSOB pojišťovna, a. s.  

• Deutscher Ring Lebensversicherung-AG 

• Generali pojišťovna, a. s.  

• ING životní pojišťovna N. V.  

• Kooperativa pojišťovna, a. s.  

• Uniqa pojišťovna, a. s.  

• Wuestenrot – životní pojišťovna, a. s.  

 

Je třeba podotknout, že ne všechny produkty ne všech finanční institucí OVB svým 

klientům nabízí. Dá se říci, že si od svého založení společnost OVB vybudovala 

dostatečně silnou vyjednávací pozici na to, aby si sama vybírala na finančním trhu 

konkrétní produkty konkrétních institucí. Díky tomu je možno tuto společnost 

prezentovat pro klienty velice atraktivní, neboť mají záruku výběru z těch 

nejkvalitnějších produktů, co jsou na českém finančním trhu k dispozici.  
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Dalším faktem, který svědčí o stabilitě společnosti OVB, je nedávná emise jejích akcií 

na Frankfurtskou burzu – konkrétně se tak stalo 21. června 2006. Rok po vstupu na 

burzu se hodnota akcií zvedla o 15,3 % na 352 mil. EUR. K 30. 4. 2008 činila hodnota 

kurzu 28,14 EUR. Graf vývoje kurzu podle informací z webových stránek Frankfurtské 

burzy názorně ukazuje vývoj akcií holdingu OVB od října roku 2007 do konce dubna 

2008. Graf je umístěn na následující straně. (12), (13) 

 

Mezi hlavní konkurenty na českém trhu patří například společnosti AWD Česká 

republika, s. r. o., Eurofinancial CZ, s. r. o., Partners For Life Planning, a. s. a další. 
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Graf 1: Vývoj hodnoty akcií holdingu OVB na Frankfurtské burze (12) 

 

Mezi další zvláštní aspekty, které musí pracovníci OVB při své práci zohledňovat, jsou 

především aspekty etické. Odvíjí se to od toho, že pracují ve spolupráci především 

s dalšími lidmi, na jejichž dobrém mínění o své práci jsou neustále závislí.  

 

V samotné filozofii společnosti tvoří etika velký podíl na úspěchu vykonávaných 

aktivit. Je třeba podotknout, že většina klientů často zaměňuje pracovní etiku svého 

poradce za pracovní etiku celé společnosti, jíž je poradce součástí. Selhání poradce 

v těchto aspektech proto očerňuje jméno celé společnosti, i když se často může jednat 

pouze o ojedinělé případy. Je to problém, se kterým se musí potýkat každá společnost, 

jejíž náplní práce je zprostředkování jakýchkoli obchodů či služeb, neboť provizní 
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systém odměňování (fungující v převážné většině těchto společností) v mnoha 

případech silně svádí k upřednostňování vlastního prospěchu před prospěchem klienta. 

Navíc je takřka nemožné pro vedení společnosti sledovat a ověřovat způsob jednání 

všech poradců s klienty.  
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3 Analýza současné situace 
 
V předchozí kapitole jsem nastínila filozofii práce poradců společnosti OVB Allfinanz, 

a. s. Jejich náplní práce je zpřehlednit klientovi jeho finanční situaci a případně mu 

zoptimalizovat portfolio, do kterého alokuje své finanční prostředky. Tím ovšem 

kontakt poradce s klientem nekončí – aby byl výběr produktů opravdu klientovi 

užitečný, musí být portfolio dostatečně flexibilní. Životní potřeby klientů se v době 

mění, tudíž je na místě, aby byl poradce k dispozici klientovi vždy, když potřebuje 

měnit portfolio v návaznosti na veškeré životní změny.  

 

3.1 Současná tvorba poradenství  
 

Práce každého poradce s klientem dle filozofie OVB spočívá ve sledu čtyř základních 

fází, kterými jsou:  

1. fáze - kontakt 

2. fáze - analýza 

3. fáze - poradenství 

4. fáze - servis 

 

První fází se v této práci nebudu zabývat, jelikož společnost nechává na invenci 

každého jednotlivého poradce, jak s ní naloží. Nijak tedy neupravuje ani nenavrhuje 

doporučený postup při tvorbě klientely.  

 

Jako důležitější se mi jeví podrobně popsat způsob práce na analýze a poradenství. 

Tedy pokud se poradce domluví s klientem na schůzce, většinou se zde hovoří o 

současném finančním stavu klienta. Poradce se zajímá především o současné potřeby 

klienta, ale také o jeho představy a životní sny do budoucna. Důležité pro tvorbu 

poradenství je také vědět, jakých finančních produktů klient v současnosti využívá. Jako 

pracovní pomůcku poskytuje společnost OVB svým poradcům finanční a subvenční 

analýzu. Tato analýza má podobu sešitu, ve kterém jsou předtištěny formuláře, do 

kterých stačí jen vyplnit podrobné informace týkající se všech finančních produktů, 

jejichž zprostředkování OVB Allfinanz, a. s. umožňuje. Zároveň tato analýza pomáhá 
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poradci nevynechat ani jednu ze zásadních informací, které později využije pro 

zpracování poradenství. Tento dokument je soukromý, nahlédnout do něj lze pouze se 

souhlasem poradce, který je jeho autorem, a především klienta, o jehož finance se zde 

jedná. Důležitou součástí analýzy je také podepsaný souhlas klienta s uvedenými 

informacemi. Toto slouží na jedné straně jako potvrzení informací, na základě kterých 

poradce může zpracovat návrhy na zlepšení situace, na druhé straně se může jednat o 

důkaz na obhajobu poradce v případě budoucího sporu s klientem o tom, že poradce 

opravdu navrhl adekvátní řešení klientovy situace v době spolupráce. Naštěstí k těmto 

situacím dochází opravdu ojediněle, ale i přesto je rozumné se proti nim tímto 

způsobem jistit. (14) 

 

Nyní přikročme k samotné tvorbě poradenství. Jak již zaznělo, celá tato fáze se odvíjí 

na základně zpracované analýzy. Pokud tedy poradce při pohovoru s klientem získal 

dostatečnou představu o tom, co právě klient potřebuje řešit a jaké má vize do 

budoucna, má polovinu práce za sebou. Nyní stačí pouze zhodnotit vhodnost stávajících 

produktů a navrhnout komplexní řešení současné situace s ohledem na budoucí vývoj. 

Při výběru správného produktu musí poradce přihlížet jednak na finanční možnosti 

klienta, ale také na funkci, jakou bude v daném portfoliu produkt plnit. Pokud bychom 

se konkrétně zaměřili na životní pojištění, tak tento produkt může být poradcem zvolen 

z důvodu vhodnosti rizikového pojištění s kombinací spoření jako alternativní tvorby 

finanční rezervy pro využití v postproduktivním životním období. Značnou pozornost si 

dnes získávají flexibilní finanční produkty. Jejich velkou výhodou je především jejich 

„nesmrtelnost“ – klientovi vystačí jedna smlouva doslova na celý život. Díky možnosti 

kdykoli za trvání smlouvy změnit parametry se stávají tyto produkty velice 

využívanými.  

 

Na příkladě životního pojištění lze takto měnit ať už třeba alokační poměr spořící 

složky (lze pouze u investičního životního pojištění), nebo dokonce celkový poměr 

mezi rizikovou a rezervotvornou částí alokace placeného pojistného. Např. v období 

vstupu do produktivní fáze života se jeví jako výhodnější využívat životní pojištění jako 

ochranu před nepříznivými dopady pojistných událostí (zejména v kombinaci 

s připojištěním úrazu). V okamžiku založení vlastní rodiny už ovšem nastává otázka, 
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zda není lepší přemístit část prostředků z rizikové (úrazové) části na část 

rezervotvornou. Budoucí využití tohoto rozhodnutí mívá poté podobu finanční injekce 

ve stáří, nebo v horším případě – v případě úmrtí pojištěného – může výplata pojistného 

plnění pozůstalým (obmyšleným) zajistit neměnný životní standart.  

 

Při výběru produktu životního pojištění musí tedy poradce brát v potaz jednak vhodnost 

tohoto produktu, tzn. měl by před klienta předstoupit s jasnou představou jeho využití a 

s orientační kalkulací přínosů. Dále je potřeba zhodnotit, jakou budoucnost tento 

produkt pro klienta má. Klient by měl dostat návrh poradce, jakým směrem se bude 

ubírat jeho finanční portfolio. Je dobré předložit více alternativ, které by mohly klienta 

zajímat, a ze kterých by si mohl klient zvolit tu svou.  

 

Čtvrtá pracovní fáze v sobě obsahuje pouze sepsání jednotlivých smluv finančních 

produktů, pro které se klient rozhodl. Tuto fázi, stejně jako fázi první, zde nebudu 

podrobněji rozvádět, neboť jsem toho názoru, že ohledně vyplňování smluvních 

formulářů není potřeba nic konkretizovat.  

 

3.2 Nevýhody současného zpracování  
 
V předchozí kapitole jsem popsala způsob, jakým zpracovávají finanční poradci 

skupiny OVB poradenství pro své klienty. Je to způsob velice efektivní, nicméně nic 

není dokonalé a i tento systém má své nedostatky. Proto jsem se zamyslela nad 

možnostmi, jak tento stav napravit a princip výběru pojistného produktu zoptimalizovat.  

 

Veliký nedostatek spatřuji především v časovém fondu potřebném pro zpracování 

dostatečně kvalitního poradenství. Vzhledem k tomu, že nabídka na pojistném trhu se 

v čase velice dynamicky mění, je potřeba neustále sledovat změny a ty v každém novém 

poradenství zohledňovat. Zároveň s tím má také každý klient specifické požadavky, jak 

by si svou pojistnou ochranu představoval. To vše je potřeba mít na paměti, pokud 

chceme vytvořit nabídku, která by klienta skutečně upoutala. Dále je potřeba mít na 

zřeteli, že pokud chce poradce vytvořit opravdu komplexní poradenství (tzn. zahrne do 

něj i jiné produkty než  životní pojištění), musí sledovat vývojové trendy všech 
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ostatních odvětví finančního trhu. Sama ze zkušenosti vím, jak je to časově náročné. I 

přesto, že centrála společnosti vytvořila pro své pracovníky speciální portál, na kterém 

vystavuje aktuální informace týkající se nabídky produktů smluvních partnerů, stále 

zcela neeliminovala problém zahlcování informacemi.  

 

Nicméně jsem i přesto toho názoru, že to na předchozím stavu nic nemění. Pokud by 

poradce společnosti OVB měl mít dokonalý přehled o aktuální situaci a aktuální 

nabídce finančních produktů, strávil by každý den několik hodin pouze sledováním a 

vstřebáváním těchto informací - to pochopitelně na úkor efektivity práce. Výhodu 

tohoto portálu vidím ovšem ve faktu, že poradce sám nemusí tyto informace vyhledávat, 

což, je také značně časově náročné.  

 

Pokud bychom se ponořili hlouběji do nabídky produktů životního pojištění, zjistili 

bychom, že se vyvíjí ve zcela přirozeném směru – tedy každá komerční pojišťovna se 

v rámci „přežití“ snaží klienty upoutat svým specifikem, kterým se odlišuje jejich 

pojistný produkt od pojistných produktů konkurenčních společností. V tom vidím pro 

svou práci bod, od kterého je možno se odrazit při vývoji mechanismu, který by 

zjednodušil výběr životního pojištění.  

 

Rozhodla jsem se, že praktickou stránku této práce postavím na samotných 

zvláštnostech, jimiž převyšují jednotlivé produkty na trhu svou konkurenci. Cíl spatřuji 

ve vytvoření struktury dotazů (rozhodovacího stromu), která by pomohla poradcům 

rychleji zúžit skupinu přípustných pojistných produktů vhodných pro zpracování 

poradenství své klientele. Samozřejmě chápu, že tento způsob nebude dokonalý (vždyť 

se jedná o systém k obecnému využití), nicméně věřím, že přinejmenším pomůže a 

zrychlí proces tvorby poradenství. Také je třeba mít na paměti, že společně se změnami 

jednotlivých pojistných podmínek bude také potřeba soubor těchto dotazů aktualizovat.  

 

3.3 Charakteristika konkrétních pojistných produktů 
 
V této části ve stručnosti popíšu jednotlivé produkty životního pojištění, které nabízí 

společnost OVB tak, aby vyšla zřetelně na povrch jednotlivá jejich specifika. Protože 
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produktů životního pojištění je opravdu v nabídce OVB mnoho, popíšu pouze ty, které 

nejčastěji sjednávají pracovníci kanceláře, ve které pracuji také já.  

 

3.3.1 Životní pojištění pro dospělé  
 
Společnost OVB má v portfoliu značné množství pojišťoven, kterým zprostředkovává 

obchody v odvětví životního pojištění dospělých osob. V následujícím textu popíšu 

charakteristiky jednotlivých produktů. Zabývat se zde budu pouze těmi, které považuji 

za stěžejní pro tvorbu kritérií, na základě kterých se klienti často rozhodují. Tato kritéria 

samozřejmě vstoupí do rozhodovacího stromu ve výsledku této práce.  

 

A) Allianz pojišťovna, a. s. – Rytmus M  

Jedná se o investiční životní pojištění, tedy klient si zde může zvolit investiční strategii 

dle svého vlastního uvážení. Tuto strategii může zdarma jednou do roka změnit.  

 

V jedné smlouvě můžou figurovat až 2 pojištění. Smlouva má charakter dvou na sobě 

naprosto nezávislých smluvních ujednání – každý z pojištěných si může sjednat vlastní 

podmínky pojištění. Vhodné doporučit tento produkt tedy vidím mimo jiné pro osoby 

blízké, kterým současně vyhovují pojistné podmínky této pojišťovny. Pochopitelně 

druhého pojištěného lze kdykoli v průběhu pojištění změnit, přidat nebo naopak 

odebrat.  

 

Co se týče doplňkových připojištění, pojišťovna umožňuje sjednat připojištění 

trvalých následků, hospitalizace, denního odškodného a invalidního důchodu 

následkem úrazu.  

 

B) Amcico AIG Life, První americko-česká pojišťovna, a. s. – 
AMCICO – Invest 

Tento produkt je, jak už z názvu vyplývá, investičním životním pojištěním. Co mě na 

něm zaujalo hned ze začátku hodnocení je vysoký maximální vstupní věk do tohoto 

pojištění, a to 75 let.  
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K pojistník má možnost připojistit k hlavní pojištěné dospělé osobě navíc 3 děti na 

úraz.  

Investiční strategii může klient měnit jednou do roka zdarma.  

 

Lze připojistit také netradiční rizika úrazového pojištění, jako např. pojištění pro případ 

chirurgického zákroku, pojištění pro případ zlomenin a popálenin, lékařská 

konzultace příp. speciální hospitalizace.  

 

Velkou nevýhodu ovšem spatřuji v nemožnosti redukce pojistné částky v případě, že 

by se klient dostal do finanční tísně, v závislosti na níž by nebyl schopen platit sjednané 

běžné pojistné. Pojišťovna tuto situaci řeší svérázným způsobem – používá funkci 

automatických plateb splátek na běžné pojistné. To znamená, že pokud není pojistné 

zaplaceno ve lhůtě stanovené v upomínce, jsou tyto poplatky hrazeny z hodnoty účtu. 

Pokud se tento stav nezmění do dvou let, je pojištění převedeno do splaceného stavu 

(poplatky a pojistné pro případ smrti jsou hrazeny z hodnoty účtu pojištění, z tohoto 

stavu není možné vrátit se zpět k placení běžného pojistného), nebo je ukončeno 

výplatou odkupného.  

  

C) Česká pojišťovna, a. s.  – DYNAMIK Plus  

Životní pojištění DYNAMIK Plus je kombinací kapitálového a investičního 

životního pojištění. Kapitálová hodnota pojištění je totiž tvořena garantovanou 

technickou úrokovou mírou i negarantovanou hodnotou. V průběhu pojištění lze také 

vybírat část kapitálové hodnoty, a to maximálně dvakrát do roka. Do tohoto pojištění 

může klient vstoupit již ve věku 15 let, maximální vstupní věk je stanoven na 60 let. 

K jedné pojistné smlouvě lze připojistit také až 3 děti pro případ úrazu.  

 

K hlavnímu pojištění lze připojistit i zproštění od placení pojistného. Podmínkou 

ovšem je vstupní věk nižší než 60 let. Dalšími volitelnými připojištěními jsou pojištění 

pro případ závažných onemocnění, pojištění úrazu a pojištění pro případ nemoci.  
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D) Česká pojišťovna, a. s. – PROFI Invest  

PROFI Invest od České pojišťovny je kombinace kapitálového a investičního 

životního pojištění. Rezervotvorná část běžného pojistného se rozděluje mezi 

garantovanou a negarantovanou část kapitálové hodnoty.  

 

Do tohoto pojistného programu je možno vstoupit ve věku od 15 do 60 let. Lze provádět 

mimořádné výběry části kapitálové hodnoty – maximálně však dvakrát ročně (myšleno 

pojistný rok).  

 

K základnímu pojistnému krytí lze připojistit ještě úraz nebo zproštění od placení 

pojistného z důvodu přiznání plného invalidního důchodu (to je možno sjednat do 60 

let). V rámci úrazového pojištění se lze pojistit pro případ smrti následkem úrazu, pro 

případ trvalých následků úrazu a denní plnění v době nezbytného léčení.  

 

E) Deutscher Ring Lebensversicherung-AG – EuroInvestRing 

Jedná se o garantované investiční životní pojištění. Velkou konkurenční výhodou je zde 

možnost libovolné výše garance, kterou si může klient sám zvolit. Další novinkou mezi 

těmito pojistnými produkty je vedení účtu v eurech, přičemž pojistné může být placeno 

jak v českých korunách, tak také v eurech. Korunová úložka se ukládá podle aktuálního 

měnového kurzu v eurech. V době, kdy dojde k výplatě naspořeného důchodu, bude 

česká ekonomika již fungovat v této měně. Ale vzhledem k současnému trendu ve 

vývoji kurzu považuji za výhodnější spořit v korunách a na eura převést, až se růst 

kurzu koruny zpomalí, případně zcela zastaví.  

 

Jako zcela bezkonkurenční vidím také možnost pětkrát ročně změnit investiční 

strategii zdarma. Nevýhodou je minimální výše pravidelné úložky, která činí 200,- 

EUR ročně.  

 

Samozřejmě i tato komerční pojišťovna umožňuje úrazové připojištění k hlavnímu 

pojištění.  
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F) Generali pojišťovna, a. s. – CLEVER Invest  

CLEVER Invest je investiční životní pojištění, to znamená, že placené pojistné je 

poukazováno z části na riziko a z části na dlouhodobé investice.  

 

Základní pojistnou ochranu může klient rozšířit o doplňkové životní, nemocenské a 

úrazové pojištění. Doplňkové životní pojištění může mít podobu pojištění pro případ 

plného invalidního důchodu nebo pro případ závažných onemocnění. Doplňkové 

nemocenské pojištění je ve formě denních dávek, a to při pracovní neschopnosti a při 

bezprostřední hospitalizaci následkem úrazu, nebo při pobytu v nemocnici. Doplňkové 

úrazové pojištění má 2 varianty: se zkoumáním zdravotního stavu a bez zkoumání 

zdravotního stavu. Zdravotní stav vyžaduje pojišťovna zkoumat pro připojištění smrti 

způsobené úrazem, pro připojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním (až 

ze pětinásobku pojistné částky) a pro připojištění denního odškodného za dobu 

nezbytného léčení úrazu, příp. při bezprostřední hospitalizace. Bez zkoumání 

zdravotního stavu umožňuje pojišťovna připojistit na smrt způsobenou úrazem, na 

trvalé následky úrazu s progresivním plněním (až z pětinásobku pojistné částky) a na 

denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů, příp. při bezprostřední 

hospitalizaci následkem úrazu.  

 

G) Generali pojišťovna, a. s. – Future (Junior)  

Pojistný program Future, příp. Future Junior nabízí investiční životní pojištění. Vstupní 

věk klienta si tato komerční pojišťovna stanovila na 0 – 70 let (pokud by se jednalo o 

jednorázově placené pojistné, je možno vstupní věk navýšit až do 95 let). Do 14 let 

může osoba vstoupit do pojistného programu Future Junior, což je životní pojištění 

pro děti. Od 15 let je možno vstoupit do programu Future, který nabízí životní 

pojištění pro dospělé.  

 

K základní pojistné ochraně lze libovolně připojistit závažná onemocnění a jedno 

z následujících připojištění – buď zproštění od placení pojistného nebo plnou 

invaliditu. K tomuto životnímu pojištění lze také sjednat doplňkové úrazové pojištění 

ve dvou variantách. Pro sjednání první varianty pojišťovna vyžaduje vyplněný 
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zdravotní dotazník pojištěného. Potom si může klient zvolit mezi těmito pojištěními: 

smrt úrazem, trvalé následky, denní odškodné a úraz s asistencí. Ke sjednání druhé 

varianty není potřeba dokládat zdravotní dotazník. Zde je stejný výběr pojištění jako u 

první varianty, rozdíl spočívá pouze v plnění v případě trvalých následků. Pokud má 

klient sjednánu první variantu, plní pojišťovna v případě zjištěných trvalých následků 

již od 0,001 % poškození. V případě druhé varianty hodnotí jako vznik pojistné události 

až trvalé následky od 10 % poškození. Nad rámec základního pojištění lze sjednat také 

doplňkové nemocenské pojištění. Zde pojišťovna může plnit (na základně sjednaných 

podmínek) formou denního odškodného v případě pracovní neschopnosti nebo 

hospitalizace.  

 

H) Generali pojišťovna, a. s. – Kapitálové životní pojištění  

V rámci kapitálového životního pojištění Generali lze sjednat 2 základní tarify: KŽP pro 

případ smrti nebo dožití a KŽP pro případ dožití nebo smrti s částečnými výplatami. 

K základnímu pojištění lze připojistit tyto pojistné události: smrt úrazem nebo 

z jakékoliv jiné příčiny, přiznání plného invalidního důchodu (také následkem 

úrazu), závažná onemocnění, trvalé následky úrazu. Připojistit si klient může také 

denní dávku při pobytu v nemocnici nebo při pracovní neschopnosti.  

 

Do tohoto pojištění lze vstoupit od 15 let do 55 let pro KŽP pro případ smrti nebo 

dožití na dobu 20 let, do 60 let pro KŽP pro případ smrti nebo dožití na dobu 15 let 

nebo až do 70 let pro KŽP pro případ smrti nebo dožití. Pojištění se sjednává min. na 

dobu 5 let, max. však vždy do 75 let. V případě částečných výplat se sjednává pouze na 

dobu 15 nebo 20 let (analogicky k době výplaty).  

 

I) Generali pojišťovna, a. s. – Life (plus) 

Generali Life je kapitálové životní pojištění s garantovaným zhodnocením 2,25 %. 

Klient si může zvolit, jestli dá přednost zhodnocování vložených prostředků či 

pojistné ochraně. Podle toho se upraví pojistné podmínky.  
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V základní variantě lze pojistit hlavní dospělou osobu a k ní také 2 děti. Rozšířená 

varianta, která má název Life plus, umožňuje v rámci jedné smlouvy pojistit až 6 osob 

ve věku minimálně 14 let, a to na různá rizika a různé pojistné částky.  

 

V rámci jedné pojistné smlouvy lze sjednat pojištění pro případ smrti úrazem nebo 

nemocí, pro případ plného invalidního důchodu úrazem nebo nemocí, pojištění 

závažných onemocnění, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění denního 

odškodného za dobu léčení některých úrazů, pojištění denní dávky při pracovní 

neschopnosti a také při pobytu v nemocnici.  

 

J) ING životní pojišťovna N. V. – Strategie  

Pojistný program Strategie se zaměřuje na investiční životní pojištění. Do tohoto 

pojistného programu je možno vstoupit mezi 15 a 65 lety.  

 

Jednou do roka má klient nárok na přesun investice mezi fondy zdarma. Kdykoli během 

trvání pojištění si může klient vybrat část svých naspořených prostředků. V rámci 

připojištění si může klient zvolit tato: připojištění pro případ smrti, pro případ smrti 

následkem úrazu, pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu, 

pro případ úrazu, pro případ úrazu a trvalých následků úrazu dítěte, zproštění od 

placení pojistného, připojištění plného invalidního důchodu následkem úrazu, 

připojištění smrti a závažných onemocnění, denní dávky v případě hospitalizace 

nebo hospitalizace následkem úrazu, pracovní neschopnost způsobená úrazem.  

 

K) Kooperativa pojišťovna, a. s. – PERSPEKTIVA 4BN  

PERSPEKTIVA od pojišťovny Kooperativa je investiční životní pojištění, v rámci 

kterého lze pro investice vybírat mezi 9 investičními fondy včetně garantovaného 

(úročen 2,4 %). Pojišťovna Kooperativa umožňuje automatické uzamykání výnosů 

z tržních fondů do garantovaného fondu. Klient si může zvolit, jestli takto uzamkne 4, 

6, 8 nebo 10 % výnosů.  
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Do tohoto pojistného programu lze vstoupit mezi 15 a 65 lety. Pro plnění v případě 

smrti si může klient zvolit ze dvou variant. Pokud má nastavenu k datu úmrtí první 

variantu, vyplatí pozůstalým pojišťovna součet pojistné částky pro případ smrti a 

hodnoty účtu pojistníka. V rámci druhé varianty plní pojišťovna vyšší hodnotu – buď 

pojistnou částku pro případ smrti nebo hodnotu účtu pojistníka. K základnímu pojištění 

lze připojistit celou škálu doplňkových pojištění. Jedná se o úrazové pojištění, pojištění 

pro případ vážných onemocnění, pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici a pro 

případ plné invalidity s výplatou důchodu.  

 

V souvislosti s úrazovým pojištěním si může klient zvolit při sepisování smlouvy 

jeden ze tří nabízených bonusů. První bonus zaručuje v případě smrti následkem úrazu 

vyplatit dvojnásobnou výši ročního pojistného. Druhý bonus garantuje v případě plné 

invalidity způsobené úrazem výplatu čtyř ročních pojistných. Třetí bonus umožňuje 

v případě plné invalidity následkem úrazu zprostit pojistitele od placení pojistného na 

dobu 4 let. V rámci úrazového pojištění lze sjednat smrt úrazem, trvalé následky úrazu, 

tělesné poškození úrazem.  

 

L) Uniqa pojišťovna, a. s. – Akord 

Jedná se o kapitálové životní pojištění dospělé osoby, ke které lze připojistit až 3 děti 

na úraz. Základní pojištění má podobu dvou variant, které se od sebe liší způsobem 

plnění pojišťovny v případě smrti. Sjednáním první varianty klient projeví vůli, aby 

pojišťovna v případě jeho smrti vyplatila příslušným osobám sjednanou pojistnou 

částku na smrt. Pokud si klient sjedná druhou variantu, pojišťovna v případě jeho 

smrti vyplatí (vrátí) jím dosud zaplacené pojistné.  

 

Pojištěný – dospělý – si může vybrat mezi 3 variantami úrazového připojištění:  

• smrt úrazem + trvalé následky s progresivním plněním + denní odškodné 

v případě léčby 

• smrt úrazem + trvalé následky s progresivním plněním  

• trvalé následky s progresivním plněním  
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K základnímu pojištění lze připojistit i zproštění od placení pojistného v případě 

přiznání plného invalidního důchodu. Úrazové pojištění dětí a studentů do 26 let 

zahrnuje smrt úrazem, trvalé následky s progresí a denní odškodné v případě léčby.  

 

M) Uniqa pojišťovna, a. s. – Finance Life   

Finance Life je investiční životní pojištění pojišťovny Uniqa. Pro vybraný investiční 

program je možno sjednat navíc tzv. INVESTPLAN. Jedná se o službu pojišťovny 

Uniqa, kdy tato komerční pojišťovna posledních 9 let před ukončením pojistné smlouvy 

postupně převádí každý rok část podílových jednotek do investičního programu s nižší 

mírou investičního rizika. Na jednu smlouvu je možno připojistit až 3 děti na úraz.  

 

K základní pojistné ochraně lze připojistit zproštění od placení pojistného v případě 

přiznání plného invalidního důchodu. V rámci úrazového připojištění lze sjednat jednu 

ze tří základních variant. První varianta obsahuje pojištěné pro případ smrti úrazem, 

pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním a denní odškodné léčení 

úrazu. Druhá varianta nabízí stejnou pojistnou ochranu jako první varianta, jen 

s absencí denního odškodného léčení úrazu. Třetí varianta nabízí pouze pojištění 

trvalých následků úrazem. Úrazové pojištění dětí a studentů do 26 let zahrnuje pojistné 

plnění v případě smrti úrazem, trvalých následků a denní odškodné. Toto investiční 

životní pojištění je ovšem možno sjednat také pro dítě (vstupní věk 0 – 26 let), přičemž 

doba jeho trvání může být maximálně do 60 let věku. V tomto případě ovšem nelze dítě 

pojistit pro případ smrti.  

 

N) Uniqa pojišťovna, a. s. – Fortax  

Fortax od pojišťovny Uniqa je kapitálové životní pojištění. Základní pojištění má 

podobu dvou variant, které se od sebe liší způsobem plnění pojišťovny v případě smrti. 

Sjednáním první varianty klient projeví vůli, aby pojišťovna v případě jeho smrti 

vyplatila příslušným osobám sjednanou pojistnou částku na smrt. Pokud si klient sjedná 

druhou variantu, pojišťovna v případě jeho smrti vyplatí (vrátí) jím dosud zaplacené 

pojistné.  
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K základnímu pojistnému krytí lze připojistit také úraz. Pak bude navíc pojistná 

ochrana zahrnovat také pojišťění pro smrt úrazem, pro trvalé následky úrazu (s progresí) 

a denní odškodné. Připojistit na úraz může klient také navíc až 3 děti.  

 

O) Uniqa pojišťovna, a. s. – Quatro  

Pojistný produkt Quatro od pojišťovny Uniqa je komplexním celoživotním pojištěním. 

Jedná se o kapitálové životní pojištění, ke kterému je možno se připojistit pro případ 

velmi vážných onemocnění či zproštění od placení pojistného případě přiznání plného 

invalidního důchodu. Úrazové připojištění (pokud je sjednáno) platí pro celý svět, a to 

jak u dospělých tak i u dětí a studentů. Připojistit se dají také denní dávky v pracovní 

neschopnosti. Do tohoto pojistného programu může klient vstoupit od 15 do 60 let. 

Ovšem i po přesáhnutí věku 60 let je možno se u této komerční pojišťovny pojistit. 

Pojišťovna Uniqa vytvořila k pojistnému programu Quatro variantu Senior, v rámci 

které je možno sjednat životní pojištění osoby od 60 do 70 let.  

 

Existují 3 způsoby výplaty pojistného plnění. V případě dožití se sjednaného věku 

vyplatí pojišťovna 100 % pojistné částky navýšené o podíly na zisku. Při úmrtí vyplatí 

pojišťovna 80 % pojistné částky s podílem na zisku a v případě onemocnění vážnou 

nemocí vyplatí ihned 50 % aktuální pojistné částky pro případ smrti. Životní i úrazové 

pojištění přitom trvá i nadále. Pokud navíc byl klientovi důsledkem velmi vážné 

nemoci přiznán plný invalidní důchod, pojišťovna vyplatí navíc dalších 60 % 

sjednané pojistné částky pro případ smrti.  

 

V rámci úrazového připojistí dospělých osob lze vybírat mezi 3 variantami: První 

varianta obsahuje pojištění pro případ smrti úrazem, pojištění trvalých následků úrazu 

a denní odškodné. Druhá varianta nabízí pojistit smrt úrazem  a trvalé následky úrazu. 

Třetí varianta se týká pouze pojištění trvalých následků úrazu. Úrazové připojištění 

dětí a studentů zahrnuje pojištění pro případ smrti úrazem, trvalé následky úrazu a 

denní odškodné.  
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V rámci pojistného programu Quatro lze sjednat i soukromé zdravotní pojištění, a to 

pro případ ztráty výdělku v důsledku zdravotní neschopnosti z důvodu nemoci i úrazu. 

Nárok na pojistné plnění vzniká každý kalendářní den léčení. 

 

P) Uniqa pojišťovna, a. s. – Signál  

U tohoto produktu umožňuje pojišťovna Uniqa vybírat každých 5 let část naspořených 

prostředků. Jedná se o kapitálové životní pojištění, pojistná ochrana pro případ smrti 

zůstává po celou dobu pojištění stálá. V této pojistné smlouvě je již automaticky 

zahrnuto zproštění od placení pojistného v případě přiznání plného invalidního 

důchodu. Samozřejmě lze dojednat také úrazové připojištění, p. pro případ smrti či 

trvalé invalidity či trvalých následků způsobených úrazem. Vstupní věk do tohoto 

pojištění je od 15 do 55 let.  

 

Q) Uniqa pojišťovna, a. s. – Tarif T20  

Jedná se o balíček pojistných produktů, jehož základem je kapitálové životní pojištění 

s tvorbou rezerv. Minimální vstupní věk do tohoto pojištění je 15 let, nejpozději lze 

pojistku uzavřít v 65 letech. V případě přiznání plného invalidního důchodu dochází 

k automatickému zproštění od placení pojistného ze strany pojišťovny.  

 

Úrazové připojištění dospělé osoby poskytuje k výběru mezi 3 variantami, jejichž 

parametry jsou stejné jako u úrazového připojištění dospělých osob k pojistnému 

programu Quatro pojišťovny Uniqa. Lze sjednat i denní dávku při pracovní 

neschopnosti (lze sjednat pouze pro pracující klientelu).  

 

 

Na následující straně přikládám tabulku, která zpřehledňuje dosud popsané vlastnosti 

jednotlivých produktů životního pojištění pro dospělé. Sloupec „počet pojištěných“ 

udává, kolik pojištěných může být uvedeno na jedné pojistné smlouvě (včetně 

specifikace, zda se jedná o dospělou osobu či dítě). Následující sloupec  poukazuje na 

omezující faktor věku případného zájemce o pojištění. Zde je zřejmé, že klient starší 75 
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let již nemůže být přijat do žádného z nabízených životních pojištění. Třetí sloupec 

udává, zda se jedná o investiční (IŽP) či kapitálové životní pojištění (KŽP). Čtvrté 

kritérium vypovídá o tom, zda konkrétní pojistný program garantuje minimální 

úrokovou sazbu zhodnocování rezervotvorné části pojistného.  

 

Pokud se klient rozhodne pro investiční životní pojištění, často se také zajímá o 

možnost uzamykání výnosů z investice ke konci trvání pojistné smlouvy. Poslední dva 

sloupce tabulky vypovídají o možnosti měnit v průběhu pojištění parametry své pojistné 

smlouvy. Nejčastěji klienty zajímá možnost  změny původně zvoleného investičního 

portfolia a také poplatky za tyto změny. Neméně často chtějí být v předstihu 

informování o možnosti redukce pojistných částek smluvně ujednaných. Redukce se 

využívá především v případě, že se klient octne v méně finančně příznivém období, 

následkem čehož může dojít k neschopnosti platit původní předepsané pojistné. Výše 

tohoto pojistného plnění nejčastěji závisí právě na výši pojistných částek.  



Pojistný program Počet pojištěných Vstupní 
věk IŽP/KŽP Garantovaná 

investice 
Uzamykání 

výnosů 
Změna alokace 

zdarma 
Možnost 
redukce 

Allianz pojišťovna, a. s.  
Rytmus M 2 dospělí 18 - 60 IŽP ne ne 1x ročně ano 
Amcico AIG Life, První americko-česká pojišťovna, a. s.  
AMCICO Invest 1 dospělý + 3 děti 15 - 75 IŽP ne ne 1x ročně ne 
Česká pojišťovna, a. s. 
DYNAMIK Plus 1 dospělý + 3 děti 15 - 60 IŽP/KŽP ano ne ne ano 
PROFI Invest 1 dospělý 15 - 60 IŽP/KŽP ano ne ne ano 
Deutscher Ring Lebensversicherung - AG 
EuroInvestRing 1 dospělý 18 - 55 IŽP ano ne 5x ročně ano 
Generali pojisťovna, a. s.  
CLEVER Invest 1 dospělý 15 - 70 IŽP ne ne ne ano 
Future 1 dospělý 15 - 75 IŽP ne ne ne ano 
Kapitálové životní pojištění 1 dospělý 15 - 55 KŽP ano - - ano 
Life (Plus) 1 dospělý + 2 děti (až 6 dospělých) 15 - 65 KŽP ano - - ano 
ING životní pojišťovna N. V.  
Strategie 1 dospělý 15 - 65 IŽP ne ne 1x ročně ano 
Kooperativa pojisťovna, a. s.  
PERSPEKTIVA 4BN 1 dospělý 15 - 65 IŽP ano ano ne ano 
Uniqa pojišťovna, a. s. 
Akord 1 dospělý + 3 děti 15 - 65 KŽP ano - - ano 
Finance Life 1 dospělý + 3 děti 15 - 70 IŽP ne ano ne ano 
Fortax 1 dospělý + 3 děti 15 - 60 KŽP ano - - ano 
Quatro 1 dospělý + libovolný počet dětí 15 - 70 KŽP ano - - ano 
Signál 1 dospělý 15 - 55 KŽP ano - - ano 
T20 1 dospělý 15 - 65 KŽP ano - - ano 

Tabulka 1: Životní pojištění pro dospělé (14)
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3.3.2 Životní pojištění pro děti  
 
Podobně jako výše při popisu životního pojištění pro dospělé, i zde bude následující text 

zaměřen na specifika jednotlivých produktů životního pojištění pro děti. Pochopitelně 

také za účelem tvorby rozhodovacích kritérií.  

 

A) Allianz pojišťovna, a. s. – Pastelka M 
 
Jedná se o investiční životní pojištění pro děti a studenty. Tento produkt se vyznačuje 

především možností pojistit na jedné smlouvě až dvě dospělé osoby – jeden z nich musí 

být pojistník – a až čtyři děti, přičemž se nemusí jednat o děti pojistníka. Celkem lze 

tedy do smlouvy zavázat až 6 osob. Maximální vstupní věk dítěte je ve 20 letech.  

 

Praktický význam tohoto produktu spočívá ve finančním zabezpečení pojištěných dětí. 

Za pojistnou událost se považuje smrt či dožití se sjednaného věku každého dítěte. 

Pojistné plnění se v případě pojistné události dělí rovným dílem mezi všechny 

pojištěné děti.  

 

Pojistit je také možno zproštění od placení a to jak v případě smrti (také v kombinaci 

s plnou invaliditou či plnou invaliditou následkem úrazu) dospělého, tak také 

v případě plné invalidity dítěte následkem úrazu.  

 

Dospělý má nárok za určitých podmínek do 18 let dítěte zpět odkoupit část placeného 

pojistného kryjícího riziko smrti. Může se stát v průběhu pojištění, že dospělý projeví 

vůli nevyplatit dítěti případné pojistné plnění vázané na smrt pojištěné dospělé osoby.  

 

B) Česká pojišťovna, a. s. – SLUNÍČKO  
 
Pojistný program SLUNÍČKO od České pojišťovny je kapitálové životní pojištění pro 

děti. Lze jej sjednat ve třech možných variantách, které se od sebe liší množstvím 

pojištěných dospělých osob. Toto životní pojištění se vždy sjednává na 1 dítě – k němu 
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lze připojistit až 2 dospělé osoby. Kapitálová hodnota pojištění je úročena technickou 

úrokovou mírou 2,4 %.  

 

Minimální věk pro vstup dítěte do tohoto pojištění je v 6 týdnech, nejpozději lze dítě 

pojistit ve věku 15 let. Dospělá osoba může vstoupit do tohoto pojištění od 16 do 65 let. 

K základní pojistné ochraně lze podobně jako u pojistných produktů konkurenčních 

společností také sjednat připojištění  zproštění od placení pojistného. Dále lze 

pochopitelně připojistit také libovolně všechny pojištěné pro případ úrazu.  

 

V předchozím textu jsem se zmínila o variantnosti tohoto produktu. První varianta je 

spořící varianta a zahrnuje tato rizika: dožití dítěte a pojištěného, smrt pojištěného a 

přiznání plného invalidního důchodu pojištěnému. Druhá varianta je pojistně-spořící 

varianta pro jednoho dospělého pojištěného a zahrnuje tato rizika: dožití dítěte a 

pojištěného sjednaného konce pojištění, smrt pojištěného a přiznání plného invalidního 

důchodu. Třetí varianta je pojistně-spořící varianta pro dva dospělé pojištěné a 

zahrnuje tato rizika: dožití dítěte a obou pojištěných sjednaného konce pojištění, smrt 

jednoho (příp. obou) pojištěného a přiznání plného invalidního důchodu alespoň 

jednomu z dospělých pojištěných.  

 

Samostatné úrazové pojištění dětí zahrnuje tato rizika: smrt následkem úrazu, trvalé 

následky úrazu, doba nezbytného léčení (sjedná se výplata buď příslušného procenta 

z pojistné částky nebo denního plnění) a hospitalizace následkem úrazu (pojišťovna 

vyplácí denní plnění). Samostatné úrazové pojištění dospělých zahrnuje pojištění 

těchto rizik: smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu, doba nezbytného léčení úrazu 

(pojišťovna plní na stejném principu jako v případě úrazového pojištění dětí) a 

hospitalizace následkem úrazu (pojišťovna vyplácí denní plnění).  

 

Za nevýhodu považuji u tohoto pojistného produktu nemožnost provádět jakýkoli 

mimořádný výběr z kapitálové hodnoty. Tento fakt lze ovšem omluvit filozofií produktu 

– spoření pro vstup dítěte do života a zabezpečení především dítěte v případě 

nepříznivých životních událostí rodičů (pojištěného dospělého/pojištěných dospělých).  
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C) Generali pojišťovna, a .s. – Future Junior  
 
Tento pojistný produkt je již charakterizován v předchozím oddílu zabývajícím se 

životním pojištěním pro dospělé.  

 

D) Generali pojišťovna, a. s. – Lvíček  
 
Lvíček Generali je pojistný program určený pro životní pojištění dětí. Jeho hlavním 

„posláním“ je pomoci při vstupu pojištěného dítěte do dospělosti. To je zajištěno 

výplatou naspořených prostředků v 18 letech dítěte. V rámci pojistných podmínek se 

pojišťovna Generali zavazuje v případě úmrtí pojistníka hradit sjednané pojistné. Jedná 

se o kapitálové životní pojištění s garantovaným zhodnocením 2,25 %.  

 

Vstupní věk dítěte do tohoto pojištění je od okamžiku narození do 14 let. K tomuto 

životnímu pojištění lze sjednat úrazové připojištění pro dítě. Je možno také navolit 

poměr mezi spořením a pojistnou ochranou. Tato komerční pojišťovna také umožňuje 

(stejně jako konkurenční pojišťovatelé) vkládat mimořádné pojistné, z něhož lze 

libovolně v průběhu trvání pojištění čerpat finanční prostředky.  

 

Spořící a pojistný program se od sebe liší pouze možností připojistit pojistníka 

v rámci pojistného programu na smrt nebo invaliditu. Oba dva tyto programy v sobě 

zahrnují pojištění pro případ smrti pojistníka, úrazové pojištění dítěte (včetně denního 

odškodného za léčení úrazu) a pojištění dítěte pro případ dožití se 18 let, kdy dojde k již 

zmiňované výplatě naspořených prostředků.  

E) Uniqa pojišťovna, a. s. – Motýlek 
 

Tento pojistný produkt má formu jak kapitálového životního pojištění tak také 

investiční alternativy. Jedná se o pojištění pro děti. Sjednat lze pojištění pro případ 

smrti pojistníka, úrazové pojištění dítěte a pojištění kosmetických operací v důsledku 

úrazu u dětí.  
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Minimální vstupní věk dítěte je hned od narození, maximální v 18 letech. Dítě může být 

pojištěno až do 26 let. Minimální vstup pojistníka (tedy dospělé osoby) je v 15 letech.  

 

V čem tato pojišťovna oproti konkurenci lehce zaostává, je maximální počet pojištěných 

dětí na jedné smlouvě. Smlouvu lze uzavřít na pojištění pouze jednoho dítěte.  

 

 

Následně přikládám tabulku, která komentuje stěžejní vlastnosti jednotlivých pojistných 

produktů z oblasti životního pojištění pro děti. Opět je zde důležité rozdělení, zda se 

jedná o kapitálové či investiční životní pojištění. Rozhodující je samozřejmě i věk 

pojištěného dítěte (do 20 let) a maximální počet dětí, které lze zahrnout do jedné 

pojistné smlouvy. Zajímavým faktem je možnost částečného odkupu kapitálové 

hodnoty v průběhu pojištění.  

 

Pojistný 
program 

Forma 
pojištění 

Počet 
pojištěných Vstupní věk 

Možnost 
částečného 

odkupu 
Allianz pojišťovna, a. s. 

Pastelka M IŽP 2 dospělí + 4 
děti 0 - 20 ano 

Česká pojišťovna, a. s. 

Sluníčko KŽP 2 dospělí + 1 
dítě 6 týdnů - 15 let ne 

Generali pojišťovna, a. s. 
Future Junior IŽP 1 dítě 0 - 14 ne 

Lvíček KŽP 1 dítě 0 - 14 ne 
Uniqa pojišťovna, a. s. 

Motýlek KŽP/IŽP 1 dítě 0 - 18 ne 
Tabulka 2: Životní pojištění pro děti (14) 

 

3.4 Návrh na zlepšení součastného zpracování  
 
V předchozím textu jsem nastínila problém časového fondu potřebného pro zpracování 

kvalitního finančního poradenství pracovníka OVB. Také jsem se již zmínila o tom, že 

značně zdlouhavá je především fáze porovnávání potenciálních možných produktů a 

výběr jediného možného z nich. Protože je nabídka finančních produktů společnosti 

OVB Allfinanz velice široká, zabývám se v této práci pouze odvětvím životního 

pojištění.  
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Jako jedno z možných řešení této situace navrhuji vypracovat rozhodovací strom, který 

by napomohl zrychlení procesu výběru konkrétního produktu životního pojištění. 

Rozhodovací strom bude složen z dotazů odpovídajících nejčastějším kritériím klientů, 

která by mělo jejich životní pojištění splňovat. Finanční poradce může tento 

rozhodovací strom používat již při své druhé pracovní fázi – analýze. Již na základě 

výsledků odpovědí na dotazy v rozhodovacím stromu dojde ke značnému zúžení 

nabídky potenciálních pojistných produktů. Z těch už finanční poradce pouze vybere 

konkrétní produkt jen na základě specifičtějších požadavků klienta. Případně vyloučí 

z nabídky ty produkty, do kterých by klient z hlediska rizikovosti nemohl být jako 

pojištěný přijat.  

 

Konečná podoba rozhodovacího stromu vytvořeného na základě teoretických 

východisek této práce, je na následujících stranách.   



 
Diagram 1: Rozhodovací strom - 1. část (14) 
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Diagram 2: Rozhodovací strom - 2. část (14) 
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Diagram 3: Rozhodovací strom - 3. část (14) 
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4 Závěr 
 

Ve své bakalářské práci jsem nastínila problematiku tvorby finančního poradenství 

pracovníky společnosti OVB Allfinanz, a .s. V rámci tohoto procesu jsem se soustředila 

především na fázi vyhodnocování finanční analýzy a výběru konkrétního pojistného 

produktu pro klienta z oblasti životního pojištění.  

 

V práci jsem vystihla především problematiku množství životních pojištění, ze kterých 

OVB vybírá pro své klienty ty vhodné. Konkrétně tato část pracovní náplně je časově 

nejnáročnější. Proto jsem navrhla řešení, které by pomohlo při výběru příp. zúžení 

nabídky potenciálních životních pojištění pro konkrétního klienta. Toto řešení jsem 

zpracovala do podoby rozhodovacího stromu, což by mělo znatelně zrychlit a tedy i 

zefektivnit práci finančního poradce. Důležitou součástí této práce je kapitola zabývající 

se charakteristikou vybraných pojistných produktů. Vzhledem k velikému množství 

těchto produktů jsem se rozhodla pro zpracování problému na příkladě 

nejpoužívanějších produktů životního pojištění. Produkty v této práci popsány netvoří 

kompletní nabídku OVB.  

 

Výstupem této práce je tedy rozhodovací strom, pomocí něhož je finanční poradce 

schopen rychleji zpracovat kvalitní finanční poradenství. Pomocí tohoto stromu dojde 

k účinnější eliminaci vyhovujících produktů životního pojištění, které je potřeba pro 

klienta porovnat.  Zároveň je potřeba upozornit na to, že do stromu není zahrnut faktor 

věku dospělého klienta, který má zájem o životní pojištění. Proto je nutné zhodnotit 

výstup rozhodovacího stromu z hlediska vstupního věku dospělé osoby. Tento parametr 

jistě vyřadí některé produkty ze skupiny možných řešení, které jsme získali využitím 

uvedeného rozhodovacího stromu. Může nastat i situace, že z důvodu věku klienta 

nevyhoví ani jedna možnost. Pak je potřeba přehodnotit požadavky klienta a upustit od 

některých z nich.  

 

Vzhledem k velice dynamickému vývoji na českém finančním trhu je potřeba tento 

rozhodovací mechanismus neustále aktualizovat. Věřím, že výstup mé bakalářské práce 

nalezne v praxi uplatnění.  

 47



5  Seznam grafů, tabulek a diagramů použitých v této práci 

 

Graf 1: Vývoj hodnoty akcií holdingu OVB na Frankfurtské burze (12)....................... 21 

 

Tabulka 1: Životní pojištění pro dospělé (14) ................................................................ 38 

Tabulka 2: Životní pojištění pro děti (14)....................................................................... 42 

 

Diagram 1: Rozhodovací strom - 1. část (14)................................................................. 44 

Diagram 2: Rozhodovací strom - 2. část (14)................................................................. 45 

Diagram 3: Rozhodovací strom - 3. část (14)................................................................. 46 

 

 

 48



6 Použité zdroje  
 
(1) ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. 120 

s. ISBN 80-247-0137-5. 

(2) DAŇHEL, J. a kol.: Pojistná teorie. Professional Publishing. 338 stran. Druhé 

vydání, 2006. ISBN 80-86946-00-2. 

(3) DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Vydalo nakladatelství 

Ekopress, s. r. o., K Motelu 124, Praha 4. 178 stran. Vydání II. – Praha 2005. ISBN 

80-86119-92-0.  

(4) MARTINOVIČOVÁ, D.: Pojištění podnikatelských subjektů. KEY Publishing, s. r. 

o., Nádražní 733/176, 702 00  Ostrava-Přívoz. 236 stran. Vydání první. 2007. ISBN 

978-80-87071-08-3.  

(5) MARTINOVIČOVÁ, D.: Pojišťovnictví (Studijní text pro kombinovanou formu 

studia). Vydal Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno. 123 stran. Vydání 

první. Září 2006. ISBN 80-214-3257-8.  

(6) VOSTATEK, J. Sociální a soukromé pojištění. 1. vyd. Praha: Kodex Bohemia, 

1996. 601 s. ISBN 80-85963-21-3. 

(7) VLP: Výhody připlácení zaměstnavatelů. Odborný měsíční časopis pro finanční 

poradce a zprostředkovatele Finanční poradce. [prosinec 2007].  

 

(8) Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí.  

(9) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.  

(10) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.  

(11) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

 

 49



(12) Webové stránky Frankfurtské burzy týkající se vývoje akcií společnosti OVB 

Holding AG [online]. [cit. 2008-05-06]. Dostupné na  

<http://boerse-

frankfurt.com/pip/dispatch/de/pip/private_investors/home?module=In_HistData&

wp=DE0006286560&lang=de&navpath=http://boerse-

frankfurt.com/pip/dispatch/de/pip/private_investors/home&wpbpl=FSE>.  

(13) Webové stránky společnosti OVB Allfinanz, a. s. v České republice [online].  

[cit. 2008-03-11]. Dostupné na <www.ovb.cz>.  

 

(14) Interní materiály společnosti OVB Allfinanz, a. s. v České republice.  

 50

http://boerse-frankfurt.com/pip/dispatch/de/pip/private_investors/home?module=In_HistData&wp=DE0006286560&lang=de&navpath=http://boerse-frankfurt.com/pip/dispatch/de/pip/private_investors/home&wpbpl=FSE
http://boerse-frankfurt.com/pip/dispatch/de/pip/private_investors/home?module=In_HistData&wp=DE0006286560&lang=de&navpath=http://boerse-frankfurt.com/pip/dispatch/de/pip/private_investors/home&wpbpl=FSE
http://boerse-frankfurt.com/pip/dispatch/de/pip/private_investors/home?module=In_HistData&wp=DE0006286560&lang=de&navpath=http://boerse-frankfurt.com/pip/dispatch/de/pip/private_investors/home&wpbpl=FSE
http://boerse-frankfurt.com/pip/dispatch/de/pip/private_investors/home?module=In_HistData&wp=DE0006286560&lang=de&navpath=http://boerse-frankfurt.com/pip/dispatch/de/pip/private_investors/home&wpbpl=FSE
http://www.ovb.cz/


Příloha 1: Základní pojmy  
 

Pojištění - prostředek – produkt finančního trhu – který se využívá pro eliminaci 

finančních škod vzniklých jako důsledek nahodilé události.  

 

Pojišťovna - instituce spravující pojistný fond, která se zavazuje poskytnout 

pojištěnému v případě vzniku smluvně sjednané události – tzv. pojistné události 

finanční prostředky ke krytí škod. Do pojistného fondu plynou pravidelné příspěvky 

(měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční) všech pojištěných, tzv. pojistné.  

 

Pojistné - smluvně sjednaná úplata pojištěného za poskytnutí případné finanční pomoci 

pojišťovnou na likvidaci následků pojistné události. Systém výplat částek na krytí 

následků těchto pojistných událostí funguje na principu vzájemné solidarity všech 

pojištěných u dané pojišťovny. Filozofie pojištění je postavena na faktu, že hradit škody 

z pojistné události je pro jednoho pojištěného finančně neúnosné. Proto spolu 

s ostatními pojistníky přispívá do pojistného fondu, ze kterého se hradí náklady vzniklé 

v důsledku pojistné události. Jedná se o rozložení rizika mezi více pojištěných. Je 

zkrátka méně náročné obětovat pravidelně menší finanční částky, které nemusíme 

později sami využít, než se spoléhat sami na sebe v případné finanční nouzi.  

 

Pojistné plnění - částka, kterou se pojišťovna zavázala ve smlouvě vyplatit pojištěnému 

v případě vzniku pojistné události.  

 

Pojištěný - osoba stanovená ve smlouvě jako subjekt, v jehož prospěch je v případě 

vzniku pojistné události vyplacen finanční obnos stanovený podle matematicko-

pojistných zásad. Tyto zásady jsou určeny na základě statistických charakteristik 

daných pojištěných rizik a konkrétních smluvních podmínek (např. četnost, 

pravděpodobnost výskytu těchto jevů, výše finanční potřeby na jejich nápravu, výše 

sjednaného pojistného, apod.). 

 

Často je pojištěný současně i pojistníkem – osobou, která sepisuje smlouvu 

s oprávněným zástupcem dané pojišťovny – pojistitelem – a  zavazuje se platit pojistné.  
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Ve smlouvě může pojistník určit i tzv. obmyšlené osoby, kterým v případě úmrtí 

pojištěného náleží jistá výplata prostředků ve smlouvě taktéž vymezená. Pokud žádná 

taková osoba určená není, řídí se výplata prostředků podle ustanovení občanského 

zákoníku týkajících se dědění. (5), (9), (14) 
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