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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení bonity zákazníka. Konkrétně je 

orientována na využití Fuzzy logiky při stanovování výše povinného ručení, které musí 

mít ze zákona sjednané každé v České republice provozované vozidlo. V první části 

práce je nejdříve analyzován stávající systém výpočtu. Protože v této oblasti 

pojišťovnictví neexistují jednotné tabulky, byl z dostupných zdrojů nejdříve vytvořen 

orientační ceník. Tento ceník posloužil k optimalizaci proměnných veličin při tvorbě 

vlastního modelu. Navrhovaná řešení jsou vytvořena pomocí programů MS Excel a 

MATLAB. Vytvořené modely nově obsahují některé parametry, které nejsou 

v současnosti při výpočtech uvažovány a pomocí nichž je dosaženo větší objektivnosti 

při stanovování výše pojistného. Práce si stanovuje za cíl prokázat, že podobnou 

problematiku lze úspěšně řešit s využitím Fuzzy logiky. 

Abstract 

The dissertation looks into the problematic of evaluaing the customer's solvency. It 

specifically focuses on using the Fuzzy logic when calculating the correct value of the 

third party insurance, as it is a legal requirment by law in the Czech republic, applying 

to every motor vehical in use. The first part of the dissertation analyses existing 

calculation system. As there doesn't exist any unifed fiugre table, an indicative price list 

has been created by using accessible sources. This price list helped to optimalize 

variable quantity when inventing own model to be put in practice. Suggested solutions 

have been made by using the MS Excel and MATLAB programs. Newly created 

models consist of some parameters which havn't been used for the calculations yet, but 

can help achieve higher objectivity when assessing the insurance figure. The 

dissertation aims to prove that similar problematics could be successfully solved by 

applying the Fuzzy logic technic.   
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Úvod 

Tato diplomová práce je zaměřena na aplikaci Fuzzy logiky při hodnocení kvality 

zákazníků. Jako prostředí, v němž bude Fuzzy logika aplikována, jsem vybral sektor 

pojišťovnictví, a to konkrétně povinné ručení. Hlavní myšlenkou této práce je navrhnout 

program a databázový systém, který by spravedlivěji a efektivněji určoval výši pojistné 

částky. Vyjma několika zákonem daných parametrů neexistují jednotící prvky pro 

pojišťovnami poskytované povinné ručení. Obsahem práce je tak i analýza současného 

výpočtu a vytvoření orientačního ceníku. Důležitou roli při stanovení výše pojistného 

hraje dobře osvědčený a zavedený systémem takzvaných bonusů. I tento systém, 

společně s doposud neuvažovanými parametry je zahrnut v navrhovaném řešení, které 

má ukázat, že pomocí Fuzzy logiky lze úspěšně řešit obdobné úlohy. 
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1 Cíle práce 

Cílem práce je dokázat, že Fuzzy logiku lze úspěšně použít k vytvoření objektivnějšího 

a efektivnějšího systému pro stanovení výše pojistného. Tohoto cíle bude dosaženo 

pomocí několika kroků potřebných k vytvoření fungujícího programu. V první fázi je 

nutné nejdříve zanalyzovat současný postup stanovování výše pojistného. Dále je 

potřeba pomocí statistických ukazatelů zjistit, jaké charakteristiky při pojišťování 

vozidla hrají největší roli. Následně bude vytvořen v prostředí MS Excel jednoduchý 

program, který bude podle získaných charakteristik, přidělovat bonitu jednotlivým 

žadatelům o pojištění vozidla. Výstup z Excelu poskytne cenné informace při vytváření 

samotného programu a to v prostředí aplikace MATLAB. Zde by měl být vytvořen 

fungující program, který po zadání určitého množství informací o řidiči a jeho vozidle, 

vyhodnotí konkrétní výši povinného ručení. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Vymezení základních pojmů 

Tato práce se zabývá aplikací Fuzzy logiky v pojišťovnictví. Je tedy třeba nejdříve 

vymezit pojmy, které jsou v práci obsaženy a jimiž se zabývá. Primárním objektem 

práce je výpočet výše povinného ručení. 

 

Povinné ručení 

Někdy též nazývané pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Povinné 

ručení je druh pojištění, které slouží k pokrytí škod, jež způsobí majitel vozidla a na něž 

nestačí jeho vlastní finanční rezervy. Tento pojistný produkt za něj řeší mnoho velkých 

starostí, které si může svou nepozorností za volantem přivodit. Hmotné škody, ale 

především škody na zdraví či životě není často škůdce schopen vlastními finančními 

prostředky pokrýt ani za několik let. A právě před touto hrozbou chrání řidiče povinné 

ručení. Důležitý je zejména fakt, že každé přihlášené vozidlo musí mít ze zákona 

sjednané povinné ručení. 

 

Povinné ručení se platí jednou ročně a platnost povinného ručení je jeden rok od data 

vyřízení pojištění. Po tomto roce je nutné sjednat pojištění nové. Tento roční „paušál“ 

umožňuje pojišťovnám měnit výši pojistného v závislosti na tom, jak řidič vozidlo 

provozuje. Od toho se potom odvíjí výše bonusu případně malusu povinného ručení. 

 

I přesto mnoho řidičů velmi riskuje a provozují vozidla bez sjednaného povinného 

ručení. Z dostupných statistických údajů bylo k 1. 1. 2008 registrováno v České 

republice 6 788 165 motorových vozidel. Dle údajů České kanceláře pojistitelů mělo k 

31. 12. 2007 celkem 5 997 461 vozidel sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu 

motorového vozidla. Z těchto údajů je zjevné, že přibližně 800 000 registrovaných 

vozidel nemělo v té době sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu motorového 

vozidla. Mnoho z těchto vozidel nebylo provozováno a podle kvalifikovaného odhadu 

České kanceláře pojistitelů je i nyní o několik let později v  České republice přibližně 

200 tisíc vozidel, která nemají sjednáno pojištění odpovědnosti, avšak jsou reálně 
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provozovaná. Provozovatelé těchto vozidel značně riskují a v dnešní době jsou již 

zavedeny značné finanční postihy pro tyto řidiče [1]. 

 

Bonus a malus u povinného ručení 

Jak již bylo uvedeno, výše pojistného se průběžně mění a to pro každého řidiče i 

s totožným vozidlem. Bonus u povinného ručení představuje v podstatě finanční 

zvýhodnění. Řidič ho získá po určitém čase, po který provozuje pojištěné vozidlo bez 

zavinění dopravní nehody.  Naopak pokud provoz vozidla nemá bezeškodní průběh, 

vzniká řidiči finanční postih, který může i několikrát převyšovat původní pojistnou 

částku. Tento postih bývá pojišťovnami označován jako malus [1]. 

 

Z uvedeného vyplývá, že nárok na bonus, případně malus, má řidič až po určitém čase. 

Při sjednávání prvního povinného ručení tak řidič nemá nárok na žádné zvýhodnění a 

tak není výše jeho pojistného tímto systémem nějak ovlivňována. Jiné je to v případě že 

řidič přihlašuje druhé vozidlo. Bonusy se totiž určují pro jednotlivé řidiče a nikoli 

vozidla. Bonus, a s ním samozřejmě i malus je tak přenosný na různá vozidla. I z tohoto 

důvodu je při tvorbě modelu, který je hlavním cílem této práce, věnována pozornost 

zvlášť řidiči a zvlášť vozidlu, které chce pojistit. 

 

Česká kancelář pojistitelů 

Dalším pojmem, který byl již nyní několikrát zmíněn, je Česká kancelář pojistitelů. Ta 

byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako 

profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tato organizace má zákonem 

stanovený rozsah své činnosti. 

Česká kancelář pojistitelů v rozsahu stanoveném zákonem: 

- spravuje garanční fond 

- provozuje hraniční pojištění a informační středisko 

- zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří 
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- uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a 

orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní 

plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod 

- spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti 

- vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti  

podílí se na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na 

předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel 

[2]. 

 

 

V souvislosti s touto diplomovou prací je činnost České kanceláře pojistitelů důležitá 

pro její spolupráci se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti. Ty 

jsou zastoupeny zejména Policií ČR, Ministerstvem dopravy ČR, dopravními magistráty 

a podobně. Právě pod magistráty či městské úřady spadá například Centrální registr 

vozidel.  

 

Pro samotné pojišťovny potom představuje Česká kancelář pojistitelů zdroj statistických 

dat nutných ke stanovování výše pojištění. Zásadní úlohu potom Česká kancelář 

pojistitelů hraje při komunikaci mezi pojišťovnami navzájem, například při přechodu 

klienta k jiné pojišťovně. 

 

Centrální registr vozidel  

Jak už napovídá název, tento registr uchovává a shromažďuje údaje o všech 

přihlášených vozidlech na území České republiky.  Právě odtud bere Česká kancelář 

pojistitelů informace o vozidlech i jejich provozovatelích. Do registru nemá přístup 

každý a k tomuto mimo jiné slouží právě Česká kancelář pojistitelů [2]. 
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2.2 Vhodné charakteristiky  

V současné době se výše pojistného stanovuje na základě několika údajů, které lze 

rozdělit do dvou skupin. Jsou to především údaje o vozidle, které je předmětem 

pojištění a dále údaje o řidiči.  

 

2.2.1 Údaje o vozidle 

Kategorie vozidla – jedná se o jeden z nejdůležitějších údajů o vozidle. Tato 

charakteristika zásadně ovlivňuje výši pojistného. Rozdělení vozidel do kategorií 

upravuje příloha zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Dle tohoto zákona se vozidla dělí do několika specifických kategorií [3]. 

Základní kategorie vozidel  

L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly  

M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu 

osob  

N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu 

nákladu  

O – přípojná vozidla  

T – traktory zemědělské nebo lesnické  

S – pracovní stroje  

R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií 
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Další členění kategorií vozidel 

Jednotlivé uvedené kategorie mají své další podkategorie. Kategorie vozidel M se 

například člení na podkategorie M1, M2, M3. Obdobně má i kategorie N další tři 

podkategorie N1, N2 ,N3. Další čtyři skupiny pak obsahuje kategorie O. Tyto jednotlivé 

podkategorie se od sebe liší navzájem především v různých hranicích přípustných 

hmotností [3]. 

 

Z uvedeného výpisu kategorií vozidel je jasně patrné veliké množství nejrůznějších 

vozidel či strojů. I to je nejspíše důvodem, proč prakticky neexistuje jednotná 

klasifikace stanovující výši pojistného. Protože zpracování programu zahrnujícího 

všechny vyjmenované kategorie a podkategorie by bylo extrémně náročné a ve 

výsledku by nevedlo k objektivnímu ohodnocení všech možných vozidel a strojů, byla 

v práci dále pozornost věnována pouze třem nejzákladnějším ale zároveň nejhojněji 

zastoupeným kategoriím. Jsou to: 

 

L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly  

M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu 

osob  

N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu 

nákladu  
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Objem motoru – Další velice důležitá charakteristika, která do jisté míry určuje výši 

pojistného. Bývá měřena a vyjadřována v kubických centimetrech (ccm). Protože se 

objemy motorů značně liší i u stejných typů vozidel, pojišťovny tuto charakteristiku 

obvykle rozdělují do několika intervalů. Vozidla s nižším obsahem motoru platí i nižší 

povinné ručení a naopak. 

 

Výkon motoru – Tato hodnota, která se běžně udává v kilowatech (kW) je úzce spjata 

s objemem motoru. Je do výpočtů některých pojišťoven zahrnuta proto, že podobně jako 

objem motoru není shodný pro stejné typy vozidel, tak i výkon motoru se může lišit i u 

stejných objemových tříd. Pro tuto charakteristiku jsou tedy navrženy příslušné 

intervaly a i zde platí pravidlo, že čím vyšší, tím dražší. 

 

Stáří vozidla – Tento údaj bývá často vyžadován při výpočtech pomocí internetových 

kalkulátorů. Je to však velmi zavádějící neboť podle získaných informací nehraje stáří 

vozidla žádnou roli při stanovování výše pojistného. V kalkulátorech bývá vyžadován 

pravděpodobně proto, že naopak velice významnou roli hraje celkem logicky při 

sjednávání havarijního pojištění. Zde platí pravidlo, že čím starší vozidlo, tím dražší 

havarijní pojištění. Protože to však nemá nic společného s povinným ručením, 

v současné době pojišťovny při stanovení výše povinného ručení, tento údaj při výpočtu 

nepoužívají.  

 

  



16 

 

 

2.2.2 Údaje o řidiči 

Při pojišťování vozidla, je samozřejmě pro pojišťovnu mimo základních údajů, jako je 

jméno, příjmení a podobně nejdůležitějším údajem o řidiči jeho bydliště a věk. Protože 

však tato práce má za cíl vytvoření programu pro stanovení výše pojistného, nebude na 

údaje jako je jméno či příjmení řidiče brán zřetel, neboť tyto údaje samy o sobě nemají 

na výši pojištění vliv. Při konzultacích s pracovníky pojišťoven však vyšlo najevo, že 

naopak zejména věk ovlivňuje výši pojistného velice významně. Do jisté míry pak i 

bydliště řidiče ovlivňuje cenu povinného ručení, neboť na základě získaných informací, 

pojišťovny rozlišují, zda řidič pochází z vesnice či města a to i jakého. 

Bydliště řidiče – jak již bylo uvedeno, tento údaj hraje roli pro rozlišení, zda bude 

vozidlo používáno převážně ve městě nebo na vesnici. Jednotlivé pojišťovny zde 

využívají statistických dat nehodovosti a jednotlivé sazby se určují pro většinu velkých 

měst. Dle údajů získaných přímo od pracovníků pojišťoven vychází jasně najevo, že 

zcela jednoznačně nejdražší povinné ručení zaplatí pražští řidiči. Vyšší povinné ručení 

zaplatí i řidiči z dalších větších měst. Platí zde tedy, že za vozidlo provozované mimo 

město zaplatí řidič o něco málo nižší povinné ručení. 

 

Věk řidiče – Tato charakteristika již hraje větší roli při stanovení výše pojistného. Dle 

statistických záznamů totiž mladší a často nezkušení řidiči, bourají častěji a také 

s většími následky. S tím souvisí také výše vzniklé hmotné škody při případné nehodě a 

je tudíž logické, že se pojišťovny brání tím, že mladší řidiči platí vyšší povinné ručení. 

Stejně tak je to i v opačném případě, kdy řidiči kteří již překonali určitý věk a hrozí u 

nich určité zdravotní potíže, platí vyšší povinné ručení. 

 

Řidičský průkaz – V současné době většina internetových „kalkulaček“ povinného 

ručení kalkuluje s věkem řidiče. Dle mého názoru však samotný věk řidiče dostatečně 

neodráží jeho řidičské zkušenosti. Do výpočtů jsem proto nově zahrnul dobu, po kterou 

řidič vlastní řidičský průkaz. Tento údaj společně s jeho věkem dle mého lépe odráží 

případné řidičovy zkušenosti. 
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Počet zaviněných pojistných událostí – Do jisté míry souvisí tato charakteristika 

s výší případného bonusu či malusu. Do výpočtů je zahrnuta proto, že ve větší míře 

odráží skutečnost, kolikrát a jak často sám řidič již způsobil dopravní nehodu. 

 

Počet měsíců bez nehody – Tento parametr v podstatě představuje zmiňovaný bonus či 

případně malus povinného ručení. Tato hodnota odráží skutečnost, jak dlouho řidič již 

jezdí bez nehody a samotná výše bonusu se zvyšuje s tím, jak dlouho řidič nezavinil 

žádnou nehodu. Úzce tedy souvisí s počtem zaviněných pojistných událostí. Pro 

výpočty pojišťoven se samotný bonus uvádí v procentech a na základě těchto procent 

bonusu je řidiči krácena cena za povinné ručení. Pro účely této práce a snadnější 

výpočet pomocí Fuzzy principů je však místo procentuálního vyjádření užíván přímo 

počet měsíců bez zaviněné nehody. 
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3 Metody použité při tvorbě modelu 

Aby bylo dosaženo cíle, který má tato práce, bylo při jejím zpracovávání použito 

několik obecných i specifických metod. Následující podkapitoly obsahují stučný popis 

těch které byly při práci nejdůrazněji užívány. 

 

3.1 Analýza a systémový přístup 

Těmito termíny bývá označována metodika poznávání, kdy postupujeme od celku 

k jednotlivým částem. Vychází se z předpokladu, že jestliže systém jako celek vykazuje 

určité chování, musí se toto chování následně dát vysvětlit chováním jeho prvků v dané 

struktuře [4]. 

 

Často bývá využíván také obrácený postup označovaný jako syntéza. V tomto případě, 

se snažíme z jednotlivých částí vytvořit celek, který má splňovat zadané požadavky. 

Postup syntézy pak obsahuje dvě fáze a to výběr prvků pro systém a volbu struktury, 

která bude prvky vytvářena. [5]. 

 

Další použitou metodou je systémový přístup. Ten představuje takový způsob myšlení a 

řešení, při němž jsou jevy chápány v jejich vnitřních i vnějších souvislostech. Důležitý 

je fakt, že při tomto přístupu se důsledně respektují jistá pravidla neboli vazby mezi 

prvky, které daná úloha obsahuje. 

 

3.2 Modelování 

Tímto pojmem se rozumí postupování od objektivní reality k modelu. Tento model pak 

představuje zjednodušené zobrazení reality, na kterém se dají studovat vlastnosti, které 

jsou hlediska studovaného jevu významné [4]. 
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3.3 Fuzzy logika 

Tento pojem není nikterak starý a v současnosti se tato problematika stále vyvíjí. 

Základní principy Fuzzy logiky vychází z teorie množin, jejíž základy formuloval prof. 

Lotfi A. Zadeh v roce 1965 [4]. 

 

Samotný pojem Fuzzy lze chápat jako neostrý, matný, neurčitý, vágní. To dobře 

vystihuje fuzzy teorii, která se v podstatě snaží zachytit realitu v její nepřesnosti a 

neurčitosti. Výrazem logika se potom myslí především výroková logika, tedy pravidla 

typu <Když>, <A>, <Potom> a jiné. S těmito pravidly potom systém s fuzzy logikou 

pracuje. 

  

K další objasnění termínu Fuzzy poslouží rozdíl mezi klasickou teorií množin a 

takzvanými Fuzzy množinami. Klasická teorie množin uvádí, že prvek může do 

množiny pouze patřit či nepatřit. Jedná se tedy o úplné členství v množině nebo naopak 

žádné členství v množině. Naproti tomu Fuzzy množina umožňuje, aby prvek kromě 

úplného nebo žádného členství, mohl do množiny náležet i částečně. Pomocí fuzzy 

množin a ohodnocení jejích prvků, lze určit, jak moc prvek do množiny patří nebo 

nepatří. Tato případná příslušnost se ohodnocuje hodnotou v rozmezí mezi nulou a 

jedničkou, kdy nula znamená, že prvek do množiny zcela nepatří. Naopak jednička 

znamená, že prvek do množiny zcela patří. Pro určení členství však existuje několik 

různých funkcí. Ty lze většinou vyjádřit graficky pomocí křivek [6]. 

 

Proces Fuzzy zpracování  
 

Samotný proces, při němž je užito fuzzy logiky, bývá obvykle rozdělen do tří fází. 

Nejdříve je nutná takzvaná fuzzifikace, kdy jsou reálné hodnoty převedeny na jazykové 

proměnné. Následně je ve fázi nazvané jako fuzzy inference definován samotný princip 

fuzzy logiky. To obnáší nastavení pravidel, podle kterých se model řídí a na základě 

nichž poskytuje výstupy. Tyto pravidla mají obvykle různé váhy a v různé míře 

ovlivňují výstupní proměnné. V poslední třetí fázi dochází k takzvané defuzzifikaci. 

Tím je míněn převod výsledné hodnoty druhé fáze na určitou reálnou hodnotu [4]. 
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4 Analýza současného stavu 

4.1 Povinné ručení 

4.1.1 Historie 

V posledních 10 - ti letech došlo v oboru k zásadním změnám a to především v oblasti 

dostupnosti a sdílení dat a informací. Díky digitalizaci dat a propojení všech 

významnějších pojišťoven skrze Kancelář pojistitelů, lze efektivněji zpracovávat data o 

klientech, která před několika lety nebyla pro pojišťovny vůbec přístupná.  

4.1.2 Bonus a malus u povinného ručení 

Pojišťovny mají ze zákona povinnost zohlednit předchozí bezeškodní průběh povinného 

ručení. Poskytují bonus, tedy slevu na pojistném pro ty, kteří nezavinili žádnou 

dopravní nehodu. Tento systém byl zaveden v roce 2000. Nárok na bonus vzniká za 

podmínky, že uplynulý rok nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná 

dopravní nehoda [1]. 

 

4.1.3 Výše bonusu a malusu 

Samotná výše bonusu se u jednotlivých pojišťoven značně liší a i to je důvod k obtížné 

jednotné klasifikaci. Důležitý je však fakt, že bonusy za jednotlivé roky se sčítají, proto 

je s rostoucím počtem let sleva z ceny povinného ručení stále významnější. Zásadní roli 

při stanovování bonusu pak hraje počet zaviněných pojistných událostí. Za každou 

způsobenou nehodu se odečítá určitý časový úsek z dosavadního průběhu pojištění. 

Tyto korekce se opět liší u jednotlivých pojišťoven a je těžké popsat, jak přesně 

pojišťovny výši bonusu určují. Za zmínku stojí skutečnost, že tato doba pojištění 

označovaná jako „rozhodná doba“ může nabývat i záporných hodnot a pak se jedná o 

takzvaný malus, o který je dosavadní pojistné naopak zvyšováno [1]. 
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5 Analýza stávajícího systému výpočtu 

5.1 Sběr výchozích dat 

Před započetím tvorby samotného programu pro výpočet výše povinného ručení bylo 

nejdříve nutné provést analýzu současného stavu. Jako nejdůležitější výchozí informace, 

podle kterých je vytvořen mnou navrhovaný program, jsou zcela jednoznačně stávající 

ceny povinného ručení pro jednotlivé kategorie a typy vozidel. Při získávání těchto 

informací a to nejen pomocí internetu, ale i konzultacemi s pracovníky jednotlivých 

pojišťoven vyšlo najevo, že nejsou dostupné jednotné komplexní tabulky stanovující 

výši povinného ručení pro různá vozidla. To je zapříčiněno zejména faktem, že 

jednotlivé pojišťovny se navzájem snaží odlišit svými produkty od konkurence. 

Důležitá je také skutečnost, že jednotlivé pojišťovny své produkty nabízejí za 

rozdílných podmínek. Z těchto důvodů je potom jednotná klasifikace prakticky 

nemožná nebo přinejmenším velmi obtížná. 

K získání potřebných informací jsem nakonec využil mnoha internetových kalkulátorů 

[6, 7, 8], které po zadání údajů o vozidle a řidiči, srovnávají nabídky jednotlivých 

pojišťoven. Jak jsem již uvedl jednotlivé produkty pojišťoven, se liší v mnoha ohledech, 

a proto jsem si zvolil jakýsi „standard“ se kterým jsem potom pracoval dále. Mnou 

navržené povinné ručení splňovalo několik počátečních podmínek, podle kterých jsem 

vybíral z porovnávaných nabídek.    

 

5.2 Cena povinného ručení 

Protože samotné internetové kalkulátory povinného ručení jsou využívány zejména pro 

nalezení nejlevnějšího povinného ručení, představovala co nejnižší cena jedno ze 

zmiňovaných kritérií.  
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5.3 Výše pojistného limitu 

Dalším jednotícím kritériem bylo stanovení výše pojistného limitu, jehož minimální 

výše je pevně stanovena zákonem. Ten představuje částku, do jejíž výše pojišťovna 

hradí výdaje za klienta. Udává se většinou v milionech Kč, a to zvlášť jako výdaje na 

újmu na zdraví a zvlášť výdaje na majetek. V souvislosti s hledáním nejlevnějšího 

povinného ručení jsem tedy zvolil nejnižší zákonem nařízenou výši pojistného limitu a 

to 35mil./35mil. Tuto výši limitu nabízí prakticky všechny zkoumané pojišťovny a jako 

jednotící kritérium je tedy velice vhodná. 

5.4 Stáří řidiče 

Stáří řidiče či datum jeho narození je jedním z údajů, dle něhož pojišťovny stanovují 

výši pojistného. Tento údaj je tedy taktéž vyžadován při výpočtu pomocí internetových 

srovnávačů. Zde již není možné zvolit jeden „standard“ neboť stáří řidiče představuje 

pro pojišťovnu různá rizika spojená s jeho řidičskými zkušenostmi, či na druhé straně 

případnými zdravotními problémy řidiče. Proto se ceny povinného ručení pro různé 

řidiče značně liší i pro totožná vozidla. Existuje mnoho různých řidičů, avšak protože 

tato analýza sloužila především pro získání předběžných orientačních dat, která poslouží 

při finální optimalizaci programu, rozhodl jsem se dále pracovat se třemi „typy“ řidičů. 

Ti dle mého názoru dobře vystihují nejběžnější a naopak nejextrémnější případy pro 

sjednávání povinného ručení. 

Řidič č. 1 – Mladík, který si pořídil své první vozidlo 

Jedná se o modelovou situaci, kterou musel v podstatě projít každý řidič. Takovýto řidič 

je velice mladý, většinou do 25-ti let a s minimálními řidičskými zkušenostmi. Jelikož si 

pořídil své první vozidlo, sjednává si také poprvé povinné ručení. Nemá tedy nárok na 

žádný bonus k povinnému ručení a proto je výše jeho pojistného výrazně vyšší než 

například u řidiče č. 2. 

  



23 

 

 

Řidič č. 2. – Běžný zkušený řidič 

Tento řidič zastupuje nejpočetnější skupinu řidičů. Tato modelová situace uvažuje řidiče 

středního věku, který již má naježděno mnoho kilometrů a má tedy bohaté řidičské 

zkušenosti. Díky tomu se mu daří již značně dlouhou dobu jezdit bez nehod a má tedy 

nárok na bonus k povinnému ručení. A protože tato doba přesáhla 60 měsíců, má nárok 

na bonus maximální.  Ten již značně snižuje cenu povinného ručení. 

Řidič č. 3 – Starší řidič s několika nehodami 

Třetí varianta představuje postaršího „opatrného“ řidiče. Ten má sice za léta strávená na 

silnicích již dostatek řidičských zkušeností, avšak projevuje se u něj již jeho stáří. Může 

se jednat o horší zrakové schopnosti či pomalejší reakce na vzniklé situace. Mnohdy 

může být na obtíž i přehnaná opatrnost. Kvůli zmiňovaným potížím a mnoha 

naježděným kilometrům má tento fiktivní řidič zaznamenáno také několik zaviněných 

nehod neboli pojistných událostí. Tyto pojistné události snižují výši bonusu, na který by 

měl jinak nárok. 

Uvedené tři typy řidičů tedy do jisté míry reprezentují možné situace, které mohou při 

sjednávání povinného ručení nastat. Tyto tři varianty jsem použil při zjišťování 

orientačních cen povinného ručení.  

Tab. 1: Tabulka fiktivních řidičů (Zdroj vlastní) 

Věk 
řidiče 

řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

25 0 0 všechna zkoumaná 
vozidla 

0 

40 20 0 všechna zkoumaná 
vozidla 

65 

65 35 3 všechna zkoumaná 
vozidla 

11 
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5.5 Výběr vhodných vozidel 

Po stanovení podmínek samotného povinného ručení a vymezení tří „zkušebních“ 

fiktivních řidičů, bylo nezbytné zvolit vhodná vozidla, na kterých by bylo možné 

provést dostatečnou optimalizaci dat. Protože vytvářený program je navrhován jako 

komplexní pro tři nejběžnější kategorie vozidel, bylo nutné zvolit dostatečné množství 

různých typů vozidel napříč těmito kategoriemi. Povinné ručení je různé nejen u 

jednotlivých kategorií ale i u jejich typů či značek. Zcela jednoznačně nejběžnějšími 

kategoriemi jsou N a L tedy osobní vozidla a motocykly.  

Osobní vozidla - N 

 Jak již bylo uvedeno, i ve stejné kategorii se mohou vyskytovat velice odlišná vozidla, 

a proto jsem u osobních automobilů zvolil 3 reálné modely, které dobře pokrývají dané 

segmenty určité kategorie. Ze statisticky dostupných dat jsem vytipoval nejprodávanější 

vozidla daného segmentu, která by tedy měla být na tuzemských silnicích velmi 

obvyklá. 

Tab. 2: Tabulka testovaných osobních vozidel (Zdroj vlastní) 

 Vozidlo Kategorie 
vozidla 

Objem 
motoru (ccm) 

Výkon 
motoru (kW) 

Stáří vozidla 
(roky) 

Škoda Fabia II 1.2 12V N1 1198 51 2 

VW Golf VI 1.9 TDI N1 1896 77 1 

BMW 5 530d N1 2993 160 0 

 

Motocykly – L 

Stejně jako u osobních vozidel tak i u motocyklů jsou rozdíly mezi jednotlivými typy 

této kategorie značné. Proto jsem opět zvolil 3 různé motocykly, aby získaná data byla 

co nepřesnější. Jsou zde zastoupeny skútry do 125ccm, silniční motorky a to jak slabší 

tak i silnější 

Tab. 3: Tabulka testovaných motocyklů (Zdroj vlastní) 

Vozidlo Kategorie 
vozidla 

Objem 
motoru (ccm) 

Výkon 
motoru (kW) 

Stáří vozidla 
(roky) 

Honda PCX 125 L 125 8,6 2 

Honda CBR 125 R L 125 10 1 

Honda CBR 1000RR L 998 126,7 0 
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Lehká užitková vozidla - N 

Další početně velmi zastoupenou kategorii představují lehká užitková vozidla. Ty 

spadají do kategorie N jako osobní vozidla avšak na rozdíl od nich, jejich hmotnost se 

pohybuje kolem hranice 3500 kg. A právě proto jsou také zařazena do výchozí analýzy 

současného stavu neboť i hmotnost vozidla je jedním z hodnotících kritérií. Dalším 

rysem je relativně vyšší objem při výkonu srovnatelném s osobními vozidly.  

Tab. 4: Tabulka testovaných užitkových vozidel (Zdroj vlastní) 

Vozidlo Kategorie 
vozidla 

Objem 
motoru (ccm) 

Výkon 
motoru (kW) 

Stáří vozidla 
(roky) 

Ford Transit 2.0 TDCi N 1998 92 2 

Fiat Ducato 2.8 JTD N 2800 94 0 

 

Autobus – M 

Autobusy zastupují kategorii M a jsou také zahrnuty do analýzy. Jejich 

charakteristickými rysy jsou obvykle vysoký objem motoru a také vysoká hmotnost. 

Proto se dobře hodí pro finální optimalizaci tvořeného programu. Jako zástupce této 

kategorie jsem opět zvolil 2 obvyklé a hojně užívané autobusy. Ty se přitom navzájem 

značně liší, neboť jeden představuje městský či linkový autobus a druhý naopak 

dálkový autobus s vysokým standardem. 

Tab. 5: Tabulka testovaného autobusu (Zdroj vlastní) 

Vozidlo Kategorie 
vozidla 

Objem motoru 
(ccm) 

Výkon 
motoru (kW) 

Stáří vozidla 
(roky) 

Karosa C 934 E M3 9840 188 2 

 

5.6 Shrnutí vstupní databáze 

V této fázi bylo tedy určeno 9 různých vozidel zastupující jednotlivé kategorie a značně 

se lišící navzájem. Dále byli navrženi tři fiktivní řidiči se shodnými požadavky na 

pojištění avšak s rozdílným věkem a řidičskými zkušenostmi a schopnostmi. Tito řidiči 

si budou pojišťovat zmíněná vozidla. Celkem bylo tedy navrženo 27 různých 

modelových situací, které tvoří vstupní databázi.  
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5.7 Orientační ceníky 

Aby bylo možno navrhovaný model úspěšně optimalizovat tak aby poskytoval výstupy 

srovnatelné se stávajícími částkami za povinné ručení, bylo nutné nejdříve vytvořit 

databázi obsahující vytipovaná vozidla a stanovit k nim příslušné ceny povinného 

ručení. Z doposud uvedeného vyplývá, že cena povinného ručení se u totožného vozidla 

mění v závislosti na jeho provozovateli neboli řidiči. Zde se právě uplatnili tři vytvoření 

fiktivní řidiči. Ve výsledku tedy vznikly tři orientační ceníky, pro každého řidiče jeden. 

Každý z ceníků stanovuje výši pojistného pro všechna zkoumaná vozidla a jsou zde 

zahrnuty i různé varianty bonusu či malusu. 

 

K získání dat, která obsahují ceníky, bylo použito několika internetových srovnávačů 

[7, 8, 9], do nichž byly zadány parametry vozidel i jednotlivých řidičů. V cenících jsou 

pro stejný bonus uváděny dvě ceny, které tvoří jakési rozpětí, protože jak již bylo 

mnohokrát zdůrazněno, neexistuje jednotná klasifikace a pojišťovny samy stanovují 

výši pojistného. 

 

Řidič č. 1  

Tab. 6: Orientační ceník – věk 25 let (Zdroj vlastní) 

Věk řidiče 25 let 
nové povinné ručení 

bez bonusu 
bonus - 36 měsíců 

bez nehod 
bonus - 60 měsíců 

bez nehod 
12 měsíců bez nehod 

ale 3 pojistné události 

Osobní automobily  od do od do od do od do 
Škoda Fabia II 1.2 
12V 4 567 Kč 5 812 Kč 3 016 Kč 3 521 Kč 2 691 Kč 2 819 Kč 5 937 Kč 11 600 Kč 

VW Golf  VI 1.9 TDI 6 820 Kč 7 038 Kč 4 433 Kč   3 956 Kč 4 141 Kč 11 231 Kč 12 829 Kč 

BMW 5 530d 13 954 Kč 17 035 Kč 10 465 Kč 14 567 Kč 9 070 Kč 12 854 Kč 20 821 Kč 22 279 Kč 

Motocykly od do od do od do od do 

Honda PCX 125 951 Kč 1 348 Kč 808 Kč 1 020 Kč 713 Kč 900 Kč 1 237 Kč 2 300 Kč 

Honda CBR 125 R 951 Kč 1 348 Kč 808 Kč 1 020 Kč 713 Kč 900 Kč 1 237 Kč 2 300 Kč 

Hodna CBR 1000 RR 3 252 Kč 6 000 Kč 2 892 Kč 3 960 Kč 2 552 Kč 3 520 Kč 4 424 Kč 15 200 Kč 

Užitková vozidla od do od do od do od do 

Ford Transit 2.0 TDCi 9 220 Kč 10 392 Kč 5 993 Kč 7 794 Kč 5 348 Kč 6 754 Kč 13 727 Kč 23 050 Kč 

Fiat Ducato 2.8 JTD 9 220 Kč 10 392 Kč 5 993 Kč 7 794 Kč 5 348 Kč 6 754 Kč 13 727 Kč 23 050 Kč 

Autobusy od do od do od do od do 

Karosa C 934 E 29 298 Kč 361 680 Kč 24 903 Kč 307 428 Kč 21 973 Kč 235 092 Kč 38 087 Kč 904 200 Kč 
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Zobrazená tabulka zachycuje orientační ceny povinného ručení pro řidiče ve věku 25 

let. 

 

Řidič č. 2 

Následující tabulka zachycuje orientační ceny povinného ručení pro řidiče ve věku 40 

let. 

Tab. 7: Orientační ceník – věk 40 let (Zdroj vlastní) 

Věk řidiče 40 let 
nové povinné ručení 

bez bonusu 
bonus - 36 měsíců bez 

nehod 
bonus - 60 měsíců bez 

nehod 
12 měsíců bez nehod 
ale 3 pojistné události 

Osobní automobily  od do od do od do od do 

Škoda Fabia II 1.2 12V 3 997 Kč 4 640 Kč 3 016 Kč 3 398 Kč 2 412 Kč 2 691 Kč 5 197 Kč 11 600 Kč 

VW Golf  VI 1.9 TDI 5 791 Kč 6 820 Kč 4 343 Kč 4 433 Kč 2 895 Kč 3 956 Kč 11 231 Kč 12 829 Kč 

BMW 5 530d 9 623 Kč 12 029 Kč 7 217 Kč 10 224 Kč 4 811 Kč 7 819 Kč 18 228 Kč 20 000 Kč 

Motocykly od do od do od do od do 

Honda PCX 125 778 Kč 920 Kč 600 Kč 661 Kč 540 Kč 583 Kč 1 012 Kč 2 000 Kč 

Honda CBR 125 R 778 Kč 920 Kč 600 Kč 661 Kč 540 Kč 583 Kč 1 012 Kč 2 000 Kč 

Hodna CBR 1000 RR 2 784 Kč 3 620 Kč 2 366 Kč 2 773 Kč 1 893 Kč 2 100 Kč 3 620 Kč 9 060 Kč 

Užitková vozidla od do od do od do od do 

Ford Transit 2.0 TDCi 7 166 Kč 8 304 Kč 5 375 Kč 7 058 Kč 4 327 Kč 5 397 Kč 11 231 Kč 20 760 Kč 

Fiat Ducato 2.8 JTD 7 166 Kč 8 304 Kč 5 375 Kč 7 058 Kč 4 327 Kč 5 397 Kč 11 231 Kč 20 760 Kč 

Autobusy od do od do od do od do 

Karosa C 934 E 23 970 Kč 155 522 Kč 20 375 Kč 132 194 Kč 17 978 Kč 101 089 Kč 31 162 Kč 388 806 Kč 

                  

 

Po prozkoumání prvního a druhého ceníku je již jasně patrná změna ve výši pojistného. 

Jelikož oba ceníky zachycují stejné trvání bonusů či malusů, je tato změna zapříčiněna 

zejména věkem řidičů. Tento parametr je pro pojišťovny velice důležitý neboť by měl 

odrážet řidičovy zkušenosti. Závěr je tedy jasný. Čím mladší řidič, tím dražší povinné 

ručení. Rozdíl mezi cenami povinného ručení také není jednotný a značně kolísá 

v rozmezí stokorun až tisíců a to v závislosti na daném vozidle.  
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Řidič č. 3 

Třetí a poslední ceník zachycuje orientační ceny povinného ručení pro řidiče ve věku 65 

let. 

 

Tab. 8: Orientační ceník – věk 65 let (Zdroj vlastní) 

Věk řidiče 65 let 
nové povinné ručení 

bez bonusu 
bonus - 36 měsíců bez 

nehod 
bonus - 60 měsíců bez 

nehod 
12 měsíců bez nehod 
ale 3 pojistné události 

Osobní automobily  od do od do od do od do 

Škoda Fabia II 1.2 12V 3 997 Kč 4 640 Kč 3 016 Kč 3 398 Kč 2 412 Kč 2 691 Kč 5 197 Kč 11 600 Kč 

VW Golf  VI 1.9 TDI 5 791 Kč 6 820 Kč 4 343 Kč 4 433 Kč 2 895 Kč 3 956 Kč 11 231 Kč 12 829 Kč 

BMW 5 530d 9 623 Kč 12 029 Kč 7 217 Kč 10 224 Kč 4 811 Kč 7 819 Kč 18 228 Kč 20 000 Kč 

Motocykly od do od do od do od do 

Honda PCX 125 778 Kč 920 Kč 600 Kč 661 Kč 540 Kč 583 Kč 1 012 Kč 2 020 Kč 

Honda CBR 125 R 778 Kč 920 Kč 600 Kč 661 Kč 540 Kč 583 Kč 1 012 Kč 2 020 Kč 

Hodna CBR 1000 RR 2 784 Kč 3 620 Kč 2 366 Kč 2 773 Kč 1 893 Kč 2 100 Kč 3 620 Kč 9 060 Kč 

Užitková vozidla od do od do od do od do 

Ford Transit 2.0 TDCi 7 166 Kč 8 304 Kč 5 375 Kč 7 058 Kč 4 327 Kč 5 397 Kč 11 231 Kč 20 760 Kč 

Fiat Ducato 2.8 JTD 7 166 Kč 8 304 Kč 5 375 Kč 7 058 Kč 4 327 Kč 5 397 Kč 11 231 Kč 20 760 Kč 

Autobusy od do od do od do od do 

Karosa C 934 E 29 298 Kč 361 680 Kč 24 903 Kč 307 428 Kč 21 973 Kč 235 092 Kč 38 087 Kč 904 200 Kč 

                  

 

Oproti předchozímu ceníku, který zachycoval orientační rozpětí cen pro řidiče ve věku 

40 let, nedošlo téměř k žádným změnám ve výši pojistného pro řidiče ve věku 65 let. Je 

to zajímavé zjištění vzhledem ke skutečnosti, že věk řidiče je jedním z klíčových 

parametrů při stanovování výše pojistného. 

 

Vytvoření těchto ceníků a pochopení závislostí mezi vozidly a řidiči umožnilo 

vypracování modelu v programu MS Excel, který ve výsledku stanovoval ceny 

povinného ručení náležející do rozpětí stanovených uvedenými ceníky.  
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6 Zpracování za využití MS Excel 

Po vytvoření orientačního ceníku povinného ručení, bylo možné přistoupit k samotnému 

vytváření Fuzzy modelu. Orientační ceníky pak posloužili k finální optimalizaci 

proměnných tedy určení vah jednotlivých parametrů. Ohodnocení proměnných se 

následně uplatní zejména při řešení dané problematiky v programu MATLAB. 

Samotný model je tvořen dvěma částmi. První, na základě zadaných charakteristik o 

vozidle určuje cenu povinného ručení za konkrétní vozidlo. Druhá část pak zpracovává 

údaje o klientovi neboli řidiči. I zde je stanovena cena pro konkrétního řidiče avšak i 

s přihlédnutím k ohodnocení vozidla, které chce pojistit. Výsledná cena je pak tvořena 

součtem ceny za vozidlo a ceny za řidiče. 

 

6.1 Údaje o vozidle 

6.1.1 Vstupní stavová matice 

Jako první krok bylo nutné vytvořit takzvanou vstupní matici. Ta popisuje jednotlivé 

vstupní proměnné a rozsah jejich atributů u každé proměnné.  Vstupní proměnné jsou 

celkem čtyři a to kategorie vozidla, objem motoru, výkon motoru a stáří vozidla. 

 

Tab. 9: Vstupní stavová matice-údaje o vozidle (Zdroj vlastní) 

Kategorie 
vozidla 

Objem motoru 
(ccm) 

Výkon motoru 
(kW) 

Stáří vozidla 
(roky) 

L 0 - 50 0 -15 0-2 

N 51 - 350 16-25 3-4 

M 351 -500 26-50 5-7 

 501 - 1000 51-80 7-10 

 1001 -1350 81-110 11-15 

 1351-1850 111-150 >15 

 1851-2500 151-200   

  2501-3500 201-300   

  3501-4000 >300   

  > 4000     
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6.1.2 Transformační matice 

Následně byla vytvořena transformační matice. Ta obsahuje nadefinované váhy 

jednotlivých vstupních parametrů. V průběhu tvorby modelu byla několikrát změněna, 

aby výsledné ceny povinného ručení odpovídaly cenám zjištěným pomocí internetových 

srovnávačů a uvedených ve vlastnoručně vytvořených orientačních cenících. 

Tab. 10: Transformační matice-údaje o vozidle (Zdroj vlastní) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ohodnocení proměnných 

Maximální počet bodů, který lze u vozidla dosáhnout je 100. Tyto body jsou rozděleny 

mezi jednotlivé proměnné. V kapitole popisující vhodné charakteristiky vozidel, je 

jasně uvedeno, že největší váhu při stanovování výše pojistného hraje zejména kategorie 

vozidla, objem jeho motoru a také výkon, který s objemem úzce souvisí. A právě těmto 

proměnným je přiřazena největší váha. Kategorie, objem a výkon dohromady mohou 

dosahovat hodnoty 90 b z celkových 100. Jak vyplývá z orientačních ceníků, nejvyšší 

váhu, a tedy i nejdražší povinné ručení, se platí za vozidla kategorie M. Naopak 

nejlevněji, se pojišťují motocykly, tedy kategorie L. U objemu a výkonu jsou pak 

zvýhodněna vozidla s malým objemem a výkonem. Stáří v současném systému výpočtu 

nehraje žádnou roli. Já jsem tuto charakteristiku do výpočtů zahrnul a je ohodnocena 

tak, aby ovlivňovala výši pojistného jen minimálně. 

  

Kategorie 
vozidla 

Objem motoru 
(ccm) 

Výkon motoru 
(kW) 

Stáří vozidla 
(roky) 

1 1 0 0 

20 1 2 2 

30 2 4 3 

 4 7 5 

 7 10 7 

 12 13 10 

 16 17   

  20 25   

  25 30   

  30     
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6.1.3 Stavové matice jednotlivých vozidel 

Jakmile byly vytvořeny vstupní, transformační i retransformační matice, představoval 

další krok již samotné vložení údajů o zkoumaných vozidlech. Byla tedy pro každé 

konkrétní vozidlo vytvořena samostatná stavová matice zachycující požadované 

parametry daného vozidla. Pro všech devět testovaných vozidel bylo tedy vytvořeno 

devět stavových matic. 

 

Tab. 11: Stavová matice-Škoda Fabia (Zdroj vlastní) 

 

 Škoda Fabia II 1.2 12V   

  Kategorie 
vozidla 

Objem motoru (ccm) Výkon motoru 
(kW) 

Stáří vozidla 
(roky) 

 0 0 0 1 

 1 0 0 0 

 0 0 0 0 

  0 1 0 

  1 0 0 

  0 0 0 

  0 0   

  0 0   

  0 0   

  0     

 

 

Zobrazená stavová matice popisuje vozidlo kategorie N a to konkrétně Škoda Fabia II 

s motorizací o objemu 1198 kubických centimetrů a výkonem 51 kw. Vozidlo je 

uvažováno jako nové. Podle vstupní stavové matice je v příslušných řádcích a sloupcích 

uvedené stavové matice uvedena číslice „1“. Na ostatních pozicích je pak uvedena 

číslice „0“. Důležité je že v každém sloupci může být pouze jedna číslice „1“. V 

samotném Excelu je u každé matice proti možnosti této chyby učiněno opatření, které 

na tuto chybu upozorňuje. Stavové matice pro ostatní vozidla jsou uvedena v přílohách. 
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6.1.4 Retransformační matice 

Retransformační matice poskytuje finální výstup procesu ohodnocení vozidla. Na 

základě bodů, kterými bylo vozidlo ohodnoceno, je stanovena cena povinného ručení za 

dané vozidlo. Nejedná se však zatím o finální cenu povinného ručení. Ta bude 

vyjádřena až jako součet ceny za vozidlo a ceny za řidiče. 

 

Tab. 12: Retransformační matice-údaje o vozidle (Zdroj vlastní) 

Hodnocení od do 

150 0 8 

350 9 12 

550 13 16 

1450 17 20 

1600 21 24 

1790 25 28 

2050 29 33 

2890 34 37 

3190 38 42 

3690 43 49 

4490 50 55 

5890 56 60 

7490 61 66 

9980 67 74 

11980 75 81 

13990 81 90 

16990 91 100 

 

 Ceny pojistného s rostoucími body vzrůstají. Nejdříve rostou pomalu v řádech 

stokorun, avšak přibližně od hranice 17 až 20 ti bodů začínají vzrůstat i o několik tisíc. 

Právě hranice 17-20 se ukázala jako ta, po kterou mohou dosáhnout motocykly a odkdy 

naopak začínají dvoustopá vozidla. Tyto ceny jsou opět nastaveny tak, aby finální cena 

povinného ručení, byla v souladu s vypracovanými ceníky.  
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6.1.5 Výstupní hodnocení vozidel 

V dalším kroku již bylo možné pomocí skalárního součinu stanovit bodové ohodnocení 

pro všechna testovaná vozidla. Následně užitím netransformační matice byla určena 

cena odpovídající danému bodovému ohodnocení. Tato cena však ještě není finální 

cenou povinného ručení. Ta vznikne až po přičtení ceny za řidiče. 

 

Tab. 13: Výstupní hodnocení vozidel (Zdroj vlastní) 

Vozidlo Skalární součin cena za vozidlo 

Škoda Fabia II 1.2 12V 29 1 790 Kč 

VW Golf 1.9 TDI 38 2 890 Kč 

BMW 5 530d 56 4 490 Kč 

Honda PCX 125 6 150 Kč 

Honda CBR 125 R 6 150 Kč 

Honda CBR 1000 RR 22 1 450 Kč 

Ford Transit 2.0 TDCi 41 3 690 Kč 

Fiat Ducato 2.8 JTD 45 3 690 Kč 

Karosa C 934 E 77 11 980 Kč 

 

Z uvedené tabulky je patrné, že model určil orientační ceny za vozidlo přesně v souladu 

s pravidly vypozorovanými při analýze orientačních ceníků. Tedy že nejlevněji se 

pojišťují motocykly, následně vozidla kategorie N a pojištění autobusů je pak nejvyšší. 

Dále je patrné, že cena roste i s objemem potažmo výkonem. 

 

Tím byla dokončena fáze výpočtu ceny za vozidlo a nyní je bylo zapotřebí obdobným 

způsobem, avšak na základě odlišných pravidel, stanovit cenu pro jednotlivé řidiče.  
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6.2 Údaje o řidiči 

Druhou část modelu, který bude stanovovat cenu povinného ručení, představuje 

vyhodnocení údajů o řidiči. Stejným způsobem jako v případě ohodnocení vozidla byla 

tedy nejdříve sestavena vstupní stavová matice, transformační a retransformační matice. 

Nakonec pak byly vytvořeny stavové matice zachycující jednotlivé situace. 

 

6.2.1 Vstupní stavová matice 

Obdobně jako při zpracovávání údajů o vozidlech bylo i u údajů o řidiči třeba nejdříve 

vytvořit vstupní stavovou matici. Na rozdíl od modelu zaměřeného na vozidla obsahuje 

vstupní matice pro řidiče o dva vstupy více. Aby bylo dosahováno finálních cen 

povinného ručení, které by odpovídaly rozsahům stanovených v orientačních cenících, 

muselo být do údajů o řidiči zahrnuto i samotné vozidlo které chce pojistit. Celkem je 

tedy v tomto případě 6 vstupních proměnných pojmenovaných jako bydliště řidiče, věk 

řidiče, řidičský průkaz, počet zaviněných pojistných událostí, počet bodů za vozidlo a 

nakonec počet měsíců bez nehod.  

 

Tab. 14: Vstupní stavová matice-údaje o řidiči (Zdroj vlastní) 

 

 

  

Bydliště řidiče Věk 

řidiče 

řidičský 

průkaz 

Počet zaviněných 

pojistných událostí 

Počet bodů za 

vozidlo 

Počet měsíců 

bez nehody 

do 15000 obyv. 15-20 0-1 0 0-10 0 

do 100000 obyv. 21-30 2-5 1 11-20 1-12 

do 500000 obyv. 31-50 6-10 2 21-30 13-36 

nad 500000 50-70 >10 3 a více 31-40 37-60 

  >70     41-50 61 a více 

       51-75   

        76-115   
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6.2.2 Transformační matice 

Tab. 15: Transformační matice-údaje o vozidle (Zdroj vlastní) 

 

Ohodnocení proměnných 

Nejvyšší ohodnocení, které může řidič získat je 115 bodů. Je to tedy o 15 bodů více než 

u vozidel kde bylo možno dosáhnout maxima 100 bodů. Těchto 115 bodů je mezi 

jednotlivé vstupy rozděleno následovně. Protože z orientačních ceníků i jiných 

dostupných informací vyšly jasně najevo určitá pravidla a závislosti, bylo třeba dle nich 

stanovit váhy jednotlivých proměnných. Z uvedených šesti vstupů může řidič získat 

nejvíce bodů za samotné vozidlo, které chce pojistit a to až 45 bodů. Jako vstupní 

proměnná pro tuto charakteristiku se uvádí ohodnocení vozidla z modelu popsaného 

v předešlé kapitole. Další vstup, který má zásadní vliv na cenu za řidiče je počet 

zaviněných pojistných událostí. Společně s počtem měsíců bez nehod slouží 

v současnosti pojišťovnám ke stanovení výše bonusu či malusu u povinného ručení a 

proto i v tomto mnou navrhovaném modelu mají tyto vstupy odpovídající váhu. Další 

dva vstupy mají již nižší váhu a jsou hodně podobné, přičemž vstup označený jako 

řidičský průkaz má doplňovat údaj o věku řidiči a poskytnout tak objektivnější vstupní 

data. 

 

  

Bydliště řidiče Věk 

řidiče 

řidičský 

průkaz 

Počet zaviněných 

pojistných událostí 

Počet bodů za 

vozidlo 

Počet měsíců 

bez nehody 

1 10 10 0 0 15 

3 5 6 4 5 8 

6 1 3 10 10 5 

10 4 2 25 15 1 

  8     25 0 

        35   

        45   
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6.2.3 Stavové matice fiktivních řidičů 

Stejně jako v předešlé kapitole zaměřené na hodnocení vozidel, i nyní byly vytvořeny 

stavové matice zachycující tři fiktivní řidiče. Protože jako jeden z vstupů je vyžadováno 

hodnocení vozidla, bylo zapotřebí otestovat výstupy pro všechny tři fiktivní řidiče, ale 

zároveň pro všechna testovaná vozidla. Celkem bylo tedy v této fázi vytvořeno 27 

stavových matic. 

 

Tab. 16: Stavová matice- 25let-Škoda Fabia (Zdroj vlastní) 

 

 

Uvedená stavová matice zachycuje situaci, kdy si mladý a nezkušený řidič pojišťuje své 

první vozidlo. Tímto vozidlem je Škoda Fabia II 1.2. Opět jsou v příslušných řádcích a 

sloupcích uvedeny číslice „1“. Na ostatních pozicích je pak uvedena číslice „0“. Ostatní 

stavové matice zachycující další fiktivní řidiče a další testovaná vozidla jsou uvedena 

v příslušných přílohách. 

  

Mladík, který si pojišťuje první auto – Škoda Fabia 1.2   

Bydliště řidiče Věk 

řidiče 

řidičský 

průkaz 

Počet zaviněných 

pojistných událostí 

Počet bodů 

za vozidlo 

Počet měsíců bez 

nehody 

1 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 

  0     0 0 

        0   

        0   
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6.2.4 Retransformační matice 

Stejně jako v případě hodnocení vozidel, představuje i zde retransformační matice 

finální výstup procesu ohodnocení řidiče. Podle počtu bodů, kterými byl řidič 

ohodnocen, je stanovena cena za řidiče. 

 

Tab. 17: Retransformační matice-údaje o řidiči (Zdroj vlastní) 

Hodnocení od do 

400 0 5 

600 6 10 

690 11 17 

790 18 25 

890 26 30 

1090 31 34 

1850 35 40 

3990 41 46 

6350 47 56 

7790 57 65 

11890 66 77 

15090 78 88 

18990 89 115 

retransformační matice 

 

Jak je patrné z uvedené tabulky, různým bodovým rozsahům je přidělena různá cena za 

řidiče. Horní hranici tvoří nejvyšší možný počet bodů, které řidič mohl získat, tedy 115. 

Stejně jako u hodnocení vozidel, nejedná se zatím o finální cenu povinného ručení. Ta 

bude stanovena až po přičtení ceny za vozidlo. Obdobně jako u vozidel, ceny pojistného 

s rostoucími body vzrůstají. Opět rostou nejdříve pozvolna, avšak přibližně od hranice 

30 ti bodů se částky zvyšují již v řádech tisíců. Samotné finanční ohodnocení bylo 

voleno opět na základě orientačních ceníků. Poslední tři varianty ohodnocení pak získají 

pouze řidiči, kteří již zavinili nějakou pojistnou událost.  
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6.2.5 Výstupní hodnocení řidičů 

Po vytvoření stavových matic pro všechny testované fiktivní řidiče a vozidla bylo 

pomocí skalárního součinu určeno ohodnocení všech těchto variant. Poté užitím 

retransformační matice byla určena cena odpovídající danému bodovému ohodnocení. 

Zde je však nutné znovu zmínit, že tato cena není finální cenou povinného ručení. Tato 

finální cena vznikne až po přičtení ceny za vozidlo. 

 

Hodnocení fiktivního řidiče č. 1 – nezkušený mladík 

 

Tab. 18: Výstupní hodnocení fiktivního řidiče č. 1. (Zdroj vlastní) 

Vozidlo body za vozidlo body za řidiče cena za řidiče 

Škoda Fabia II 1.2 12V 29 41 3 990 Kč 

VW Golf 1.9 TDI 38 46 3 990 Kč 

BMW 5 530d 52 66 11 890 Kč 

Honda PCX 125 6 31 1 090 Kč 

Honda CBR 125 R 6 31 1 090 Kč 

Honda CBR 1000 RR 22 36 1 850 Kč 

Ford Transit 2.0 TDCi 41 56 6 350 Kč 

Fiat Ducato 2.8 JTD 45 56 6 350 Kč 

Karosa C 934 E 77 76 11 890 Kč 

 

První tabulka uvádí cenu za řidiče, kterým je mladík bez řidičských zkušeností, 

pojišťující své první vozidlo. Je zde tedy uvedena cena za řidiče v případě, že 

pojišťovaným vozidlem je jedno z devíti testovaných.  
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Hodnocení fiktivního řidiče č. 2 – zkušený řidič středního věku 

Tab. 19: Výstupní hodnocení fiktivního řidiče č. 2. (Zdroj vlastní) 

Vozidlo body za vozidlo body za řidiče cena za řidiče 

Škoda Fabia II 1.2 12V 29 15 690 Kč 

VW Golf 1.9 TDI 38 20 790 Kč 

BMW 5 530d 52 40 1 850 Kč 

Honda PCX 125 6 5 400 Kč 

Honda CBR 125 R 6 5 400 Kč 

Honda CBR 1000 RR 22 10 600 Kč 

Ford Transit 2.0 TDCi 41 30 890 Kč 

Fiat Ducato 2.8 JTD 45 30 890 Kč 

Karosa C 934 E 77 50 6 350 Kč 

 

V druhé tabulce se jedná o běžného zkušeného řidiče středního věku. Řidičský průkaz 

vlastní již delší dobu a již 65 měsíců nezpůsobil žádnou pojistnou událost. Má tedy 

nárok na značný bonus a jak je vidět z tabulky. Ceny za řidiče jsou u všech testovaných 

vozidel výrazně nižší než u předešlého řidiče.  

 

Hodnocení fiktivního řidiče č. 3 – zkušený řidič středního věku 

Tab. 20: Výstupní hodnocení fiktivního řidiče č. 1. (Zdroj vlastní) 

Vozidlo body za vozidlo body za řidiče cena za řidiče 

Škoda Fabia II 1.2 12V 29 46 3 990 Kč 

VW Golf 1.9 TDI 38 51 6 350 Kč 

BMW 5 530d 52 71 11 890 Kč 

Honda PCX 125 6 36 1 850 Kč 

Honda CBR 125 R 6 36 1 850 Kč 

Honda CBR 1000 RR 22 41 3 990 Kč 

Ford Transit 2.0 TDCi 41 61 7 790 Kč 

Fiat Ducato 2.8 JTD 45 61 7 790 Kč 

Karosa C 934 E 77 81 15 090 Kč 

 

Poslední tabulka hodnocení řidiče zachycuje třetího fiktivního řidiče. Ten je již 

pokročilého věku a zavinil již několik pojistných událostí. Proto jsou ceny u 

jednotlivých vozidel téměř shodné a v některých případech i vyšší než u fiktivního 

řidiče č. 1. 
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6.2.6 Finální stanovení ceny pojistného 

Poslední fázi práce s modelem tvořeným v Excelu, představovalo stanovení finální ceny 

jako součtu ceny za vozidlo a ceny za řidiče. Protože tento model měl posloužit 

především pro optimalizaci hodnot, které budou následně použity při řešení v prostředí 

MATLAB, bylo průběžně měněno jednak váhové ohodnocení proměnných tak i 

finanční ohodnocení. Ve výsledku se podařilo nastavit hodnoty tak aby alespoň většina 

výsledných cen odpovídala rozsahům z ceníku. Ty, u nichž se to podařilo, jsou 

označeny zeleně a v prostředí Excelu bylo k tomuto účelu použito podmíněného 

formátování. 

 

Následující tabulky tedy představují finální výstup práce v prostředí MS Excel. 

Zachycují všech 27 modelových situací popsaných v předešlých kapitolách. 

 

Finální ceny povinného ručení pro fiktivního řidiče č. 1 

Tab. 21: Finální cena fiktivního řidiče č. 1. (Zdroj vlastní) 

Vozidlo Cena za 

vozidlo 

Cena za 

řidiče 

Cena celkem Rozpětí z ceníku 

od                      do 

Škoda Fabia II 1.2  2 050 Kč 3 990 Kč 6 040 Kč 4 567 Kč 6 050 Kč 

VW Golf  VI 1.9 TDI 3 190 Kč 3 990 Kč 7 180 Kč 6 820 Kč 7 038 Kč 

BMW 5 530d 4 490 Kč 11 890 Kč 16 380 Kč 13 954 Kč 17 035 Kč 

Honda PCX 125 150 Kč 1 090 Kč 1 240 Kč 951 Kč 1 348 Kč 

Honda CBR 125 R 150 Kč 1 090 Kč 1 240 Kč 951 Kč 1 348 Kč 

Honda CBR 1000 RR 1 600 Kč 1 850 Kč 3 450 Kč 3 252 Kč 6 000 Kč 

Ford Transit 2.0 TDCi 3 190 Kč 6 350 Kč 9 540 Kč 9 220 Kč 10 392 Kč 

Fiat Ducato 2.8 JTD 3 690 Kč 6 350 Kč 10 040 Kč 9 220 Kč 10 392 Kč 

Karosa C 934 E 11 980 Kč 11 890 Kč 23 870 Kč 29 298 Kč 361 680 Kč 
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Finální ceny povinného ručení pro fiktivního řidiče č. 2 

Tab. 22: Finální cena fiktivního řidiče č. 2. (Zdroj vlastní) 

 

 

Finální ceny povinného ručení pro fiktivního řidiče č. 3 

Tab. 23: Finální cena fiktivního řidiče č. 3. (Zdroj vlastní) 

Vozidlo Cena za 
vozidlo 

Cena za 
řidiče 

Cena celkem Rozpětí z ceníku                   
od                     do 

Škoda Fabia II 1.2  2 050 Kč 3 990 Kč 6 040 Kč 5 197 Kč 11 600 Kč 

VW Golf  VI 1.9 TDI 3 190 Kč 6 350 Kč 9 540 Kč 11 231 Kč 12 829 Kč 

BMW 5 530d 4 490 Kč 11 890 Kč 16 380 Kč 18 228 Kč 20 000 Kč 

Honda PCX 125 150 Kč 1 850 Kč 2 000 Kč 1 012 Kč 2 020 Kč 

Honda CBR 125 R 150 Kč 1 850 Kč 2 000 Kč 1 012 Kč 2 020 Kč 

Honda CBR 1000 RR 1 600 Kč 3 990 Kč 5 590 Kč 3 620 Kč 9 060 Kč 

Ford Transit 2.0 TDCi 3 190 Kč 7 790 Kč 10 980 Kč 11 231 Kč 20 760 Kč 

Fiat Ducato 2.8 JTD 3 690 Kč 7 790 Kč 11 480 Kč 11 231 Kč 20 760 Kč 

Karosa C 934 E 11 980 Kč 15 090 Kč 27 070 Kč 29 298 Kč 361 680 Kč 

 

 

Při pohledu na všechny tři tabulky, které dohromady zachycují 27 různých výstupů je 

vidět, že až na pár nepřesností se podařilo stanovit cenu povinného ručení přesně 

v souladu s orientačními ceníky. Při bližším zkoumání těch variant, které se od ceníků 

liší, je patrné, že výsledné odchylky se od cen uvedených v orientačních cenících liší jen 

nepatrně. Pouze v jednom případě je odchylka asi 1900 Kč. Proto na tyto odchylky 

nebyl brán zřetel, a bylo přistoupeno k řešení problematiky pomocí systému MATLAB, 

kde se využijí hodnoty i poznatky získaném řešením v MS Excel.  

Vozidlo Cena za 
vozidlo 

Cena za 
řidiče 

Cena celkem Rozpětí z ceníku                         
od                     do 

Škoda Fabia II 1.2  2 050 Kč 690 Kč 2 740 Kč 2 412 Kč 2 750 Kč 

VW Golf  VI 1.9 TDI 3 190 Kč 790 Kč 3 980 Kč 2 895 Kč 4 000 Kč 

BMW 5 530d 4 490 Kč 1 850 Kč 6 340 Kč 4 811 Kč 7 819 Kč 

Honda PCX 125 150 Kč 400 Kč 550 Kč 540 Kč 583 Kč 

Honda CBR 125 R 150 Kč 400 Kč 550 Kč 540 Kč 583 Kč 

Honda CBR 1000 RR 1 600 Kč 600 Kč 2 200 Kč 1 893 Kč 2 100 Kč 

Ford Transit 2.0 TDCi 3 190 Kč 890 Kč 4 080 Kč 4 327 Kč 5 397 Kč 

Fiat Ducato 2.8 JTD 3 690 Kč 890 Kč 4 580 Kč 4 327 Kč 5 397 Kč 

Karosa C 934 E 11 980 Kč 6 350 Kč 18 330 Kč 17 978 Kč 101 089 Kč 
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7 Zpracování za využití MATLAB 

Jelikož výpočetní systém MATLAB, vyvinutý společností The MathWorks má v sobě 

mimo mnoha jiných rozšíření implementováno prostředí přímo pro práci s fuzzy 

množinami nabízel se jako vhodný prostředek k řešení zvolené problematiky.  

 

Rozšíření, se kterým jsem pracoval, se nazývá Fuzzy logic Toolbox. V prostředí 

samotného MATLABu se spouští příkazem fuzzy. Postup práce se samotným fuzzy 

editorem lze shrnout do několika kroků, které budou podrobněji popsány na 

následujících stránkách. 

 

Oproti modelu, zpracovaném v prostředí MS Excel, bylo při zpracovávání dané 

problematiky pomocí MATLABu nutno provést několik změn. Ty se týkaly především 

drobných změn ve vstupních stavových maticích. Při tvorbě modelu totiž vyšlo najevo, 

že pro pokrytí všech možných případů, které mohou nastat, by bylo nutno vytvořit 

obrovské množství pravidel, podle nichž se modely zpracovávané ve FIS editoru 

MATLABU řídí. To by sám o sobě neměl být problém, avšak po vytvoření přibližně sta 

pravidel začal model výpočet zpracovávat v řádu vteřin. To přinášelo značné potíže při 

odlaďování modelu. 

 

To spolu s faktem, že ani uvedených přibližně 100 pravidel zatím dostatečně 

nepokrývalo různé situace, které by eventuálně mohly nastat, vedlo ke zmíněné úpravě 

vstupních matic a v důsledku vedlo k mírnému odchýlení dosahovaných výsledků od 

mnou požadovaných hodnot. 

 

Protože však tato práce měla ukázat, že zvolená problematika by za užití dostatečně 

výkonného týmu pracovníků s odpovídajícími technologiemi, byla řešitelná za pomocí 

fuzzy logiky, nebyl na mírné odchýlení výsledných hodnot brán zřetel. 
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7.1 Údaje o vozidle 

7.1.1 Vytvoření schématu projektu  

Jako první krok při zpracování modelu v prostředí MATLAB bylo nutné vytvořit 

schéma celého projektu. Editor zde nabízí dva typy fuzzy modelu. Je to buď typ 

Mamdani nebo typ Sugeno. Účelům této práce více vyhovuje typ Sugeno neboť nemá 

jako výstup členské funkce na rozdíl od Mamdani [10, 11]. V tomto kroku se také 

nadefinuje počet vstupních proměnných a počet výstupních proměnných. Stejně jako 

v případě řešení za užití MS Excel, i nyní je třeba vytvořit dva samostatné projekty. 

První zpracuje údaje o vozidle a poskytne tak výstup pro druhý model, který vyhodnotí 

údaje o řidiči. 

 

 

Obr. 1: Schéma projektu-údaje o vozidle (Zdroj vlastní) 

 

Na uvedeném obrázku je vidět že údaje o vozidle tvoří čtyři vstupy, na základě kterých 

je počítáno ohodnocení vozidla, tedy jeden výstup. Vstupy tvoří údaje o kategorii 

vozidla, jeho objemu a výkonu, a také jeho stáří. 
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7.1.2 Nadefinování počtu atributů vstupních i výstupních proměnných 

V dalším kroku je třeba nadefinovat počty atributů jednotlivých vstupních i výstupních 

proměnných a také jejich parametrů jako je počet, název, typ přenosové funkce nebo 

rozsahové parametry. Dále se určí funkce členství jednotlivých vstupních proměnných. 

 

Vstupní proměnná Kategorie  

 

 

Obr. 2: Vstupní proměnná Kategorie (Zdroj vlastní) 

 

Prvním vstupem je kategorie vozidla. Ta může nabývat pouze tří variant a to těch, pro 

která je model stejně jako v případě Excelu koncipován. Jsou to kategorie L, N a M. 

Celkový rozsah je tedy od 0 do 3. Kategorie L pokrývá hodnoty od 0 do1. Kategorie N 

od 1 do 2 a obdobně kategorie M hodnoty od 2 do 3. Jako typ členství byl v případě 

tohoto vstupu použit typ trimf. 
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Vstupní proměnné Objem a Výkon 

 

Další dva vstupy spolu úzce souvisí, avšak nelze je sloučit do jednoho vstupu. Jedná se 

o objem vozidla a jeho výkon. Existují totiž maloobjemové motory s výkonem 

srovnatelným s motory o mnoho většími. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Vstupní proměnné Objem a Výkon (Zdroj vlastní) 

 

U těchto dvou vstupů byl na rozdíl od vstupu prvního použit typ členství trapmf. Je to 

zapříčiněno tím, že ohodnocení objemu i výkonu, které vychází z poznatků získaných 

při řešení modelu v MS Excel, vyžaduje přesnější vymezení jednotlivých rozsahů. 
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Vstupní proměnná Stáří 

Tato proměnná se nyní k výpočtům nepoužívá, avšak protože je součástí mnou 

navrhovaného řešení musela se objevit i v tomto řešení. Její vliv na výslednou cenu není 

značný ovšem model má ukázat že lze pracovat i s touto proměnnou. 

 

 

Obr. 4: Vstupní proměnná Stáří vozidla (Zdroj vlastní) 

 

U tohoto posledního vstupu pro vozidla je asi nejvíce patrná přednost fuzzy množin, 

tedy nejen úplné ale i částečné členství ve skupině. U tohoto vstupu byl zvolen typ 

členské funkce trimf a hodnoty a rozsah byly stanoveny tak aby se jednotlivé skupiny 

překrývaly. Model rozlišuje tří základní možnosti stáří vozidla a to vozidlo nové, málo 

ojeté a velmi ojeté. Platí zde čím starší vozidlo tím vyšší výstupní hodnocení, ovšem 

rozdíly jsou skutečně minimální. Stáří vozidla je pak určeno na základě počtu let od 

výroby. A právě zde se velice uplatní překrývání množin neboť i stejně stará vozidla 

mohou vykazovat různou míru opotřebení neboli ojetí. 
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Výstupní proměnná Ohodnocení vozidla 

Po zadání a nadefinování všech vstupů schématu přišlo na řadu nadefinování výstupu. 

Výstup u modelu typu Sugeno je tvořen hodnotou mezi 0 a 1. Lze nastavit mnoho 

výstupních funkcí a jejich typ, který může být buď konstantní, nebo lineární. Tyto 

funkce pak výsledné hodnotě z rozsahu 0 až 1 přiřadí konkrétní výstup. 

 

 

Obr. 5: Výstupní proměnná Ohodnocení vozidla (Zdroj vlastní) 

 

Obdobně jako byla využita retransformační matice v Excelu, tak i zde je každé hodnotě 

výstupu přiřazena odpovídající cena za vozidlo. Je zde tedy 17 různých možností 

finančního ohodnocení. U těchto funkcí je zvolen typ funkce konstantní. 
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7.1.3 Definování pravidel 

Po nastavení všech vstupů i výstupů a jejich jednotlivých parametrů přichází na řadu 

nadefinování pravidel, podle kterých se bude model řídit a na jejichž základě bude 

poskytovat výstupní hodnocení. K vytvoření těchto pravidel poslouží jednak výstupy 

z modelu v Excelu, ale také principy vypozorované z analýzy orientačních ceníků. 

 

 

Obr. 6: Rule Editor-údaje o vozidle (Zdroj vlastní) 

 

Pro model zpracovávající údaje o vozidle bylo vytvořeno 29 pravidel, které sic ne 

stoprocentně ale alespoň v dostatečné míře pokrývají různé možnosti. Omezení těchto 

pravidel bylo vysvětleno na začátku kapitoly. 

 

 Pravidla jsou tvořena různými kombinacemi vstupů a k nim přiřazeného konkrétního 

výstupu. Pravidlo zvýrazněné na obrázku například udává, že pokud vstupy nabývají 

nejnižších možných hodnot, pak i výstupní hodnocení je nejnižší možné. 
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Na navržená pravidla lze přehledně nahlížet pomocí tzv. Rule Vieweru. Ten graficky 

zobrazuje použité rozsahy u jednotlivých proměnných a nabízí již výstup v podobě 

hodnoty v rozmezí od 0 do 1. Tento výstup představuje poslední sloupec kde je dobře 

patrné, jak se mění hodnota výstupu v závislosti na předešlých čtyřech vstupech. 

 

 

Obr. 7: Rule Viewer-údaje o vozidle (Zdroj vlastní) 

 

Tento konkrétní příklad zobrazuje jaká pravidla a v jaké míře jsou použita po zadání 

charakteristik vozidla VW Golf 1.9 Tdi. Vlevo dole v kolonce input je vidět nastavení 

vstupních hodnot na 1.5 což je kategorie N. Dále hodnota 1898 značí objem motoru a 

77 je hodnota výkonu. Nakonec je uvedeno stáří vozidla 2 roky. Výstupní hodnocení 

tohoto konkrétního vozidla potom vychází na hodnotu 0.37. 
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Další pomůckou při optimalizaci modelu a hlavně navržených pravidel je potom graf 

zobrazující závislost výstupní proměnné na dvou různých vstupních proměnných. Ty 

lze samozřejmě měnit a nastavovat podle potřeby.  

 

 

Obr. 8: Surface Viewer-údaje o vozidle (Zdroj vlastní) 

 

Na tomto konkrétním grafu je vidět závislost výstupu na kategorii vozidla a jeho stáří. 

Protože jak bylo zmíněno má stáří pouze malý vliv na výsledné hodnocení a na 

uvedeném grafu je patrné pouze jako mírné navýšení mezi 5 až 15 lety stáří vozidel u 

kategorie N. Vliv kategorií na výsledné hodnocení je však již zásadní, což je z obrázku 

jasně patrné. 
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7.2 Údaje o řidiči 

Stejně jako při tvorbě modelu zpracovávajícího údaje o vozidle i pro zpracování údajů o 

řidiči byl zvolen typ fuzzy modelu Sugeno.  

 

7.2.1 Vytvoření schématu projektu  

 

Obr. 9: Schéma projektu-údaje o řidiči (Zdroj vlastní) 

 

Oproti schématu zabývajícího se údaji o vozidle je v modelu zpracovávajícím údaje o 

řidiči o dvě vstupní proměnné více. Celkem je tedy v modelu 6 vstup a stejně jako u 

vozidel jeden výstup. Vstupy tvoří položky bydliště, věk řidiče, doba držení řidičského 

průkazu, počet zaviněných nehod, ohodnocení vozidla, které chce řidič pojistit a 

posledním vstupem je počet měsíců po které řidič řídí bez nehod. 
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7.2.2 Nadefinování vstupních a výstupních proměnných 

Vstupní proměnná Bydliště 

 

 

Obr. 10: Vstupní proměnná Bydliště (Zdroj vlastní) 

 

Prvním vstupem při posuzování bonity samotného řidiče je jeho bydliště. Jak bylo 

zmíněno na začátku práce, tento údaj ovlivňuje výši pojistného tak, že ve větších 

městech, kde také hrozí větší nebezpečí, je povinné ručení vyšší. Vstup bydliště tedy 

může nabývat čtyř různých variant podle počtu obyvatel v bydlišti řidiče. Horní hranice 

je nastavena na 1 mil. obyvatel. Jako typ členství, byl v případě tohoto vstupu použit typ 

trimf. 
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Vstupní proměnná Věk 

 

Na následujícím vstupu je opět názorně vidět užití skutečných fuzzy množin. Tento 

vstup popisuje stáří řidiče a na základě jeho věku jej rozděluje do čtyř skupin které se 

navzájem překrývají. 

 

 

Obr. 11: Vstupní proměnná Věk řidiče (Zdroj vlastní) 

 

I u tohoto vstupu stejně jako u předchozího je použit typ funkce trimf. Rozmezí hodnot 

věku je logicky zvoleno od 15 do 100. Spodní hranice je zvolena jako nejnižší možný 

věk, ve kterém může případný řidič vlastnit řidičský průkaz. Naopak horní hranice 

představuje věk, kdy se již nepředpokládá žádný aktivní řidič. Řidiči středního či 

pokročilého věku jsou potom finančně ve výhodnější pozici než řidiči mladí nebo 

věkově velmi pokročilí. 
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Vstupní proměnná Řidičský průkaz 

 

Obdobně jako vstup stáří vozidla, se i doba držení řidičského průkazu v současné době 

při výpočtech neuvažuje. I tato charakteristika je součástí mnou navrhnutých změn 

v dosavadním způsobu řešení. Opět je na ní vidět využití fuzzy množin, které se 

překrývají, což koresponduje s tím, že i dva řidiči kteří vlastní řidičský průkaz po 

stejnou dobu nemusí disponovat shodnými řidičskými schopnostmi. 

 

 

Obr. 12: Vstupní proměnná Řidičský průkaz (Zdroj vlastní) 

 

Použitou funkcí u tohoto vstupu je typ trimf. Rozsah hodnot je nastaven od 0 do 50. 

Tato stupnice představuje počet let, po které daný řidič vlastní řidičský průkaz. Za 

nezkušeného je označen takový, který jej vlastní maximálně 5 let. Vlastní-li jej dále, je 

označen za pokročilého a od přibližně 15 - ti let za zkušeného. 
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Vstupní proměnná Počet zaviněných pojistných událostí 

 

Vstupní proměnná Počet zaviněných pojistných událostí je v modelu pojmenována jako 

nehody neboť zachycuje, kolikrát již daný řidič zavinil dopravní nehodu. Tato 

skutečnost má pro pojišťovny zásadní význam a dle toho také značně ovlivňuje cenu 

povinného ručení. V praxi pojišťovny rozlišují mnoho variant a společně s počtem 

měsíců bez nehod se z těchto charakteristik stanovuje výše bonusu případně malusu, 

avšak pro správné fungování modelu a naznačení jeho možných schopností jsem zvolil 

tři možnosti, kterých může tento vstup nabývat. 

 

 

Obr. 13: Vstupní proměnná Nehody (Zdroj vlastní) 

 

Zmiňované možnosti představují varianty, kdy řidič nezpůsobil nehodu žádnou, nehodu 

jednu nebo dvě nehody a více. Pro účely projektu je stupnice zvolena od 0 do 5 a typ 

použité funkce trapmf, neboť se jedná o ostře ohraničené intervaly pro které je tato 

funkce vhodná. 
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Vstupní proměnná Hodnocení vozidla 

 

Tento vstup je důležitý pro stanovení finální ceny. V první fázi je samostatně 

stanovována cena za vozidlo, která je nakonec přičtena k ceně za řidiče, a ve fázi druhé, 

kterou představuje tento vstup, se samotné hodnocení vozidla promítne do ceny za 

řidiče. 

 

 

Obr. 14: Vstupní proměnná Vozidlo (Zdroj vlastní) 

 

Obrázek zachycuje 7 skupin vytvořených pomocí funkce typu trimf, které pokrývají 

stupnici od 0 do 1. Přesně těchto hodnot může nabývat výstup z modelu 

zpracovávajícího údaje o vozidle. Koresponduje to i s modelem v Excelu kde mohly 

vzidla dosáhnout maxima 100 bodů. V tomto případě je z důvodů použití fuzzy modelu 

typu Sugeno posunuta desetinná čárka o dvě místa doleva.   
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Vstupní proměnná Počet měsíců bez nehod 

 

Podobně jako počet zaviněných pojistných událostí je i tento vstup důležitý pro 

stanovení finální ceny. Jak již bylo uvedeno, společně s počtem zaviněných pojistných 

událostí slouží ke stanovení výše případného bonusu či malusu u povinného ručení. 

 

 

Obr. 15: Vstupní proměnná Bez nehod (Zdroj vlastní) 

 

Použité funkce jsou typu trimf a opět zdárně naznačují výhody užití fuzzy množin. 

Rozsah první funkce je od nuly klesající, protože právě do této první skupiny budou 

zařazeni řidiči, kteří si sjednávají první povinné ručení nebo mají těsně po nějaké 

dopravní nehodě. S postupným přibýváním měsíců je jejich členství v této skupině stále 

méně významné, až do přibližně 12 ti měsíců kdy již náleží do skupiny jiné. Nejlépe 

jsou potom ohodnoceni řidiči, kteří bez nehody jezdí více než 5 let tedy 60 měsíců. 
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Výstupní proměnná Hodnocení řidiče 

 

Výstup modelu zpracovávajícího údaje o řidiči je koncipován obdobně jako u výstupu 

modelu zaměřeného na vozidla. Díky zvolenému typu fuzzy modelu Sugeno je výstup 

opět v podobě hodnoty z rozsahu 0 až 1. Stejně tak je zde pomocí funkcí, které mají 

zvolený typ jako konstantní, převedena netransformační matice kterou poskytl model 

navržený v Excelu. 

 

 

Obr. 16: Výstupní proměnná Hodnocení řidiče (Zdroj vlastní) 

 

Oproti 17 ti různým variantám finančního ohodnocení vozidel obsahovala 

retransformační matice pro řidiče navržená v Excelu 13 variant finančního ohodnocení. 

Výstup tedy obsahuje 13 zadaných funkcí. První stanovuje minimální cenu za řidiče 

jako 400 Kč a to pro hodnocení do hodnoty 0.05 jak je vidět na obrázku. Následující 

funkce postupně rostou a maximální cenu za řidiče ve výši 18990 pak dosahují řidiči 

ohodnoceni hodnotou vyšší než 0.88. 
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Definování pravidel 

Tak jako u modelu zabývajícího se vozidly i nyní je po nadefinování vstupů a výstupů 

třeba vytvořit řadu pravidel, podle kterých se bude model řídit a na jejichž základě bude 

poskytovat výstupní hodnocení. I zde obdobně jako v případě hodnocení vozidel 

poslouží k tvorbě pravidel zejména výstupy z Excelu a zákonitosti vypozorované 

z analýzy orientačních ceníků. 

 

 

Obr. 17: Rule Editor-údaje o řidiči (Zdroj vlastní) 

 

Protože model zpracovávající údaje o řidiči obsahuje oproti modelu hodnocení vozidel 

o dva vstupy více, bylo by k efektivnímu pokrytí všech možných eventualit třeba 

ohromné množství pravidel. Ty by však nepříznivě ovlivňovaly rychlost výpočtu a 

ztěžovaly samotnou práci na modelu. Proto bylo navrženo 21 pravidel, která popisují 

výstupy vypracované v Excelu. Ty pokrývají možné eventuality v míře, která slouží 

k posouzení funkčnosti navrhovaného a jeho potenciálních možností. 
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Obr. 18: Rule Viewer-údaje o řidiči (Zdroj vlastní) 

 

Pohled na navržená pravidla pomocí Rule Vieweru ukazuje jeden z konkrétních 

výstupů. V tomto případě je uvažován řidič, který má bydliště v Brně, tedy orientační 

počet obyvatel asi 385 000. Jeho věk je 40 let a vlastní řidičský průkaz již 20 let. Dále 

již 65 měsíců nezavinil žádnou dopravní nehodu, čímž mu vzniká nárok na bonus. 

Nakonec parametr s hodnotou 0.37 značí, že se rozhodl pojistit vozidlo VW Golf 1.9 

Tdi. Výstupní hodnocení pro tohoto řidiče ve výsledku dosahuje hodnoty 0.25. Pro 

zkontrolování správnosti je výsledek modelu v Excelu u totožného fiktivního řidiče 25 

bodů. Vezmeme-li opět v potaz posun desetinné čárky, jsou dosažené výsledky shodné. 
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7.3 Použití modelu a analýza výsledků  

Po vytvoření modelu bylo možno přistoupit k jeho samotnému použití a otestování. 

Cílem bylo získání podobných výsledků jako při řešení za užití MS Excelu. Pro ověření 

funkčností byl vytvořen v prostředí systému MATLAB jednoduchý skript, který po 

zadání vstupních proměnných popisujících vozidlo nejdříve vypočítal výstupní 

proměnnou za užití vytvořeného modelu pro vozidla a následně i s pomocí této hodnoty 

a dalších údajů o řidiči, vypočítal výstupní proměnnou pro řidiče. Nakonec stanovil 

součtem ceny za vozidlo a ceny za řidiče finální cenu povinného ručení. 

 

 

Obr. 19: Finální skript (Zdroj vlastní) 
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Obr. 20: Finální hodnocení-40 let- VW Golf 1.9 Tdi (Zdroj vlastní) 

Po spuštění skriptu je uživatel vyzván, aby zadal údaje o vozidle. Parametry zachycené 

na obrázku opět popisují vozidlo VW Golf 1.9 Tdi. To bylo ohodnoceno hodnotou 0.37 

a určena mu cena 2050 Kč. Následně byly po uživateli vyžadovány údaje o řidiči. Ty 

jsou opět zadány jako parametry jednoho z fiktivních řidičů a to konkrétně 

čtyřicetiletého zkušeného řidiče z Brna. Tento řidič za posledních 65 měsíců nezpůsobil 

žádnou nehodu. Výsledná hodnota za řidiče byla stanovena jako 0.25 a cena za řidiče 

stanovena ve výši 790 kč neboť tento řidič má nárok na maximální bonus. Výsledná 

cena povinného ručení je v tomto případě 2840 Kč, což je v souladu s cenovým 

rozsahem z orientačního ceníku. Bylo tedy potvrzeno správné odladění programu. 

Obdobně jako bylo popsáno na předešlé stránce, byly do programu zadány i další 

možné varianty, které jsou uvedeny v příslušných přílohách.  
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8 Vlastní přínosy práce 

8.1 Větší spolupráce pojišťoven s Policií ČR 

I přes skutečnost, že díky propojení s policejními orgány, mají pojišťovny přístup 

k osobním údajům o klientech, lze toto sdílení informací ještě více zefektivnit. Policie 

ČR disponuje mimo údajů o počtech nehod klientů i dalšími informacemi, na základě 

nichž by mohli pojišťovny lépe a efektivněji stanovovat výši pojistného. Mezi tyto 

údaje patří například počet bodů řidiče. 

8.2 Problematika stáří vozidel 

Při tvorbě programu jsem nejdříve musel zjistit, v jakých cenových rozmezích výše 

povinného ručení se pohybují jednotlivé kategorie vozidel a to i v závislosti na jejich 

rozdílném stáří. Současné internetové kalkulátory povinného ručení při kalkulaci 

vyžadují od klienta, aby kromě jiných údajů o vozidle zadal i jeho stáří případně rok 

výroby. S cenou povinného ručení však tato charakteristika nemá nic společného. 

V nedávné době došlo k zavedení různým snahám o omlazení tuzemského vozového 

parku. Jedná se například o zavedení ekologické daně nebo takzvaného „šrotovného“. 

Tyto kroky souvisí právě se stářím provozovaných vozidel. A právě zde lze dle mého 

názoru použít ke zlepšení dosavadního stavu i povinné ručení.   

Ze stávajícího systému výpočtu povinného ručení vyplývá, že cena povinného ručení 

nenutí provozovatele k pořízení novějšího vozidla. To je na jednu stranu dobře, neboť 

pokud by byly rozdíly vysoké, mohlo by se jednat o určitou diskriminaci méně 

solventních řidičů. 

Na stranu druhou by se touto cestou dal do jisté míry omladit zmiňovaný tuzemský 

vozový park. Ten podle dostupných statistických údajů patří mezi nejstarší v zemích 

EU. V současnosti je hodnota průměrného stáří vozidel v ČR přibližně 15 let. Pro 

srovnání se tatáž hodnota v motoristicky vyspělých zemích EU pohybuje kolem 8 let.  

Z těchto uvedených důvodů jsem se rozhodl do navrhovaného programu přidat jako 

vstupní proměnnou stáří pojišťovaného vozidla. Pravidla byla nastavena tak aby se 

rozdíl v cenách výrazně starších vozidel nelišil nikterak závratně. Vzhledem ke 
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skutečnosti, že se povinné ručení pro jedno vozidlo platí jednou ročně, neměla by tato 

změna představovat závažnější či dokonce diskriminační problém. 

Zavedením tohoto navrhovaného řešení by byl tedy provozovatel motivován pořizovat 

mladší a novější vozidla. V širším měřítku by to tedy mohlo vést k mírnému omlazení 

vozového parku a tím by nepřímo byla příznivě ovlivněna i bezpečnost silničního 

provozu. 

8.3 Problematika stáří řidiče 

Při analýze mnoha dat potřebných při tvorbě kalkulačního programu vyšel najevo další 

ukazatel, který nedostatečně vypovídá o skutečnostech, které by měl vystihovat. Jedná 

se o stáří řidiče. 

V současných internetových kalkulátorech je od klienta vyžadováno uvedení jeho stáří 

případně datum narození, které by mělo do jisté míry vystihovat jeho řidičské 

schopnosti a zkušenosti. Ty jsou při stanovování výše pojistného důležité zejména pro 

samotnou pojišťovnu.  

Když se vrátím ke zmiňovaným řidičským schopnostem a zkušenostem, samotné stáří 

řidiče nedostatečně popisuje jakým řidičským „umem“ disponuje daný řidič. Pro 

názornost uvažujme případ, kdy se padesátiletý muž rozhodne, že si konečně pořídí svůj 

první řidičský průkaz. A naproti tomu uvažujme mladíka, který má sice jen 23 let avšak 

vlastní řidičský průkaz již od svých osmnáctých narozenin a již 5 let aktivně řídí. Je 

evidentní, že jeho řidičské schopnosti a zkušenosti mnohonásobně převyšují zkušenosti 

staršího řidiče, který v podstatě teprve dokončil autoškolu. Tento uvažovaný příklad se 

může jevit jako jistý extrém, avšak názorně popisuje neobjektivnost současného 

systému pro výpočet povinného ručení. 

Proto jsem usoudil za vhodné do navrhovaného programu zavést kromě samotného stáří 

řidiče, také další charakteristiku a to přímo počet let, po které daný řidič vlastní řidičský 

průkaz. Tato charakteristika společně se stářím řidiče dle mého názoru přesněji 

vystihuje řidičovy zkušenosti. A právě ty by měly pro pojišťovnu být určující při 

stanovování výše povinného ručení. 
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Zhodnocení a závěr 

Tato práce si kladla za cíl ukázat možnosti aplikování fuzzy logiky pro konkrétní 

problematiku v oblasti pojišťovnictví, a zda je vůbec možné zvolené téma tímto 

způsobem řešit. Abych mohl přistoupit k tvorbě samotného modelu, který by fuzzy 

logiku užíval, bylo nejdříve nutné zanalyzovat stávající systém výpočtu povinného 

ručení. Při sběru podkladů a informací vyšla najevo neexistence jednotných tabulek či 

konkrétních komplexních postupů. Každá pojišťovna si své produkty sestavuje odlišně a 

za jiných podmínek. Z těchto důvodů jsem byl nucen sestavit si vlastní tabulky. 

Nejdříve jsem si zvolil tři fiktivní řidiče a k nim devět různých automobilů, které 

spadaly do kategorií, pro něž jsem se rozhodl model vytvořit. Celkem vstupní databázi 

tedy tvořilo 27 různých modelových situací. Ty jsem postupně zadával do internetových 

kalkulátorů, a ze získaných dat jsem vytvořil orientační ceníky povinného ručení, které 

pak sehrály zásadní roli při tvorbě modelů. Tyto modely byly vytvořeny dva. Za využití 

analýzy, syntézy či systémového přístupu byly z orientačních ceníků vypozorovány 

určitá pravidla a zákonitosti. Ty byly následně využity v prostředí MS Excel, kde byl 

zpracován první model. Ten na základě údajů o vozidle a údajů o řidiči stanovoval výši 

povinného ručení. Model byl vyladěn způsobem, že asi dvě třetiny vstupních 

modelových situací bylo použito při samotné tvorbě modelu, a zbylá třetina pak 

posloužila k otestování správné funkčnosti modelu. Nakonec se podařilo optimalizovat 

hodnoty tak, že výsledné ceny až na pár odchylek, odpovídaly cenám z rozsahu 

orientačních ceníků. To se až na pár nevýrazných odchylek povedlo a tak mohl tento 

model poskytnout cenné podklady pro další část práce. Tím je tvorba druhého modelu, 

tentokrát v prostředí systému MATLAB. 

 

Tvorba v systému MATLAB se již zabývala praktickým užitím fuzzy modelování a to 

přímo v editoru k tomu určeném. Obdobně jako v případě modelu v Excelu byly 

vytvořeny dva samostatné projekty. První zpracovával údaje o vozidle a poskytl výstup, 

který byl použit i v druhém projektu který zpracovával údaje o řidiči. Finální cenu 

pojištění potom představoval součet výstupů z obou projektů. V průběhu modelování se 

však projevila skutečnost, že k nadefinování dostatečného množství pravidel, která by 

pokryla všechny možné eventuality, by byl třeba celý tým kvalifikovaných odborníků a 
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také odpovídající technologie. Tak bylo zvoleno takové množství pravidel, které 

v dostatečné míře zajišťují správné fungování modelu. 

 

Do samotných modelů jsem potom přidal dva vstupy, které se v současné době 

k výpočtům nepoužívají. Důvodem jejich přidání do tvořených modelů je skutečnost, že 

objektivněji vystihují povahy jednotlivých objektů, ať se jedná o vozidlo či řidiče. 

Zavedení těchto nových parametrů do výpočtů by jistě přineslo potíže, které by bylo 

nutno řešit avšak práce si kladla za cíl především dokázat, že je možné použít těchto 

postupů a tak nebyla problematika zavedení těchto nových postupů v práci řešena. 

 

Závěrem lze konstatovat, že přes některá omezení, byl naplněn cíl, který si práce 

vytyčila. V práci byla popsána tvorba několika modelů, v nichž byla úspěšně použita 

fuzzy logika. Tyto modely poskytly výstupy, které odpovídaly zadaným požadavkům a 

byly v souladu s aktuálně stanovovanými cenami povinného ručení.  
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Příloha č. 1: Stavová matice-VW Golf 1.9 Tdi 

Kategorie vozidla Objem motoru (ccm) Výkon motoru (kW) Stáří vozidla (roky) 

0 0 0 1 

1 0 0 0 

0 0 0 0 

  0 1 0 

  0 0 0 

  0 0 0 

  1 0   

  0 0   

  0 0   

  0     

 

Příloha č. 2: Stavová matice-BMW 5 530d 

Kategorie vozidla Objem motoru (ccm) Výkon motoru (kW) Stáří vozidla (roky) 

0 0 0 1 

1 0 0 0 

0 0 0 0 

  0 0 0 

  0 0 0 

  0 0 0 

  0 1   

  1 0   

  0 0   

  0     

 

Příloha č. 3: Stavová matice-Honda PCX 125 

Kategorie vozidla Objem motoru (ccm) Výkon motoru (kW) Stáří vozidla (roky) 

1 0 1 1 

0 1 0 0 

0 0 0 0 

  0 0 0 

  0 0 0 

  0 0 0 

  0 0   

  0 0   

  0 0   

  0     
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Příloha č. 4: Stavová matice- Honda CBR 125 R 

Kategorie vozidla Objem motoru (ccm) Výkon motoru (kW) Stáří vozidla (roky) 

1 0 1 1 

0 1 0 0 

0 0 0 0 

  0 0 0 

  0 0 0 

  0 0 0 

  0 0   

  0 0   

  0 0   

  0     

 

Příloha č. 5: Stavová matice- Honda CBR 1000RR 

Kategorie vozidla Objem motoru (ccm) Výkon motoru (kW) Stáří vozidla (roky) 

1 0 0 1 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

  1 0 0 

  0 0 0 

  0 1 0 

  0 0   

  0 0   

  0 0   

  0     

 

Příloha č. 6: Stavová matice- Ford Transit 2.0 TDCi 

Kategorie vozidla Objem motoru (ccm) Výkon motoru (kW) Stáří vozidla (roky) 

0 0 0 1 

1 0 0 0 

0 0 0 0 

  0 0 0 

  0 1 0 

  0 0 0 

  1 0   

  0 0   

  0 0   

  0     
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Příloha č. 7: Stavová matice- Fiat Ducato 2.8 JTD 

Kategorie vozidla Objem motoru (ccm) Výkon motoru (kW) Stáří vozidla (roky) 

0 0 0 1 

1 0 0 0 

0 0 0 0 

  0 0 0 

  0 1 0 

  0 0 0 

  0 0   

  1 0   

  0 0   

  0     

 

Příloha č. 8: Stavová matice- Karosa C 934 E 

Kategorie vozidla Objem motoru (ccm) Výkon motoru (kW) Stáří vozidla (roky) 

0 0 0 1 

0 0 0 0 

1 0 0 0 

  0 0 0 

  0 0 0 

  0 0 0 

  0 1   

  0 0   

  0 0   

  1     

 

Příloha č. 9: Stavová matice- 25 let- VW Golf 1.9 Tdi 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0  0 0 0 1 0 

  0   0 0 0 

  0     0 0 

  0     0 0 
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Příloha č. 10: Stavová matice-25 let- BMW 5 530d 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

 0  0 0 0 0 0 

  0   0 0 0 

  0     1 0 

  0     0 0 

 

Příloha č. 11: Stavová matice-25 let- Honda PCX 125 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 1 1 1 1 

0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

 0  0 0 0 0 0 

  0   0 0 0 

  0     0 0 

  0     0 0 

 

Příloha č. 12: Stavová matice- 25 let- Honda CBR 125 R 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 1 1 1 1 

0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

  0   0 0 0 

  0     0 0 

  0     0 0 

 

Příloha č. 13: Stavová matice- 25 let- Honda CBR 1000RR 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 

0  0 0 0 0 0 

  0   0 0 0 

  0     0 0 

  0     0 0 
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Příloha č. 14: Stavová matice- 25 let- Ford Transit 2.0 TDCi 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0  0 0 0 0 0 

  0   0 1 0 

  0     0 0 

  0     0 0 

 

Příloha č. 15: Stavová matice- 25 let- Fiat Ducato 2.8 JTD 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

  0   0 1 0 

  0     0 0 

  0     0 0 

 

Příloha č. 16: Stavová matice- 25 let- Karosa C 934 E 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

  0   0 0 0 

  0     0 0 

  0     1 0 

 

Příloha č. 17: Stavová matice-40 let- VW Golf 1.9 Tdi 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 1 

  0   0 0 0 

  0     0 0 

  0     0 0 
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Příloha č. 18: Stavová matice-40 let- BMW 5 530d 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 

  0   0 0 0 

  0     1 0 

  0     0 0 

 

Příloha č. 19: Stavová matice-40 let- Honda PCX 125 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 

  0   0 0 0 

  0     0 0 

  0     0 0 

 

Příloha č. 20: Stavová matice- 40 let- Honda CBR 125 R 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 

  0   0 0 0 

  0     0 0 

  0     0 0 

 

Příloha č. 21: Stavová matice- 40 let- Honda CBR 1000RR 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 

0 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 

  0   0 0 0 

  0     0 0 

  0     0 0 
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Příloha č. 22: Stavová matice- 40 let- Ford Transit 2.0 TDCi 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 

  0   0 1 0 

  0     0 0 

  0     0 0 

 

Příloha č. 23: Stavová matice- 40 let- Fiat Ducato 2.8 JTD 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 

  0   0 1 0 

  0     0 0 

  0     0 0 

 

Příloha č. 24: Stavová matice- 40 let- Karosa C 934 E 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 1 

  0   0 0 0 

  0     0 0 

  0     1 0 

 

Příloha č. 25: Stavová matice-65 let- VW Golf 1.9 Tdi 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 0 

  0   0 0 0 

  1         

  0         
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Příloha č. 26: Stavová matice-65 let- BMW 5 530d 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 

  0   0 0 0 

  1     1   

  0         

 

Příloha č. 27: Stavová matice-65 let- Honda PCX 125 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 

  0   0 0 0 

  1         

  0         

 

Příloha č. 28: Stavová matice- 65let- Honda CBR 125 R 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 

  0   0 0 0 

  1         

  0         

 

Příloha č. 29: Stavová matice- 65let- Honda CBR 1000RR 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 

  0   0 0 0 

  1         

  0         
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Příloha č. 30: Stavová matice- 65 let- Ford Transit 2.0 TDCi 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 

  0   0 1 0 

  1         

  0         

 

Příloha č. 31: Stavová matice- 65 let- Fiat Ducato 2.8 JTD 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 

  0   0 1 0 

  1         

  0         

 

Příloha č. 32: Stavová matice- 65 let- Karosa C 934 E 

Bydliště 
řidiče 

Věk řidiče řidičský 
průkaz 

Počet zaviněných 
pojistných událostí 

Počet bodů za 
vozidlo 

Počet měsíců bez 
nehody 

1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 

  0   0 0 0 

  1     0   

  0     1   
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Příloha č. 33: Finální hodnocení-40 let- Honda CBR 125 R 

 

Příloha č. 34: Finální hodnocení-40 let- BMW 530 d 
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Příloha č. 35: Finální hodnocení-25 let- Honda PCX 125 

 

Příloha č. 36: Finální hodnocení-25 let- Škoda Fabia II 1.2 

 

  



83 

 

 

Příloha č. 37: Finální hodnocení-25 let- Fiat Ducato 2.8 JTd 

 

Příloha č. 38: Finální hodnocení-65 let- Honda PCX 125 
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Příloha č. 39: Finální hodnocení-65 let- VW Golf 1.9 Tdi 

 

Příloha č. 40: Finální hodnocení-65 let- Ford Transit 2.0 TDCi 

 


