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Abstrakt 

Bakalárska práca je zameraná na poistnú ochranu podnikateľského subjektu DP MONT 

SK, s.r.o. V teoretickej časti sa práca venuje odborným pojmom, ktoré súvisia s 

rizikami a poistením. Následne je prevedená analýza súčasného stavu podniku 

a predstavenie poistných ponúk. Vo finálnej časti sú uvedené návrhy na zlepšenie 

poistného krytia firmy.  

 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the insurance protection of the business entity DP 

MONT SK, s.r.o. In the theoretical part, the work deals with technical concepts related 

to risks and insurance. Subsequently, an analysis of the current state of the company and 

the presentation of insurance offers is performed. The final part contains suggestions for 

improving the insurance coverage of the company. 
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ÚVOD 

Ekonomické fungovanie fyzických a právnickým osôb nemôže dlhodobo a stabilne 

prosperovať bez správne nastavenej poistnej ochrany. Mikro a malé podniky väčšinou 

riadi jedna osoba, čo spôsobuje nedostatočnú pozornosť vnímania hroziacich rizík 

podniku. Slabá alebo nedostatočná poistná ochrana môže skončiť bankrotom celej 

firmy. Vedomé riadenie rizík u menších podnikateľov môže znížiť nepredvídateľné 

náklady a tým pádom zvýšiť produktivitu podniku. 

Ak by sme na Slovenskom a Českom trhu zvýšili povedomie o tomto probléme 

a následne vytvorili systém pre správne riadenie rizík u menších podnikateľov, tak by 

z toho mohol prosperoval celý štát.  

 

Poistnú ochranu proti hroziacim rizikám poskytujú komerčné poisťovne, ktoré súťažia 

o klientov svojej konkurencie. Všetky faktory poukazujú na fakt, že na poistnom trhu 

prevyšuje ponuka poistných produktov, nad jej dopytom. Preto je zložitejšie nájsť ten 

správny poistný produkt.  

 

V bakalárskej práci sa budem zaoberať správnym nastavením poistného krytia pre firmu 

DP MONT SK, s. r. o.  

Práca pozostáva z viacero častí. Na začiatku si prestavíme teoretické východiská práce, 

ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť skúmanú problematiku. Zistíme potencionálne 

riziká, ktoré hrozia skúmanému podnikateľskému subjektu a zanalyzujeme súčasné 

poistné krytie týchto rizík. Po prehodnotí súčasnej poistnej ochrany vypracujem 

porovnanie poistných produktov od troch komerčných poisťovní.  

 

Následne vypracujem kompletný návrh poistného krytia pre skúmaný podnikateľský 

subjekt. 

Na konci tejto práce bude podnik DP MONT SK, s. r. o. oboznámený s najvhodnejšou 

variantou poistného krytia.  
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1 CIELE, METÓDY A POSTUPY PRÁCE 

Cieľom bakalárskej práce je nastaviť optimálnu poistnú ochranu pre DP MONT SK, s. 

r. o.  Predstavíme si podrobnejšie skúmaný podnikateľský subjekt. Pre objavenie  

potencionálnych rizík sa zoznámime s procesmi firmy a jeho majetkom.  

Využitím SWOT analýzy zistíme slabé a silné stránky firmy. Zanalyzujeme riziká, ktoré 

podniku hrozia pomocou rozhovoru s majiteľom firmy a pozrieme sa na súčasnú 

poistnú ochranu. Vyplníme rizikový dotazník, ktorý pošleme poisťovniam Generali, 

ČSOB a Allianz, kde bude naše požadované poistné krytie pre skúmané riziká. Každý 

poistný produkt si jednotlivo predstavíme a prevedieme komparáciu dôležitých 

parametrov pre našu firmu pomocou Scoring modelu.. Nakoniec vypracujem návrh na 

zlepšenie poistnej ochrany podnikateľského subjektu.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

2.1 Riziko 

Riziko môže chápať každý trochu inak a preto má veľa definícií. Jedna z definície môže 

byť: „Riziko predstavuje možnosť vzniku určitej škody v priebehu určitej doby, 

u určitého podnikateľského subjektu, a to v dôsledku anomálie (poruchy) v jeho bežnom, 

normálnom, bezporuchovom vývoji.“ (6, s. 6) 

2.1.1 Riadenie rizika  

Proces skúmajúci riziká sa nazýva risk management (riadenie rizika). Cieľom risk 

managementu je znižovanie dopadu rizík, predchádzať stratám a nastavenie finančného 

krytia proti potencionálnym nepriaznivým situáciám hroziace podniku. (4, s. 37) 

2.1.2 Prevencia rizika  

Každý občan má zo zákona povinnosť vyhýbať sa škodám a minimalizovať ich 

dôsledky. Vždy je lacnejšia varianta škodám predchádzať, ako ich riešiť. To platí 

v každom odvetví, kde hrozia potencionálne riziká. Preto existujú preventívne 

opatrenia, ktoré môžeme rozdeliť na: (4, s. 38) 

• Technické opatrenia.  

Sem spadajú všetky technologické zariadenia, ktoré obmedzujú výskyt 

škodových udalostí. Vo firmách to môžu byť novšie výrobne stroje s vyššou 

bezpečnosťou, pri ich riadení, alebo s menšou poruchovosťou. Patria sem 

doplnkové zariadenia, pre aktívnu alebo pasívnu bezpečnosť, napr. kamery proti 

vlámaniu a krádeži, alebo hasiace prístroje proti požiaru. (4, s. 39) 

• Organizačné opatrenia  

Druhý spôsob, ako predchádzať potencionálnym škodám, je vyškoliť personál 

proti nepriaznivým situáciám. K organizačným opatreniam patria, aj únikové 

a evakuačné plány osôb z miesta výskytu nežiadúcej situácie. (4, s. 39) 
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2.1.3 Základné členenie rizík  

✓ Morálne riziko 

Hrozí, ak sú ľudia nezodpovední ku svojim veciam. Vtedy je väčšia 

pravdepodobnosť, že nastane poškodenie na majetku alebo zdraví. Človek, by 

mal minimalizovať riziko a ak tak nerobí, tak môže porušovať právne predpisy, 

ktoré mu to prikazujú. (1, s. 7) 

✓ Fyzické riziko 

Sa týka fyzických charakteristík, ako sú napríklad konštrukcie automobilov, 

alebo budov, ktoré nás môžu ochrániť pred úrazom. (1, s. 7) 

✓ Riziko finančné 

Sú to také riziká, kde vieme určiť pomerne presnú finančnú hodnotu. (1, s. 7-8) 

✓ Riziko skutočné  

Skutočné riziko nastane vtedy, keď nikto nič nezíska. Môžeme buď stratiť, alebo 

byť na tom istom. Dobrým príkladom je úraz, keď sa stane, tak môžeme iba 

stratiť. (1, s. 8) 

✓ Riziko špekulatívne  

Umožňuje nám dosiahnuť zisk. Napríklad, investovanie do fondov, kde môžeme 

získať, byť na nule, alebo v strate. Primárnou motiváciou je zisk. Hlavným 

rozdielom medzi špekulatívnym a skutočným rizikom je ten, že skutočné riziká 

idú poistiť, ale špekulatívne nie. Nemôžeme si poistiť ziskovosť investície, ale 

môžeme si poistiť veci spojené s ňou. (1, s. 8) 

✓ Riziko elementárne (základné)  

Je spôsobené vonkajším vplyvom, napríklad záplavou, výbuchom sopky, 

zemetrasením, alebo vojnou. Je to neosobné riziko, ktoré je rozsiahle na širšie 

obyvateľstvo. (1, s. 8-9) 

✓ Riziko špecifické  

Opak elementárneho je riziko špecifické. Pri špecifickom riziku môžu nastať 

konkrétne úrazy a pod. (1, s. 9)  

✓ Poistiteľné a nepoistiteľné riziká 

Poisťovne, si vyberajú riziká, ktoré poistia a ktoré naopak nie. Poistiť sa dá 
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relatívne všetko, ale záleží na podmienkach a poistnom. Pri nadmerných 

rizikách, si poisťovne vypomáhajú zaisťovňami, na rozloženie daného rizika 

medzi viacej spoločností. (4, s. 27) 

2.1.4 Krytie podnikateľských rizík  

Krytie podnikateľských rizík znamená, vytvorenie finančných zdrojov pre dostatočné 

krytie potencionálnych rizík. Najčastejšie formy vytvárania finančných zdrojov, ktoré 

podniky využívajú sú tieto: 

• Samopoistenie 

Samopoistenie je dostatočné vytváranie vlastných zdrojov na ochranu proti 

hroziacim rizikám. Pri samopoistení môže podnik využívať úvery, alebo 

kombináciu úveru a vlastných zdrojov. Výhodou je, že firmy nemusia platiť 

žiadne poistné poisťovniam a tým ušetria na províziách sprostredkovateľov 

obchodu. Ďalšou výhodou je vlastníctvo finančných prostriedkov, ktoré môže 

podnik ľubovoľne použiť. Nevýhodou samopoistenia je, že podnikateľské 

subjekty, nikdy nemôžu odhadnúť presné vyčíslenie potencionálnych rizík 

a preto, nemusia mať dostatočné množstvo rezerv na ich pokrytie. (7, s. 17-19) 

• Vzájomná pomoc podnikov  

Vzájomná pomoc je najstarší spôsob krytia rizík. Obchodný partneri, alebo 

kamaráti sa dohodnú, že v prípade nastania nežiaducich udalostí si navzájom 

pomôžu. Väčšinou sa jedná o dodanie potrebného materiálu na opravu, alebo 

pomocných pracovníkov. Podstatnou súčasťou medzi obidvomi stranami je 

dôvera.  Nevýhodou je, že tento spôsob krytia rizík nerieši väčšie finančné 

straty, ktoré by mohli podnik priviesť do existenčných problémov. (7, s. 19-20) 

• Vytváranie spoločných fondov 

Firmy sa môžu dohodnúť, že vytvoria spoločný fond, ktorý bude slúžiť ako 

poistná ochrana v prípade nežiaducej udalosti. Väčšinou tento fond slúži pre 

konkrétne straty, ktoré si podniky určia dopredu. Nevýhodou je, že ak nastane 

viacero nežiaducich udalostí za sebou, tak vo fonde nemusí byť dostatok 

finančných zdrojov na pokrytie všetkých strát. (7. s. 20) 
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• Komerčné poistenie  

Komerčné poistenie je efektívnou formou na vytváranie finančných rezerv, ktoré 

sa tvoria z poistného. Podnik môže uzavrieť poistnú zmluvu s komerčnou 

poisťovňou na krytie potencionálnych rizík. Poisťovňa preberá na seba len 

dojednané riziká v poistnej zmluve. Podľa občianskeho zákonníku, poistený 

musí predchádzať škodám a ak tak nerobí, tak poisťovňa nie je povinná vyplatiť 

poistné plnenie. (7, s. 20-21) 

2.1.5 SWOT analýza  

V projektovom manažmente je SWOT analýza nástrojom pre objavovanie hrozieb 

a príležitostí, ktoré hrozia podniku alebo inému subjektu. Analýza sa zaoberá štyrmi 

stránkami podniku: (11, s. 187) 

• Silné stránky (strenghts) podniku  

Ukazujú nám čo robí podnik dobre, alebo a v čom ma prednosti pred 

konkurenciou. (11, s. 187) 

• Slabé stránky (weaknesses) podniku 

Identifikujú čo podnik robí zle. Odhaľujú faktory, ktoré by mal podnik zlepšiť. 

(11, s. 187) 

• Príležitosti (opportunities) 

Hodnotia sa príležitosti, zmeny a vývoj na trhu danej organizácie. (11, s. 187) 

• Hrozby (threats) 

Sem patria potencionálne prekážky čeliace spoločnosti. Môže sa jednať  

o konkurenciu alebo zmeny v technologickom priemysle a pod. (11, s. 187) 

 

Cieľom SWOT analýzy je zistenie možností, ako zmenšiť pravdepodobnosť hrozieb 

a zvýšiť pravdepodobnosť príležitostí skúmaného subjektu. Tento proces, sa môže 

opakovane aplikovať pri jednotlivých procesoch. (11, s. 187)  
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2.2 Poistenie 

Je to vzťah, medzi poisťovateľom a poistníkom resp. poisteným. Poisťovateľ 

zabezpečuje dohodnuté riziká poistenému, ktoré sú dojednané v poistnej zmluve.  

Poistná zmluva konkretizuje podmienky, ktoré si komerčná poisťovňa a poistník resp. 

poistený dohodli v zmluve. K poistnej zmluve patria aj všeobecné obchodné 

podmienky, ktoré určujú všetky náležitosti zmluvy, ako je napríklad predmet poistenia, 

poistné riziká, čakacie lehoty, výška poistného, výška poistného plnenia a ostatné 

dôležité podmienky. (6, s. 80) 

2.2.1 Poistná ochrana a jej ocenenie  

Každá vec má svoju určitú hodnotu, ktorá ide oceniť finančnou čiastkou. V sektore 

poisťovníctva, túto čiastku nazývame poistné, ktorá odráža objektívnu cenu rizika. 

(4, s. 31)  

2.2.2 Poistná hodnota  

Je to aktuálna hodnota majetku v čase, kedy si ho chceme poistiť. Ak si zvolíme 

maximálnu poistnú sumu hodnotu majetku, tak môže nastať veľa problémov. Majetok 

sa po čase opotrebováva a vzniká nesúlad medzi hodnotou majetku a poistnou sumou. 

Preto rozdeľujeme hodnotu na: (4. s. 31) 

➢ Nová hodnota 

Je to reprodukčná cena – vyjadruje sumu, ktorú by sme museli zaplatiť za 

poistenú vec, v prípade opätovnej kúpy, pri zachovaní kvality a všetkých 

ostatných parametrov. (4. s. 31) 

➢ Časová hodnota  

Ukazuje, aká je momentálna cena majetku po jeho znehodnotení a opotrebení. 

(4. s. 31) 

➢ Poistná čiastka 

Používa sa vtedy,  keď odhadujeme hodnotu majetku. Táto čiastka predstavuje  

maximálne poistné plnenie. (4. s. 31) 
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Časová a nová hodnota sa používa pri poistení motorových vozidiel. Pri úrazovom, 

životnom, dôchodkovom poistení a poistení zodpovednosti za škodu používame poistnú 

čiastku. (4. s. 31) 

2.2.3 Podpoistenie  

U nastavenia správneho poistenia je dôležité, aby poistná suma odpovedala skutočnej 

hodnote majetku. Ak by poistná suma predstavovala mylný obraz o skutočnej hodnote 

majetku, tak pri poistnom plnení poisťovňa nemusí vyplatiť poistné plnenie 

v dojednanej výške. Mohlo by to poškodiť všetkých klientov poisťovne, ktorí majú 

správne nastavenú poistnú sumu. Dôvodom poškodenia klientov, by mohol byť 

nedostatok finančných zdrojov, pre poistné plnenie v prípade poistných udalostí.  

Naopak sa môže stať, že niektoré ceny majetku môžu narastať. V takom prípade treba 

aktualizovať poistnú sumu. (4, s. 32) 

2.2.4 Prepoistenie 

Pri vyššej poistnej čiastke, ako je hodnota poisteného majetku, hovoríme o prepoistení. 

V takom prípade môže poisťovňa zažiadať o zníženie poistnej čiastky v ďalšom 

poistnom období. (4. s. 32) 

2.2.5 Nadmerné poistenie 

Je to stav, kedy je poistenie dojednané na vyššiu hodnotu pri majetku, ako v skutočnosti 

je. Pre poisteného je to zbytočné nakoľko z poistného plnenia nemôže dostať viac, ako 

je strata, alebo škoda na poistenom majetku. (4, s. 32)  

2.2.6 Dvojité poistenie 

Dvojité poistenie nastane v prípade, keď na jedno riziko, sú dojednané dve a viac 

poistných zmlúv v rôznych poisťovniach. Poisťovne, sa pri poistnej udalosti kontaktujú 

a ak nejde o životné, alebo neživotné poistenie, tak si svoj podiel poistného plnenia 

rozdelia podľa pomeru platieb poistného. (4, s. 33) 



19 

 

2.2.7 Poskytnutie poistného plnenia  

Poistné plnenie môžu poisťovne ponúkať ako:  

• Peňažné plnenie – pri poistnej udalosti poisťovňa vyplatí poistné plnenie 

v peňažnej hodnote. (4, s. 34) 

• Vecné plnenie – Tento druh plnenia sa používa u asistenčných služieb  

(v prípade lekárskeho vyšetrenia a pod.). (4, s. 34) 

2.2.8 Poistné  

Poistné je čiastka, ktorú musí poistník resp. poistený zaplatiť za poistnú ochranu.  

Výška poistného musí byť dostatočne vysoká na to, aby dokázala zahrnúť: (4, s. 34) 

➢ tvorbu technických rezerv 

Tvorba technických rezerv je dôležitá najmä pri poistení úrazu a zodpovednosti 

za škodu. Poisťovňa musí myslieť na situácie, kedy musí vyplácať poistné 

plnenie niekoľko rokov (napr. doživotná renta). (4, s. 34) 

➢ náklady komerčnej poisťovne  

Sem spadajú počiatočné náklady a bežné náklady na správu. (4, s. 34) 

➢ zisk poisťovne 

Každý podnikateľský subjekt vykonáva svoju činnosť za účelom zisku 

a poisťovne nie sú výnimkou. (4, s. 34) 

➢ reakciu na infláciu 

Zvyšovanie cien tovarov vedie k znehodnotenie peňazí a preto sa využíva 

indexácia. (4, s. 34) 

➢ rekciu na zmenu úrokovej sadzby 

Pokles úrokových sadzieb vedie k zníženiu výnosov z bánk a investícií.  

(4, s. 34)  

➢ reakciu na konkurenciu  

Poisťovňa by nemala podľahnúť tlaku konkurencie na znižovanie poistných 

sadzieb. (4, s. 34) 
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➢ reakciu na zmenu daňových predpisov  

Zvýšenie daňového zaťaženia na zisk poisťovne dopadá na zvýšenie poistného.  

(4, s. 34) 

➢ reakciu na kurzové zmeny  

Jedná sa o súvislosti spojené so zaistením. (4, s. 34) 

 

• Kalkulačný vzorec pre výpočet poistenia majetku a zodpovednosti za škodu: 

PB = PN + NV + Z + ZŠ + PR  

PB   - brutto poistné 

PN  - netto poistné 

NV - vlastné náklady 

Z   - zisk 

ZŠ   - príspevok na zábranu škôd  

PR   - iné prirážky  

(4, s. 35) 

2.2.9 Poistný trh 

Poistný trh funguje ako každý iný finančný trh. Existuje tu ponuka zo strany poisťovní a 

dopyt zo strany klientov. Ponuka poistných produktov je väčšia ako dopyt. Prispieva k 

tomu fakt, že klienti si neuvedomujú svoje riziká. Medzi poisťovňou a klientmi vstupujú 

sprostredkovatelia poistenia, ktorí zefektívňujú poistný trh.  

Významnou časťou je investičný poistný trh, kde poisťovne investujú prebytočné 

finančné prostriedky do finančných trhov. Symptómom zdravej a úspešnej ekonomiky 

je dôveryhodnosť a solídnosť poistného trhu. (3, s. 43) 

2.2.10  Znižovanie rizík v poisťovníctve  

o Zábranná činnosť 

Je to činnosť, pri ktorej poisťovňa znižuje výskyt škôd. Používajú sa rôzne 

činnosti, ako napríklad: priame financovanie zábranných opatrení zo 

zrealizovaného fondu pre prípad škôd, vzdelávanie vedúcich pracovníkov na 
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predchádzanie týchto škôd, motivačné ponuky poistných produktov (bonusy za 

bezškodový priebeh, uplatnenie spoluúčasti a pod.) (10, s. 34) 

o Zaistenie 

Zaistenie pomáha komerčným poisťovniam zvýšiť upisovací kapacitu. Poistiteľ 

musí rešpektovať svoju upisovaciu kapacitu, ktorá mu nedovoľuje upisovať 

svoje obchody neobmedzene. Upisovacia kapacita je maximálny objem rizika, 

ktoré môže komerčná poisťovňa na seba prevziať. Táto kapacita je spojená so 

solventnosťou poisťovateľa, ktorá spadá pod dohľad v poisťovníctve. Pokiaľ 

poisťovne využívajú zaistenie, tak logicky môžu navýšiť svoju upisovaciu 

kapacitu a tým zvýšiť svoj objem obchodov na finančnom trhu. Zaisťovne 

pomáhajú poisťovniam diverzifikovať poistné riziká. (9, s. 101) 

o Spoluúčasť  

Spoluúčasť pri poistení znamená, že poistený v prípade poistnej udalosti sa 

podieľa určitou časťou na poistnom riziku. Poisťovne motivujú poistených 

k predchádzaniu škôd a znižujú si takto náklady pri poistnom plnení. (8, s. 156) 

o Spolupoistenie  

Spolupoistenie znamená prevzatie jedného väčšieho riziká viacerými 

poisťovateľmi. Každý poistiteľ je zodpovedný za určitú časť daného rizika 

(10. s. 34) 

2.3  Sprostredkovatelia poistenia  

Medzi klientom a poisťovňou existujú sprostredkovatelia poistenia. Sú to odborníci 

v oblasti poistenia a zaistenia, ktorí majú prehľad o poistných produktoch na poistnom 

trhu. Medzi sprostredkovateľov môžeme zaradiť poistných maklérov, poisťovacích 

agentov a finančných sprostredkovateľov, ktorí fungujú ako samostatné podnikateľské 

subjekty. Každý z uvedených musí mať vykonané odborné vzdelanie v poisťovníctve 

a spravenú skúšku národnej banky. Ak ich je na poistnom trhu veľa, tak dokážu 

diktovať podmienky poisťovniam pre svojich klientov. (3, s. 45)  
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2.3.1 Poisťovací agent 

Poisťovací agent je závislý sprostredkovateľ vykonávajúci sprostredkovateľskú činnosť 

pre jednu komerčnú poisťovňu. Nemôže hľadať alternatívy pre klientov u iných 

poisťovní, nakoľko predáva poistné produkty jednej komerčnej poisťovne. Províziu 

získava z nových a starších uzatvorených zmlúv. (1, s. 73) 

2.3.2 Poisťovací maklér  

Poisťovací maklér je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie 

v poistnom odvetví. Poisťovací maklér ma uzatvorenú zmluvu s osobou, ktorá má 

záujem o poistenie. Maklér nie je viazaný jednou poisťovňou. Hľadá na poistnom trhu 

najvhodnejší poistný produkt pre svojho klienta. Jeho práca zahŕňa všetko od 

poradenstva cez uzatvorenie zmluvy až po pomoc pri poistných udalostiach. Časť 

maklérov poskytuje svoje služby aj drobným podnikateľom. (1. s 74) 

2.4 Poistné produkty pre podnikateľov  

Poistné produkty pre podnikateľov delíme na tri časti: 

✓ Zákonné poistenie  

Zákonné poistenie sa neuzatvára, pretože poistný vzťah je daný na základe 

právneho predpisu. Predpis určuje všetky parametre poistnej zmluvy, ako sú 

poistné podmienky, výška poistného a pod. Tento druh poistenia sa nazýva 

zákonné poistenie zodpovednosti organizácie pri pracovnom úraze alebo 

nemoci z povolania. Predmetom poistenia je krytie rizík spôsobené dotyčnou 

organizáciou v oblasti zodpovednosti za pracovný úraz, alebo nemoc 

z povolania. (1, s. 47- 48) 

✓ Povinné zmluvné poistenie  

V niektorých povolaniach môže zákon stanoviť povinnosť uzatvorenia poistnej 

zmluvy s komerčnou poisťovňou. Neuzatvorení takejto zmluvy vedie k zákazu 

vykonávanej činnosti. Najznámejšie je poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou vozidla. Poistenie kryje náklady na opravu, alebo 

zdravie poškodených účastníkov u dopravných nehôd, ktorí nespôsobili poistnú 
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udalosť. Toto poistenie sa môže vyžíva napríklad pri lietadlách, alebo pri 

vykonávaných pracovných činnostiach, ako sú advokáti, notári, audítori atď. 

 (1, s. 49-50) 

✓ Zmluvné dobrovoľné poistenie  

Subjekt sa môže sám rozhodnúť o uzatvorení poistnej zmluvy s komerčnou 

poisťovňou. Môže si vybrať podľa svojho uváženia, aké riziká chce mať 

poistené. Najčastejšie dobrovoľné poistenia je poistenie majetku, 

zodpovednosti a poistenie osôb. (1, s. 51) 

2.4.1 Poistenie zodpovednosti za škodu 

Využíva sa v situáciách, kedy poistený subjekt svojou činnosťou môže spôsobiť škodu 

na majetku, zdraví, alebo živote inému subjektu. Do tohto poistenia spadá aj poistenie 

finančných škôd, za ktoré je subjekt zodpovedný. (2, s. 133) 

2.4.2 Poistenie majetku 

Slúži na krytie rizík fyzických a právnických osôb. Tento druh poistenia predávajú 

komerčné poisťovne. Hlavnou položkou je poistenie hnuteľných, nehnuteľných vecí 

a poistenie záujmov, kde patrí napríklad krytie úverov a pohľadávok. K poisteniam 

majetku patrí: (1, s. 51-52) 

• Poistenie poškodenia alebo zničenia vecí živelnými udalosťami 

Predmetom poistenia, je ochrana svojho majetku proti živelnými udalosťami. 

Medzi živelné udalosti radíme napríklad krupobitie, požiar, úder blesku, 

záplavu, zemetrasenie atď. Fyzické a právnické osoby si prevažne toto poistenie 

dojednávajú pre krytie hnuteľných a nehnuteľných vecí. Poistenie proti 

živelným rizikám je považované za základ poistnej ochrany majetku. 

(1, s. 53-55)  

• Poistenie pre prípad odcudzenia veci 

Poistený má právo na poistné plnenie v prípade odcudzenia veci, kde páchateľ 

na ich dosiahnutie musel prekonať prekážky, alebo ochranné zariadenia. 

Poistenie sa vzťahuje na cenné veci vtedy, keď sú uložené v trezore, 

alebo podobných zariadeniach, kde je k ním obmedzený prístup. Podnikateľské 
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subjekty, si poistenie pre prípad odcudzenia dojednávajú pre svoj hnuteľný 

majetok, ktorý slúži k podnikateľskej činnosti. (1, s. 56) 

• Poistenie unikajúcej vody z vodovodných zariadení 

Poistenie sa vzťahuje na všetky škody spôsobené vodou, ktorá uniká 

z vodovodného zariadenia alebo nádrže, inou kvapalinou, parou unikajúcu 

z ústredného, etážového, alebo diaľkového topenia. Ďalej sem môžeme zarátať 

škody spôsobené unikajúcou vodou z potrubia. Podnikatelia toto poistenie 

najčastejšie využívajú v spojení so svojimi zásobami. (1, s. 56)  

• Poistenie budov a stavieb  

Poistenie budov a stavieb chráni majetok poisteného pre prípad poškodenia 

požiaru, výbuchu a iných živelných udalostí. Budovou, sa rozumie stavba 

s pevným základom, ktorá je zakrytá stenami a strechou. Veľkosť rizika 

poškodenia stavieb a budov záleží na konštrukcií, materiálu a iných faktorov, 

ktoré sú spojené s nehnuteľnosťou. Klient komerčnej poisťovne, si môže poistiť 

celú stavbu alebo len jej časť. Predmetom poistenia býva aj príslušenstvo stavby. 

(1. s. 57-58)  

• Poistenie strojov  

Veľa podnikov využíva pre svoje podnikateľské zámery stroje. Poistenie strojov, 

alebo inak nazvané lom stroja, je poistný produkt, ktorý pokrýva riziká spojené 

s poškodením, nesprávnou údržbou, alebo premiestňovaním strojov. 

Opotrebenie, korózia, živelné udalosti ohľadom strojov poisťovňa väčšinou 

nepoisťuje, ale môžu existovať rôzne pripoistenia, ktoré kryjú aj tieto riziká. 

 (1. s. 59) 

• Dopravné poistenie 

Sa využíva na poistné krytie dopravných prostriedkov, alebo prevážaného 

tovaru.  Poistenie dopravného prostriedku sa označuje kasko a poistenie 

dopravovaného tovaru kargo. (1. s. 63) 

2.4.3 Poistenie dopravných prostriedkov  

Havarijné poistenie (kasko) sa využíva pri dopravných prostriedkov. Chráni majiteľa, 

alebo držiteľa poisteného vozidla pred rizikami týkajúce sa odcudzenia, zničenia, 
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poškodenia motorového vozidla následkom živelnej udalosti, vandalizmu a dopravnej 

nehody. Havarijné poistenie, ktoré pokrýva všetky riziká sa nazýva poistenie all risk. 

Poistenie, kde sú dojednané v poistnej zmluve len niektoré riziká, nazývame obmedzená 

havária. (1, s. 64.) 

2.5 Poisťovne 

Sú to finančné inštitúcie, ktoré majú licenciu na vykonávanie svojej činnosti. Starajú sa 

klientom o finančnú stabilitu v prípade náhodnej nežiaducej situácie resp. poistnej 

udalosti. Za poskytnutí poistnej zmluvnej ochrany, si poisťovňa inkasuje finančné 

platby resp. poistné. (2, s. 127)  

2.5.1 Povolenie k poisťovacej činnosti 

Povolenie k poisťovacej činnosti môže žiadať akciová spoločnosť, alebo družstvo. 

Poisťovňa, musí spĺňať radu požiadaviek, ako je ekonomická stabilita, dôveryhodnosť 

osôb, bezpečnosť činnosti a technické predpoklady. Keď je všetko v poriadku, tak 

Národná banka Slovenska, udelí poisťovni povolenie, po ktorom môže vykonávať 

poisťovaciu činnosť. (5, s. 98) 

2.5.2 Regulácia a dohľad na poistnom trhu. 

Na finančnom trhu je väčšia ponuka ako dopyt po poistných produktov. Pre zákazníkov 

je zložitejšia orientácia na poistných trhoch. Zákazníci si nevedia sami vyhodnotiť, 

ktorý poistný produkt je pre nich najvhodnejší a sú odkázaný počúvať rady 

poisťovacích sprostredkovateľov. Nie všetci sprostredkovatelia konajú v záujme 

klientov a preto je nutné mať reguláciu poistného trhu. Funkciou regulácie a dohľadu 

poistného trhu je chrániť záujmy ich klientov. V Českej a Slovenskej Republike, 

vykonávajú túto činnosť národné banky. (9, s. 21) 

2.5.3 Solventnosť 

Je schopnosť poisťovní a zaisťovní splniť svoje aktuálne a budúce záväzky vlastnými 

zdrojmi. Disponibilná miera solventnosti vychádza z vlastných zdrojov poisťovne, 
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alebo zaisťovne. Zákon o poisťovníctve vyžaduje mať požadovanú mieru solventnosti. 

Ďalej vyžaduje mať zriadený garančný fond na ktorom poisťovne a zaisťovne budú mať 

bezpečnostné minimum svojich zdrojov. Garančný fond, by mal predstavovať jednu 

tretinu požadovanej miere solventnosti. (5, s. 100) 

2.5.4 Rozdelenie poisťovní  

Z hľadiska činnosti ich delíme na:  

• Špecializované poisťovne  

Zameriavajú sa na určitý segment poistenia. Napríklad na úrazové poistenie, 

alebo na poistenie majetku. Snažia sa dominovať v jednom poistnom odvetví.  

(2, s. 128) 

• Univerzálne poisťovne 

Univerzálne poisťovne sa zameriavajú na všetky druhy životných a neživotných 

poistení. (2, s. 128) 

Z hľadiska právnej formy ich delíme na:  

• Akciové spoločnosti 

Najčastejšou právnou formou poisťovní sú akciové spoločnosti. Každému 

podnikateľskému subjektu ide o zisk. Preto každá komerčná poisťovňa musí byť 

dostatočne kontrolovaná. (2, s. 128) 

• Vzájomné poisťovne  

Vzájomná poisťovňa je spoločenstvo, ktoré ma svojich členov. Pri poistnej 

udalosti sa členovia skladajú na náklady poškodeného člena. Jej cieľom nie je 

dosahovanie zisku a preto, sú náklady častokrát nižšie, ako pri komerčných 

poisťovniach. (2, s. 128) 

• Štátne, resp. verejnoprávne poisťovne  

Slúžia pre fungovanie právneho štátu, kde občania dostávajú zdravotnú 

a sociálnu  starostlivosť. Patria sem sociálne a zdravotné poisťovne. (2, s. 129) 

Poisťovne zamerané na životné poistenie sa zameriavajú na tieto druhy poistenia:  

o Poistenie pre prípad smrti  

Využíva sa pre zabezpečenie pozostalých, v prípade smrti poisteného. Poistnú 
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sumu na smrť, si poistený určuje najčastejšie podľa výšky svojich záväzkov, 

ktoré by mohli v prípade poistnej udalosti pripadnúť na členov rodiny.  

(2, s. 130) 

o Poistenie pre prípad dožitia  

Slúži ako určitý druh šetrenia. V dohodnutom dátume poistený dostane 

dohodnutú sumu. Životné poistenia majú široký výber pripoistení, ako sú 

kritické choroby, invalidita a pod. (2, s. 130) 

o Zmiešané životné poistenie 

Skladá sa z životného poistenia pre prípad smrti, alebo dožitia. Zmiešané 

poistenie, ide nakombinovať aj s investičnou zložkou. (2, s. 130) 

o Investičné životné poistenie a kapitálové životné poistenie.  

Rozdiel medzi nimi je hlavne v tom, že pri investičnom životnom poistení, si 

môžete vybrať z ponuky fondov, do ktorých chcete investovať. Pri kapitálovom 

životnom poistení, máte garantovaný výnos, z dopredu vybraných fondov, ktoré 

sú väčšinou dlhové cenné papiere.  (2, s. 130-131) 

Poisťovne zamerané na neživotné poistenie sa sústreďujú na tieto poistenia: 

• Úrazové poistenie 

Poisťovne zamerané na úrazové poistenie, poskytujú poistnú ochranu poisteným 

pred krátkodobými, ale aj dlhodobými výpadkami príjmu, napríklad v dôsledku 

úrazu, alebo trvalých následkov. Poistné produkty sa každým rokom rozvíjajú. 

Poistený si môže pripoistiť invaliditu, práceneschopnosť, trvalé následky atď.  

(2, s. 132) 

• Majetkové poistenie  

Majetkové poistenie slúži na ochranu svojho majetku. Predmety poistenia sú 

predovšetkým dopravné prostriedky a stavby. Tieto druhy poistenia, kryjú 

majetky subjektov, pred nežiaducimi javmi. (2, s. 133)  
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU  

3.1 Predstavenie podnikateľského subjektu 

V tejto časti, si predstavíme náš skúmaný podnikateľský subjekt, ktorý má názov DP 

MONT SK, s. r. o. Ide o mladú perspektívnu firmu pôsobiacu na slovenskom a českom 

trhu. Zaoberá sa výrobou a montážou pergol, zimných záhrad a balkónov. Vo firme 

pracujú traja zamestnanci a piati externý pracovníci. Firma v roku 2019 podľa finstat.sk 

obdržala tržby vo výške 78 000€. Podľa majiteľa firmy som sa dozvedel, že tržby 

v roku 2020 boli 350 000 €. Výrobný proces podniku prebieha v prenajatej dielni 

v malom mestečku s názvom Skalica, ktorá leží na hraniciach s Českom.  

3.1.1 Procesy v podniku 

Predstavíme si jednotlivé procesy v podniku.  

 

Obr. 1 Procesy v podniku  

Zdroj: rozhovor s majiteľom firmy (15) 

 

Podnik získava objednávky dvomi spôsobmi. Prvý spôsob získavania zákazníkov je 

propagácia webovej stránky dpmont.sk pomocou Google Ads. Druhý spôsob získavania 
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objednávok, je pomocou svojho obchodného zástupcu. Predajca má vytvorenú 

Facebook stránku firmy, kde sa snaží dohodnúť obchodné stretnutie.  

Po dohodnutí stretnutia cestuje ku potencionálnym klientom, kde uzavrie obchod. 

Následne zameria potrebné parametre, na výroby zimnej záhrady, alebo iného produktu 

a zoberie zálohu, z ktorej sa objedná materiál. Na dodanie materiálu od dodávateľa sa 

čaká približne 3 až 4 týždne. V prenajatej dielni, sa dovezený materiál upraví do 

finálnych rozmerov pomocou strojov. Upravený materiál, sa naloží do dodávky 

a prevezie na miesto montáže. Zamestnanci a externý pracovníci, sa podieľajú na 

montáži finálneho produkt. Proces jednej zákazky trvá od 6 do 8 týždňov. V prípade 

dohodnutia stretnutia cez webovú stránku, je tento postup identický.  

3.1.2 Majetok firmy 

V tabuľke č. 1 je uvedený majetok podnikateľského subjektu. 

Tab. 1: Majetok firmy: (vlastné spracovanie podľa rozhovoru s majiteľom. (19)) 

Druh Nová hodnota Časová hodnota Rok výroby 

Automobile: 

Iveco Daily 22 000 € 17 000 € 2016 

Škoda Fabia 

 

9 000 € 8 000 € 2015 

Časová hodnota/spolu  25 000€  

Stroje: 

Píla č.1   11 000 € 2 300€  2000 

Píla č.2 6 000 € 2 000 € 2001 

Časová hodnota/spolu  5000 €  

Materiál: 

Sklo 15 000€ 15 000€ 2021 

Hliníkové profile 15 000€ 15 000€ 2021 

Časová hodnota/spolu  30 000€  

Ostatné veci: 

Ručné náradie  12 000 € 10 000 € 2018 

Časová hodnota/ spolu  10 000€  

 

Majetok podnikateľského subjektu predstavujú dve autá, dva stroje, materiál a náradie.  

Hnuteľné veci podniku predstavujú časovú hodnotu vo výške 45 000 €.  
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3.1.3 SWOT analýza podniku 

V teoretickej časti sme sa zaoberali SWOT analýzou. V tabuľke č. 2 si ju prevedieme do 

praxe.  

Tab. 2 SWOT analýza podniku (vlastné spracovanie podľa (19)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Najsilnejšia stránka podniku je široký sortiment produktov, spokojný zákazníci 

a pôsobenie na dvoch trhoch. Pokiaľ sa budú zvyšovať ceny nehnuteľností, tak firma 

môže zvýšiť svoje ceny, čo by malo pozitívny dopad na celkový zisk podniku. 

Privedenie na trh modernejšie technológie zo zahraničia, by mohlo zvýšiť poptávku po 

produktoch podniku. Slabými stránkami podniku je poistná ochrana, ktorú ma podnik 

minimálnu, čo si predstavíme v ďalších častiach tejto práce. Podnik nemá organizovaný 

systém práce, ktorý spomaľuje jednotlivé procesy firmy. Výroba prebieha v malej 

prenajatej hale, kde nie je miesto pre rozšírenie výroby. Strata dodávky, znamená pre 

podnik zvýšené náklady na kúpu novej, čo môže spomaliť jednotlivé procesy 

v transferoch materiálu k zákazníkom. Vonkajšia hrozba zmeny menových kurzov 

v Českej Republike, môže firme na Slovensku zmenšiť zisk alebo ho naopak zvýšiť. 

Ostatné hrozby (riziká), si predstavíme v ďalšej časti.   

 Pozitívne  
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Silné stránky  Slabé stránky 

 
o pôsobenie na dvoch trhoch 

o široký sortiment 

produktov.  

o spokojný zákazníci. 

  

 

o slabá poistná ochrana. 

o slabý time management  

o prenajatá výrobná hala 

o jedna dodávka(vozidlo) na 

transfer materiálu.   
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o zvyšovanie cien 

nehnuteľností na 

Slovenskom a Českom 

trhu.  

o Inšpirácia v modernizácií 

produktov zo zahraničia.  

o  zmena menových kurzov 

 

 

 

o vandalizmus 

o živelné hrozby 

o poškodenie dopravných  

 prostriedkov 

o zmena menových kurzov 

o poškodenie prepravovaného 

materiálu 
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3.1.4 Riziká podniku 

V každom procese hrozí určité riziko a náš podnikateľský subjekt nie je výnimkou.  

Po debate s majiteľom firmy, sme spolu prišli na tieto potencionálne riziká:  

➢ Riziko vandalizmu  

Pred budovou sú nechránené stojany so sklami. Oproti podniku je stredoškolský 

internát, kde sú ubytovaní študenti. Počas dňa tadiaľ prejde veľa osôb pod 

vplyvom alkoholu. Z týchto dôvodov, je tu zvýšené riziko poškodenia majetku 

vandalizmom. (19) 

➢ Živelné riziká  

V tomto odvetví rizík, je najrizikovejší požiar, ktorý by mohol poškodiť výrobné 

zariadenia podniku a obmedziť tak podnikateľskú činnosť.  

Pred výrobnou halou sa nachádza krehký materiál, ktorému hrozí poškodenie 

krupobitím, alebo víchricou. (19) 

➢ Riziko všeobecnej zodpovednosti za škodu a zdraví 

Zamestnanci, môžu neúmyselne poškodiť majetok firmy pri vykonávaní svojej 

činnosti. Pri montovaní zimných záhrad môžu napríklad zamestnanci spôsobiť 

škody na majetku klientov. Výroba a montovanie zimných záhrad, prístreškov 

a pod., je riziková činnosť, pri ktorej môže dôjsť škode na zdraví.  (19) 

➢ Riziko poškodenia prepravovaného nákladu 

V prípade poškodenia prepravovaného nákladu (materiálu), sa firme výrazne 

zvýšia jej náklady na odstránenie týchto škôd. Väčšie škody, môžu ovplyvniť 

chod celej firmy. (19) 

➢ Riziko poškodenia dopravných prostriedkov 

Častá frekvencia transferu pracovníkov na miesto montovania zvyšuje 

pravdepodobnosť dopravnej nehody. Preto je dôležité, mať nastavené dostatočné 

poistné krytie v prípade dopravnej nehody. (19) 

3.1.5 Súčasná poistná ochrana podnikateľského subjektu 

V súčasnosti, podnik využíva zákonné poistenie a povinné zmluvné poistenie. Jediné 

dobrovoľné poistenie, ktoré firma využíva je havarijné poistenie firemnej dodávky. 
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Riziká, popísané v predošlej časti, nie sú kryté poistnou ochranou vôbec. Predstavíme si 

povinné zmluvné a havarijne poistenie automobilov, ktoré podnikateľský subjekt 

využíva. 

3.1.6 Poistná ochrana automobilov 

Firemná dodávka značky Iveco Daily, slúži na prepravu materiálu a náradia k 

zákazníkom. Automobil, je poistený povinným zmluvným poistením a havarijným 

poistením od poisťovne ČSOB.  

Tab. 3: Iveco Daily – Informácie  (vlastné spracovanie podľa (19)) 

Značka  Iveco 

Typ Daily 

Druh vozidla  Úžitkové vozidlo do 3,5t vrátane 

Rok výroby 2016 

Druh paliva Diesel 

Objem valcov 2287cm3 

Výkon motora  93 kW 

Celková hmotnosť  3500 kg 

Počet miest na sedenie  3 

Farba  Biela 

 

Tab. 4: Iveco Daily – PZP v poisťovni ČSOB (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 1) 

Produkt Škoda na 

zdraví 

Škoda na 

majetku 

Pripoistenia Ročné 

poistné 

Štandard 6,07 mil. € 2 mil. € Asistenčné služby 189 € 

 

Povinné zmluvné poistenie od poisťovne ČSOB,  pokrýva škody na majetku vo výške 

6,07 mil. € a 2 mil. € škody na zdraví. Pripoistené sú iba základné asistenčné služby. Za 

povinné zmluvné poistenie podnikateľský subjekt platí ročne 189 €.   
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Tab. 5: Iveco Daily - kasko v poisťovni ČSOB (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 2) 

Predmet poistenia 

 

Poistná suma Spoluúčasť  Ročné poistné 

Havária  

21 777 € 

 

5%, 

min. 165 € 

 

838,44 € 

Živel 

Odcudzenie 

Vandalizmus 

Hlodavce 

Pripoistenie: 

Čelné sklo  0 € 30 € 

Spolu   868,44 € 

 

Dodávka, je poistená proti havárií, živlu, odcudzeniu, vandalizmu a hlodavcom. 

Naviac má pripoistené čelné sklo s ročným poistením 30 €. Spoluúčasť je 5%, no 

minimálne by podnik musel zaplatiť 165€ v prípade poistnej udalosti. Za toto poistenie, 

podnik platí ročne 868,44€  

Obchodný zástupca firmy, využíva automobil značky Škoda Fabia na obchodné 

stretnutia. Vozidlo, je poistené iba povinným zmluvným poistením v poisťovni Union.  

Tab. 6: Škoda Fabia - Informácie o aute. (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 3) 

Značka Škoda 

Typ  Fabia 

Druh vozidla Úžitkové vozidlo do 3,5t vrátane 

Rok výroby  2015 

Druh paliva Diesel 

Objem valcov 1422 cm3 

Výkon motora 66 kW 

Celková hmotnosť  1635 Kg 

Počet miest na sedenie  5 

Farba Biela 

 

Tab. 7: Škoda Fabia – PZP v poisťovni Union. (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 4) 

Produkt Škoda na 

zdraví 

Škoda na 

majetku 

Pripoistenia Ročné 

poistné 

Optimum 5,3 mil. € 1,1 mil. € Asistenčné služby 118 € 
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Poisťovňa Union, poskytuje ochranu proti škode na zdraví vo výške 5,3 mil. € a 1,1 mil. 

€ pri škode na majetku. Pripoistené sú iba asistenčné služby, ktoré sú v balíku Optimum 

automaticky prirátané. Firma sa poistnú ochranu platí ročne 118 €.  

3.2 Analýza poistných ponúk 

Predstavíme si poistné produkty pre podnikateľov od poisťovní Generali, Allianz 

a ČSOB. Na Slovenskom poistnom trhu patria tieto poisťovne k tým najväčším. Naše 

požadované poistné krytie, bude proti týmto rizikám : vandalizmu, riziku všeobecnej 

zodpovednosti za škodu na majetku, alebo zdraviu, riziku živelných udalosti na 

hnuteľnom majetku podniku a riziku poškodenia dopravovaného nákladu. Riziko 

poškodenia dopravných prostriedkov, si predstavíme v ďalšej časti.  

Na vypracovanie poistných ponúk pre podnikateľov, som využil svoje možnosti ako 

finančný sprostredkovateľ. Jednotlivým poisťovniam, som poslal dotazník uvedený 

v tabuľke č. 8, podľa ktorého mi poisťovne vypracovali poistné ponuky.   

 

Tab. 8: Dotazník pre poisťovne (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 5) 

1. Poistník a poistený  

Obchodný názov DP MONT SK, s. r. o. 

IČO  52294722 

Popis podnikateľskej činnosti Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce 

2. Adresa miesta poistenia  

Adresa  Skalica, Slovensko  

Požiarne najrizikovejšia 

činnosť  

Rezanie hliníkových profilov  

3. Budova  

Poistná suma (časová hodnota) 100 000€ 

Vzťah k budove Nájomca v budove 

Požiarna ochrana  Ročne hasiace zariadenia  

4. Hnuteľné veci  

Poistná suma(časová hodnota ) 45 000€ 

Rozdelenie poistnej sumy Zariadenie prevádzky 15 000 € 

Zásoby 30 000€ 

Predmet poistenia Súbor všetkých hnuteľných vecí  

Ochrana proti krádeži  Zmluvná strážna služba  

5.Poistné sumy – limity pre rozšírené poistné krytie  
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Je poistený platca DPH ?  Áno 

Výška spoluúčasti  50 € 

6. Poistné riziká pre poistenie majetku – rozsah poistného krytia  

FLEXA 
— požiar, výbuch, úder 

blesku, pád lietadla... 

Víchrica 

a krupobitie 

Živel 
— povodeň, záplava, zosuv 

pôdy, zrútenie skál, lavína, 

ťarcha snehu... 

Voda 

— z vodovodných 

zariadení 

Náraz 
— vozidla, pád predmetu, 

dym 

Krádež 
— odcudzenie, 

vandalizmus, 

lúpež 

X 45 000€ 30 000€ 30 000 € 30 000 € 30 000 € 

7. Náklad (preprava)  

Poistná suma 22 000 € 

Druh nákladu - Sklo, hliníkové profily, drevené hranoly 

8. Poistenie všeobecnej zodpovednosti  

Poistná suma  100 000 

Územná platnosť  SR + ČR 

 

Prvý bod v dotazníku slúži na identifikáciu podnikateľského subjektu. V druhej časti je 

uvedená adresa a požiarne najrizikovejšia činnosť podniku. Budova, nie je naším 

požadovaným predmetom poistenia, ale je dôležitá pre určenie stupňa rizikovosti nášho 

hnuteľného majetku kvôli požiarom a pod.  

Hnuteľné veci podniku sú ohodnotené časovou hodnotou na 45 000 €. Z toho je 15 000 

€ zariadenie prevádzky a 30 000 € sú zásoby podniku. Majetok firmy je strážený 

zmluvnou strážnou službou, ktorá znižuje riziko proti krádeži. V šiestom bode sú 

uvedené riziká a poistné sumy pre požadované poistné krytie živelných udalostí. Siedmi 

bod zahŕňa údaje o prepravovanom náklade. Dodávka preváža sklo, hliníkové profily 

a drevené hranoly. Maximálna hodnota prepravovaného nákladu je 22 000€. V 

poslednom bode je uvedená poistná suma a územná platnosť rizika všeobecnej 

zodpovednosti za škodu na majetku a zdraviu.  

3.2.1 Generali - ProFi Extra 

Prvú poistnú ponuku si predstavíme od poisťovne Generali s produktom ProFi Extra..  

Poisťovňa Generali patrí medzi univerzálne poisťovne, ktoré poskytujú životné 

a neživotné poistenie právnickým a fyzickým osobám. Cieľom poisťovne je 

monitorovanie poistného trhu a prinášať inovatívne poistné produkty.  
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Hlavným dôvodom výberu tejto poisťovne, je jej dlhodobá 20 ročná história na 

Slovenskom poistnom trhu. (12)  

Tab. 9: Generali, ProFi Extra: poistenie hnuteľných vecí (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 6) 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistné 

Základný rozsah poistenia: 

Živel komplexný 

45 000 € 

100 € 46,80 € 

Voda unikajúca 

z vodovodných zariadení 

100 € 13,56 € 

Náraz vozidla 100 €  0,96 € 

Odcudzenie 100 € 44,16 €  

 

V prvej tabuľke je naše požadované poistné krytie hnuteľných vecí proti živelným 

udalostiam na poistnú sumu 45 000€, čo odpovedá celkovej hodnote hnuteľného 

majetku firmy. Ostatné pripoistenia boli pridané do poistenia na základe dotazníka.   

 

Tab. 10: Generali, ProFi Extra:  pripoistenia hnuteľných veci (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 6) 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistné 

Spätné vystúpenie vody  1000 € 100 € zahrnuté v poistnom 

za základný rozsah 

DPH pre odcudzenie 50 000 € 0 € 75,60 € 

Náklady na výmenu zámkov, 

dverí 
1000 €  0 € 

zahrnuté v poistnom 

za základný rozsah 

 

Náš podnikateľský subjekt je platca DPH s preto mu poisťovňa pridala toto pripoistenie 

vo výške 50 000€. Ďalšie pripoistenia v tabuľke sú pridané ako bonusové poistné krytie. 

 

Tab. 11: Generali, ProFi Extra: pripoistenie prepravovaných vecí (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 6) 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistné 

Územná platnosť: Slovensko + Česko 

Doprava veci 

FLEXA+, Záplava a povodeň, 

Víchrica a krupobitie, Ostatný živel 

- výber, Vandalizmus, Odcudzenie 

pri doprave, Havária 

motorového vozidla 

22 000 € 100 € 158,76 € 
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Veci zvláštnej hodnoty 

FLEXA+, Záplava a povodeň, 

Víchrica a krupobitie, Ostatný živel 

- výber, Odcudzenie, Vandalizmus, 

Voda unikajúca 

z vodovodných zariadení, Náraz 

vozidla 

1000 € 100 € 
zahrnuté v poistnom 

za základný rozsah  

 

V tabuľke č. 11 je uvedené poistenie dopravovaných vecí, ktoré slúži pre náš podnik 

ako poistná ochrana prepravovaného nákladu (materiálu) do výšky 22 000 €. Poistenie 

je platné v celom Česku a Slovensku.  

 

Tab. 12 Generali, ProFi Extra:všeobecná zodpovednosť za škodu (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 6) 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistné 

Územná platnosť: Slovensko + Česko 

Základný rozsah poistenia: 

Všeobecná zodpovednosť za škodu 100 000 € 100 € 223,20 € 

Pripoistenia: 

Škoda spôsobená inak ako na zdraví, 

majetku, na veci 

1000 € 100 € 
Zahrnuté 

v poistnom za 

základný rozsah 

 

Veci užívané 1000 € 100 € 

Veci prevzaté 3000 € 100 € 31,56 € 

Náhrada nákladov zdravotných 

poisťovní a Sociálnej poisťovne  
1000 € 100 € 

Zahrnuté 

v poistnom za 

základný rozsah 

 Spolupoistené osoby  50 000 € 100 € 14,28 € 

 

Poistná suma pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na majetku, alebo 

zdraviu je 100 000 €, pri ročnom poistnom 223,20 €. Ostatné pripoistenia sú buď 

bonusové, alebo pridané do produktu automaticky.  

 

Tab. 13: Generali, ProFi Extra: ročné poistné. (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 6) 

Predmet poistenia  Ročné poistné 

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky 339,84 € 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 292,20 € 

Celkové ročné poistné  632,04 € 
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Zhrnutie: 

Poistný produkt ProFi Extra od poisťovne Generali, v sebe zahŕňa nami požadované 

poistné krytie proti rizikám : vandalizmu, živlu, všeobecnej zodpovednosti za škodu na 

majetku, alebo zdraviu a poškodenie prepravovaného materiálu. V ponuke sú zarátané 

bonusové pripoistenia, ktoré rozširujú poistnú ochranu podnikateľského subjektu. Za 

kompletný poistný produkt by náš skúmaný podnikateľský subjekt musel ročne zaplatiť 

632,04 € pri 100€ spoluúčasti.  

3.2.2 ČSOB - Biznis Plus 

Druhý v poradí je produkt s názvom Biznis Plus od ČSOB poisťovňa. Poisťovňa je 

zameraná na široké spektrum produktov v oblasti životného a neživotného poistenia. Ich 

produkty sú určené pre fyzické a právnické osoby. (13)  

Poistný produkt je rozpísaný do niekoľkých tabuliek.  

 

Tab. 14: ČSOB, Biznis Plus: živelné udalosti (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 7 ) 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistné 

Výrobné a prevádzkové zariadenia 15 000 € 30 € 13,46 € 

Zásoby 30 000 € 26,93 € 

 

Riziká spojené so živelnými udalosťami sa vzťahujú na zásoby a zariadenia v podniku.  

Dokopy sú hnuteľné veci poistené do 45 000 € pri 30 € spoluúčasti. 

 

Tab. 15: ČSOB, Biznis Plus: odcudzenie (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 7) 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistné  

Zásoby 30 000 € 30 € 107,10 € 

 

Odcudzenie sa vzťahuje na zásoby s poistnou sumou 30 000 € a 30 € spoluúčasťou.  

 

Tab. 16: ČSOB, Biznis Plus: zodpovednosti za škodu (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 7) 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistné  

Zodpovednosť z predmetu činnosti 100 000 € 100 € 290,75 € 
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Pripoistenie vadného výrobku a 

vadne vykonanej práce 

100 000€ 100 €    188,99 € 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu je kryté na 100 000 €. Podľa poistnej ponuky sa 

územná platnosť vzťahuje na územie Česka a Slovenska. Pri tomto druhu poistenia je 

zvýšená spoluúčasť na 100€.  

 

Tab. 17: ČSOB, poistenie prepravovaného nákladu (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 8 ) 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť  Ročné poistné  

Prepravovaný náklad 22 000 € 10%, min. 

100 € 

372,96 € 

 

Poistenie prepravovaného nákladu sme museli dojednať ako samostatné poistenie 

k produktu Biznis Plus. Poistnú sumu sme určili na základe rozhovoru s majiteľom 

podniku. Spoluúčasť pri preprave nákladu je 10%, min. 100€. Poisťovňa sa snaží 

motivovať poistených k obozretnosti proti škodám. 

 

Tab. 18: ČSOB, Biznis Plus: rekapitulácia (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 7 ) 

Predmet poistenia  Ročné poistné  

Poistenie majetku – živelné 

udalosti 

73,07 € 

Poistenie majetku – odcudzenie  107,10 € 

Poistenie zodpovednosti za 

škodu  

479, 74 € 

Celkové ročné poistné  659,91 € 

 

Tab. 19: ČSOB, Biznis Plus: zľavy na ročnom poistnom (vlastné spracovanie podľa prílohy č.7 ) 

Druh zľavy   % zľava  

Produktová 12 % 

Za ročnú platbu  5 % 

Obchodná  15 % 

 

Cena bez zľav je 659,91 €. Po postupnom odčítavania zľav sme sa dostali na ročné 

poistné 468,93 €.  
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Tab. 20: ČSOB, zhrnutie ročného poistného (vlastne spracovanie podľa príloh č.7 a č. 8 ) 

Predmet poistenia  Ročné poistné  

Produkt Biznis Plus po zľave 468,93 € 

Prepravovaný náklad 372,96 € 

Spolu 841,89 € 

 

Zhrnutie:  

Poistný produkt Biznis Plus od ČSOB v sebe zahŕňa živelné riziká, vandalizmus 

a poistenie všeobecnej zodpovednosti. Poistenie prepravovaného nákladu sme museli 

dojednať s poisťovňou samostatne. Spoluúčasť pri živelných rizikách a vandalizmu 

vychádza 30 €. Pri všeobecnej zodpovednosti za škodu je cena spoluúčasti zvýšená na 

100€. Poistenie prepravovaného nákladu ma spoluúčasť 10%, min. 100€. Ročné poistné 

za všetky poistenia je 841,89 €. 

3.2.3 Allianz - Moje podnikanie 

Poisťovňa Allianz pôsobí na Slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov. Je najväčšou 

univerzálnou poisťovňou na Slovensku. Zaoberá sa životným a neživotným poisteným. 

(14) 

Produkt Moje podnikanie je iný ako Profi Extra a Biznis Plus. Je rozdelený do štyroch 

balíčkov: Comfort, Plus, Extra a Max. Balík Comfort, ma najmenej poistení a balík Max 

zasa najviac. Vybral som si balík Extra, pretože sa v ňom nachádzajú všetky riziká, 

ktoré chceme mať pokryté poistnou ochranou. Moje podnikanie, nemá uvedené ročné 

poistné za jednotlivé poistenia.  

 

Tab. 21: Allianz, Moje podnikanie. 1. časť (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 9 ) 

Predmet poistenia Poistná suma 

Hnuteľné veci 45 000 € 

Umelecké predmety 2250 € 

Všeobecná zodpovednosť za škodu vrátane 

vadného výrobku 

100 000 € 

Škoda na nadzemnom, podzemnom podlaží 5000 € 
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Škoda na vnesených veciach 

návštevníkov/zamestnancov vrátane krádeže 

5000 € 

Škoda na prevzatej veci 5000 € 

 

Tab. 22: Allianz, Moje podnikanie 2. časť (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 9 ) 

Predmet poistenia Poistná suma 

FLEXA+ dym a náraz vozidla 45 000 € 

Živelné udalosti  45 000 € 

Poistné náklady 45 000 € 

Odpratávacie náklady 4 500€ 

Asistenčné služby(základné) 300 € 

Prerušenie prevádzky 35 000 € 

Vodovodné škody 12 000 € 

Rozbitie skla  2250 € 

Krádež, lúpež 9 000 € 

Vandalizmus bez prekonania prekážky 2 250 € 

 

Poistenie prepravovaného nákladu sa nenachádza v poistnom produkte Moje 

podnikanie. Preto sme museli požiadať poisťovňu o vypracovanie samostatnej ponuky.    

 

Tab. 23: Allianz, poistenie prepravovaného nákladu (vlastné spracovanie podľa prílohy č.10)  

Predmet poistenia Poistná suma  Spoluúčasť Ročné poistné  

Prepravovaný 

náklad 

22 000 € 50 € 504,90 € 

 

Tab. 24: Allianz, sumarizácia ročného poistného (vlastné spracovanie prílohy č. 9 a č.10) 

Predmet poistenia Ročné poistné  

Moje podnikanie – Extra   689,32 € 

Pripoistenie prepravovaného nákladu  504,90 € 

Spolu 1 194,22 € 

 

Zhrnutie: 

Produkt Moje podnikanie nezahŕňa poistenie prepravovaného nákladu. Zahŕňa v sebe 

všetky požadované riziká, ktoré sme vyplnili v dotazníku. Obsahuje aj ďalšie 

pripoistenia rozširujúce poistnú ochranu podniku.  
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Riziko všeobecnej zodpovednosti za škodu a preprava nákladu platí na území Európskej 

únie. Za produkt Moje podnikanie a poistenie prepravovaného nákladu by podnik musel 

zaplatiť ročné poistné vo výške 1 194,22 € s 50€ spoluúčasťou.  

3.2.4 Porovnanie poistných ponúk pre podnikateľov  

Mali sme možnosť vidieť rozpísané poistné produkty od troch poisťovní. Každá 

poisťovňa si upravuje poistné produkty podľa seba, čo sťažuje ich porovnávanie. 

Poistný produkt Moje podnikanie, kde je uvedené ročné poistné za všetky riziká 

dokopy, nám skomplikoval porovnanie k jednotlivým pripoisteniam.  

Vyberieme si porovnávacie parametre, ktoré sú pre náš podnikateľský subjekt dôležité 

a tie medzi sebou porovnáme. Do parametrov nezahrnieme poistné podmienky daných 

produktov, nakoľko porovnávať podmienky by bolo veľmi komplikované a obsiahle. 

Poistné podmienky sú bezpochyby dôležité ale pre naše účely ich nepoužijeme. Jeden 

z efektívnych spôsobov ako porovnať poistné produkty je ich na základe parametrov 

bodovo ohodnotiť. Preto použijeme pre porovnanie poistných ponúk Scoring model. 

Vyberieme porovnávacie parametre, ktoré sú dôležité pre náš podnikateľský subjekt 

a tie porovnáme. K porovnávacím parametrom priradíme percentuálnu dôležitosť s akou 

ho vníma náš podnikateľský subjekt. Všetky parametre musia mať dokopy 100%.  

Následne ich oznámkujeme od 1-5. Známka s číslom 1 je najlepšia a 5 je najhoršia. 

Potom sa známka a percentuálna dôležitosť spolu vynásobia. Výsledky u všetkých 

parametrov sa sčítajú do konečného hodnotenia. Najmenšia hodnota značí, 

najvýhodnejšiu variantu pre náš podnik. (7, s. 169) 

Dôležité parametre pre náš podnik sú: 

✓ Ročné poistné 

Ako prvý parameter si zvolíme ročné poistné. Pre väčšinou fyzických 

a právnických osôb je práve tento údaj najdôležitejší. Je veľa ďalších faktorov, 

ktoré ovplyvňujú kvalitu poistenia.  

✓ Spoluúčasť 

Tento parameter určite nemôže chýbať pri komparácií. Od tohto parametru sa 

odvíja výška platby, ktorú by náš podnikateľský subjekt zaplatil v prípade 

poistnej udalosti.  
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✓ Komunikácia s poisťovňami   

Komunikácia s poisťovňami je dôležitá pri vybavovaní poistných udalostí 

a iných potrebných náležitostí.  

✓ Bonusové pripoistenia 

Naše hlavné riziká, ktoré sme chceli poistiť boli živelné riziká, odcudzenie, 

rozbitie skiel a všeobecnú zodpovednosť. Položky čo nepatria do hlavných rizík 

budeme označovať ako pripoistenia.  

✓ Územná platnosť  

DP MONT, s. r. o. vykonáva svoju podnikateľskú činnosť na území Česka 

a Slovenska. Z tohto dôvodu je dôležité, aby poistenie platilo v obidvoch 

štátoch.  

 

Tab. 25: Scoring model – produkty pre podnikateľov (vlastné spracovanie podľa 7, s. 169 ) 

Parameter Dôležitosť 

(%) 

 

Poisťovne 

Generali ČSOB Allianz 

Ročné poistné 30 632,04 € 841,89 € 1 194,22 € 

1 2 4 

0,3 0,6 1,2 

Spoluúčasť 15 100 € 30€, 100€ 50€ 

3 2 1 

0,45 0,3 0,15 

Územná platnosť  30 SR + ČR SR + ČR EU 

1 1 1 

0,3 0,3 0,3 

Komunikácia s poisťovňami 10 1 1 1 

0,1 0,1 0,1 

Bonusové pripoistenia 15 2 3 1 

0,3 0,45 0,15 

Spolu 100  1,45 1,75 1,9 
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Graf: 1 Výsledok porovnania poistných ponúk pre podnikateľov 

(Zdroj: Scoring model z 25. tabuľky) 

3.2.5 Poistné ponuky motorových vozidiel  

Podnikateľský subjekt má uzatvorené povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 

na dodávku a osobný automobil. Dodávka Iveco Daily obsahuje aj havarijné poistenie. 

V tejto časti sa budeme zaoberať hľadaním vhodnejšej alternatívy poistnej ochrany 

motorových vozidiel pre náš podnik. Na vyhľadanie poistných ponúk využijeme 

webové portály poisťovní Allianz, Generali a ČSOB   

 

Tab. 26: Ponuka PZP – Iveco Daily (vlastné spracovanie podľa prílohy č. 1, (16) a (18) ) 

Spoločnosť Produkt Škoda na 

zdraví 

Škoda na 

majetku 

Pripoistenia Poistné 

ČSOB Štandard  6,07 mil. € 2 mil. € Asistenčné 

služby 

189 € 

Generali Balík M 5,24 mil. € 1,05 mil. € Asistenčné 

služby 

179,84 € 

Allianz Comfort 5,24 mil. € 1,05 mil. € Asistenčné 

služby, úraz, 

právna ochrana 

150 € 

 

Dodávka má súčasnú poistnú ochranu v poisťovni ČSOB, ktorá je rozpísaná v prvom 

riadku. Poisťovne Generali a Allianz majú identické poistné sumy pri škode na zdraví 

a na majetku. Ročné poistné pri Generali, je 179,84€ a pri poisťovni Allianz 150 €. 

G E N E R A L I

Č SOB

A L L I A N Z

1,45

1,75

1,9

SCORING MODEL - POISTNÉ 

PONUKY PRE PODNIKATELOV
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Allianz má vo svojom základnom balíku Comfort okrem asistenčných služieb aj 

pripoistenie úrazu a právnej ochrany. (16), (18) 

Havarijné poistenie automobilu značky Iveco Daily, poisťovňa Allianz zamietla 

z dôvodu, že nemali vypracovaný cenník pre túto značku auta. Z tejto skutočnosti ju 

vyraďujeme z porovnania. Budeme sa zaoberať teda zaoberať ponukou od poisťovne 

Generali a súčasnou poistnou ochranou v poisťovni ČSOB.  

 

Tab. 27: Generali, Komfort: ponuka kasko (vlastné spracovanie podľa 17) 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistné 

Havária 

21 777 € 5 % min. 165 € 700,26 € Živel 

Vandalizmus 

Asistenčné služby 

Sklá 2 000 € Bez spoluúčasti 23,60 € 

Náhradné vozidlo  Spoluúčasť 10% 0 € 

Spolu   723,86 € 

 

Havarijné poistenie od Generali zahŕňa základné krytie: haváriu, živel, vandalizmus a  

asistenčné služby s poistnou sumou 21 777 €, spoluúčasťou 5% min. 150 € a ročným 

poistným 700,26 €.  Do pripoistení je zarátané poškodenie skla  s poistnou sumou 

2 000€ bez spoluúčasti a ročným poistným 23,60 €. K pripoisteniam patrí náhradné 

vozidlo, ktoré nie je spoplatnené ročným poistným. Konečná cena po zdanení vychádza 

723,86 €. (17)  

Prejdeme k druhému firemnému vozidlu značky Škoda Fabia. Automobil je poistený 

v poisťovni Union, ktorú si zaradíme pre lepší prehľad do porovnania medzi ostatné 

skúmané poisťovne.   

 

Tab. 28: Ponuka PZP - Škoda Fabia (vlastné spracovanie podľa poistných ponúk)  

Spoločnosť Produkt 
Škoda na 

zdraví 

Škoda na 

majetku 
Pripoistenia 

Ročné 

poistné 
 

Union Optimum 5,3 mil. € 1,1 mil. € 
Asistenčné 

služby 
118 € 

Generali Balík M 5,24 mil. € 1,05 mil. € Asistenčné 

služby 
157,19 € 
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ČSOB Štandard 6,07 mil. € 2 mil. € Asistenčné 

služby 
166,57 € 

Allianz Comfort 5,24 mil. € 1,05 mil. € 
Asistenčné 

služby, úraz, 

právna 

ochrana 

138,72 € 

 

Súčasná poistná ochrana automobilu značky Škoda Fabia vychádza najlacnejšie 

s ročným poistným 118€. (príloha č. 4)  

Balík M od poisťovne Generali ma identické poistné krytie, ako poistný produkt 

Comfort od poisťovne Allianz. Podnik by musel zaplatiť ročne poistné za Balík M 

s asistenčnými službami 157,19 €. (16)  

Poisťovňa ČSOB s poistným produktom Štandart sa môže pýšiť najvyšším poistným 

krytím za škodu na majetku a zdraviu. Štandard by podnik ročne vyšiel 166,57 €. (15) 

Posledná poistná ponuka z poisťovne Allianz disponuje najviac pripoisteniami zo 

všetkých poisťovní v základnom balíku. Ročné poistné za poistný produkt Comfort je 

138,72 €. (18) 

3.2.6 Porovnanie PZP  

Zoznámili sme sa so súčasným povinným zmluvným poistením Iveco Daily a Škoda 

Fabia. Predstavili sme si alternatívy poistných produktov a teraz si ich všetky medzi 

sebou porovnáme. Opäť použijeme scoring model, ktorý sme použili pri porovnaní 

poistných produktov pre podnikateľov. Naše porovnávacie parametre budú : ročné 

poistné, poistná suma (v prípade škodu na zdraví a na majetku), komunikácia 

s poisťovňami a pripoistenia v základnom balíku)  

Tab. 29: PZP Iveco Daily – Scoring model (vlastné spracovanie podľa 7, s. 169)  

Parameter Dôležitosť 

(%)  

Poisťovne 

ČSOB Generali Allianz 

Ročné poistné 40 189 € 179,84 € 150 € 

2 2 1 

0,8 0,8 0,4 

Poistná suma (škoda na zdraví a na 

majetku) v mil. € 

20 6,07/2 5,24/1,05 5,24/1,05 

1 2 2 

0,2 0,4 0,4 

1 1 1 
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Komunikácia s poisťovňami 15 0,15 0,15 0,15 

Pripoistenia v základnom balíku 25 2 2 1 

0,5 0,5 0,25 

Spolu 100  1,65 1,85 1,2 

 

 

 

 

Graf: 2 PZP: Výsledok poistných ponúk pre Iveco Daily 

(Zdroj: Scoring model z 29. tabuľky) 

 

Pre náš podnik bol najdôležitejší parameter ročné poistné. Poisťovňa Generali, sa 

umiestnila na poslednom mieste. Na druhom mieste je so súčasnou poistnou ochranou 

poisťovňa ČSOB. Na stupni víťazov sa umiestnila poisťovňa Allianz, ktorá zvíťazila 

vďaka svojím pripoisteniam úrazu a právnej ochrany. Nasleduje porovnanie povinného 

zmluvné poistenia pre automobil značky Škoda Fabia.  

Tab. 30: PZP ŠKODA Fabia – Scoring model (vlastné spracovanie podľa 7, s. 169)  

Parameter Dôležitosť 

(%) 

Poisťovne 

Generali ČSOB Union Allianz 

Ročné poistné 40  157,19 € 166,57 € 118 € 138,72 € 

4 3 1 2 

1,6 1,2 0,4 0,8 

Poistná suma- škoda na 

zdraví a na majetku v mil. € 

20  5,24/1,05 6,07/2 5,3/1,1 5,24/1,05 

2 1 3 2 

0,4 0,2 0,6 0,4 

Komunikácia s poisťovňami 15  1 1 1 1 

0,15 0,15 0,15 0,15 

2 2 2 1 

Č SOB

G E N E R A L I

A L L I A N Z

1,65

1,85

1,2

SCORING MODEL - IVECO 

DAILY: PONUKY PZP
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Pripoistenia  25  0,5 0,5 0,5 0,25 

Spolu 100  2,65 2,05 1,65 1,6 

 

 

Graf: 3 PZP: Výsledok porovnania poistných ponúk pre Škoda Fabia 

(Zdroj: Scoring model z tab. č. 30) 

 

Najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie podľa zadaných parametrov vychádza 

v poisťovni Allianz.  

3.2.7 Porovnanie KASKO  

Opäť využijeme scoring model pre porovnanie havarijného poistenia. Naše dôležité 

parametre pre porovnanie sú : ročné poistné, spoluúčasť, komunikácia s poisťovňami 

a bonusové pripoistenia.  

Tab. 31: KASKO: IVECO DAILY - Scoring model ( vlastné spracovanie ) 

Parameter Dôležitosť 

(%) 

Poisťovne 

Generali ČSOB 

Ročné poistné 40  723,86 € 868,44 € 

1 3 

0,4 1,2 

Spoluúčasť 30  5%, min 165 € 5%,min. 165 € 

2 2 

0,6 0,6 

Komunikácia s poisťovňami 10  1 1 

0,1 0,1 

1 2 

G E N E R A L I

Č SOB

U N I O N

A L L I A N Z

2,65

2,05

1,65

1,6

SCORING MODEL - ŠKODA 

FABIA: PONUKY PZP
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Bonusové pripoistenia  20  0,2 0,4 

Spolu 100 1,3 2,3 

 

 

Graf: 4 KASKO: Výsledok porovnania : Iveco Daily 

(Zdroj: Scoring model z tab. č. 31) 

 

Pre skúmaný podnikateľský subjekt je výhodnejšia varianta od poisťovne Generali, ako 

od súčasnej poistnej ochrany v ČSOB.  

  

Č SOB

G E N E R A L I

1,65

1,85

SCRING MODEL - IVECO 

DAILY: PONUKY KASKO
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4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA  

Po celkovom porovnávaní poistných ponúk si predstavíme kompletný návrh poistnej 

ochrany pre DP MONT SK, s. r. o.  

4.1 Návrh poistnej ochrany podnikateľského subjektu 

Celková navrhovaná poistná ochrana pre náš skúmaný podnikateľský subjekt je 

uvedená v tabuľke č. 32  

 Tab. 32: Návrh poistnej ochrane pre DP MONT SK, s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhujem poistnú ochranu proti rizikám : vandalizmu, živlu, všeobecnej 

zodpovednosti za škodu a prepravovaného nákladu produkt Profi Extra od poisťovne 

Generali. Zahŕňa celkovú poistnú ochranu proti spomínaným rizikám a naviac má 

ďalšie bonusové pripoistenia, ktoré rozširujú poistné krytie podnikateľského subjektu. 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a prepravovaného nákladu platí v celom 

Česku a Slovensku, čo je pre náš podnik veľmi dôležité nakoľko vykonáva svoju 

podnikateľskú činnosť na obidvoch trhoch. Ďalšou výhodou oproti iným poisťovniam je 

zakomponované poistenie prepravovaného nákladu priamo v poistnom produkte, ktoré 

zjednodušuje uzatvorenie poistnej zmluvy. Z pomedzi skúmaných poisťovní vyšla 

poisťovňa Generali cenovo najvýhodnejšie s ročným poistným 632,04 € pri 100€ 

spoluúčasti. Môj druhý návrh pre podnik je výmena povinného zmluvného poistenia 

Poistenie pre podnikateľov  

Poisťovňa  Produkt  Ročné poistné  

Generali Profi Extra 632,04 € 

Povinné zmluvné poistenie : Iveco Daily 

Poisťovňa  Produkt  Ročné poistné  

Allianz Comfort 138,72 € 

Havarijné poistenie: Iveco Daily  

Poisťovňa  Produkt  Ročné poistné  

Generali komfort 723,86 € 

Povinné zmluvné poistenie : Škoda Fabia  

Poisťovňa  Produkt  Ročné poistné  

Allianz Comfort 138,72 € 

Celkové ročné poistné  1 633,34 € 
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u Iveco Daily zo súčasnej poisťovne ČSOB na poisťovňu Allianz. Dôvodom zmeny je 

rozšírenie poistného krytia v základnom balíku o pripoistení úrazu a právnej ochrany. 

Ďalší návrh pre podnik zahŕňa zmenu havarijného poistenia u automobilu Iveco Daily. 

Súčasná poistná ochrana v ČSOB je cenovo výrazne drahšia ako poistná ponuka od 

poisťovne Generali. Zmenou poistenia by podnik dosiahol úsporu nákladov na ročnom 

poistnom, znížila by sa mu spoluúčasť pri poistnom plnení a dostal by bonusové 

pripoistenie, ktoré obsahuje okrem rozbitia skla aj náhradné vozidlo.  

Pri firemnom automobile značky Škoda Fabia navrhujem opäť zmenu povinného 

zmluvného poistenia z poisťovne Union na poisťovňu Allianz. Zmenou podnik ušetrí 

náklady na ročnom poistnom a zvýši poistnú ochranu motorového vozidlo o pripoistenia 

úrazu a právnej ochrany. Stroje neboli zahrnuté do poistného krytia, nakoľko sú 

staršieho pôvodu a pre poisťovne sú nepoistiteľné. Môj posledný návrh je zriadenie 

fondu, ktorý bude slúžiť ako samopoistenie pre prípad poškodenia strojov.  
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ZÁVER 

V bakalárskej práci som sa zaoberal poistnou ochranou podnikateľského subjektu 

s názvom DP MONT SK, s. r. o. Všetky hlavné procesy podniku ma na starosti majiteľ 

firmy. Preto bola zvýšená pravdepodobnosť prehliadnutia niektorých rizík. 

V prvej časti som predstavil hlavný cieľ, použité metódy a postupy práce. Druhá časť 

obsahovala teoretické východiská práce, ktoré boli potrebné pre lepšie pochopenie 

problematiky.  

Obsahom tretej časti bolo predstavenie podnikateľského subjektu, kde som sa zaoberal 

jednotlivými procesmi podniku a majetkom firmy. SWOT analýzou som zistili silné, 

slabé stránky, hrozby a príležitosti podnikateľského subjektu, pre lepšie pochopenie 

situácie podniku. Hroziace riziká som objavil pomocou rozhovoru s majiteľom firmy.  

Po zistení všetkých hroziacich rizík som predstavili súčasnú poistnú ochranu 

podnikateľského subjektu. Ako finančný sprostredkovateľ som vyplnil dotazník pre 

komerčné poisťovne, ktoré mi poslali svoje poistné produkty pre krytie rizík: 

vandalizmu, živlu, všeobecnej zodpovednosti za škodu, poškodenia prepravovaného 

nákladu a poškodenie motorových vozidiel.  

Každú poistnú ponuku som rozpísal do niekoľkých tabuliek a okomentoval. 

Nasledovalo porovnanie poistných produktov od poisťovní Generali, ČSOB a Allianz 

pomocou Scoring modelu, kde som predstavili dôležité porovnávacie parametre pre náš 

skúmaný podnik. Poistná ochrana živelných rizík, vandalizmu, všeobecnej 

zodpovednosti za škodu a poškodenie prepravovaného nákladu je najvhodnejšia v 

poisťovni Generali s ročným poistným 632,04 € pri 100 € spoluúčasti.  

V ďalšej časti som porovnával povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie 

motorových vozidiel podniku. Pre obidve firemné autá sa ukázala výhodnejšia varianta 

povinného zmluvného poistenia v poisťovni Allianz. Zmenou poisťovní podnik zníži 

náklady ročného poistenia a zvýši poistnú ochranu o pripoistenia úrazu a právnej 

ochrany. Z porovnania havarijného poistenia medzi poisťovňami Generali a súčasnou 

ČSOB vyšla výhodnejšie poisťovňa Generali. Zmenou poisťovne podnik opäť zníži 

svoje náklady na ročnom poistnom a zvýši poistnú ochranu o pripoistenie náhradného 

vozidla. Mojim posledným návrhom pre podnikateľský subjekt bolo zriadenie fondu, 

ktorý by slúžil na pokrytie rizík spojených s výrobnými strojmi.  
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Výsledkom tejto práce je nastavená optimálna poistná ochrana podnikateľského 

subjektu. Ak by takto pristupovali všetky menšie podnikateľské subjekty k svojím 

rizikám, tak by sa mohla zvýšiť ekonomická produktivita v celom štáte.  
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