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ÚVOD 

 
Každému neustále hrozí riziko, ať už se jedná o občana, společnost, organizaci nebo 

také stát. Neexistuje nikdo, kdo by nebyl v jednom daném okamžiku ohrožen aspoň 

jedním rizikem. Příčinou nebezpečí může být lidská nedokonalost, ať už se jedná 

například o lidské selhání, nezkušenost, nedbalost, omyl nebo přírodní živly jako 

například blesk, záplavy, požár. 

Protože riziko neustále hrozí, je zde také možnost, že se riziko uskuteční a vznikne 

škoda. Tato škoda může vzniknout při jakékoliv lidské činnosti a může být způsobena 

jak tomu, kdo ji způsobil, tak i třetí osobě. Třetí osoba potom požaduje, aby ji byla 

nahrazena vzniklá škoda, která jí vznikla na jejím majetku nebo zdraví. 

Jedním ze způsobů jak snižovat riziko, je pojištění se pro případ konkrétního rizika 

u některé komerční pojišťovny. Komerční pojišťovny nabízejí zájemcům pojistné 

produkty pro případ různých rizik. V případě pojistné události poté přebírá daná 

komerční pojišťovna plnění podle sjednaných pojistných podmínek za klienta, který 

způsobil škodu nebo přímo klientovi, které mu způsobil například neznámý pachatel. 

Komerční pojišťovny se v České republice začaly objevovat na počátku 90. let 

minulého století, poté co byl zrušen monopol v pojišťovnictví. Od té doby došlo 

k nárůstu počtu pojišťoven, které působí na českém pojistném trhu, a k nárůstu 

nabízených pojistných produktů pro zájemce o pojištění. 

Celkový vývoj na pojistném trhu v České republice v posledních letech dokazuje 

zvyšující se zájem občanů a podniků o pojistné produkty. Za tímto nárůstem zájmu je 

snaha občanů zabezpečit sama sebe, svoji rodinu a u podniků snaha snížit možné škody 

z rizik, která by výrazně nebo katastrofálně dolehly na činnost podniku, jsou však málo 

pravděpodobná. Možné klienty pojišťovny lákají skoro na každém rohu svojí reklamou 

a „podporováni“ jsou v přesvědčování váhavých zloději, vandaly a podobnými typy lidí. 

Vedle příznivců pojištění u komerčních pojišťoven existují také jejich odpůrci, kteří 

nechtějí o pojištění ani slyšet. Jsou také odpůrci, kteří nemohou přijít na jméno 

konkrétní komerční pojišťovně. Jejich postoj je způsoben neznalostí zákonitostí 
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pojištění a / nebo špatnými zkušenostmi s jednáním komerční pojišťovny v případě 

pojistné události. Odpůrci vidí v komerční pojišťovně často jen podnik, který chce, aby 

zaplatili pojistné, ale v případě, že by měla platit pojistné plnění, tak se ničeho od ní 

nedočkají. 

Podcenění pojištění však může mít pro toho, kdo škodu způsobil a není pojištěn, velmi 

katastrofální následky, které mohou skončit zánikem společnosti nebo vysokou 

zadlužeností rodiny, pokud subjekt není schopen sám dostát svým závazkům a zaplatit 

náhradu vzniklé škody. 

Z tohoto důvodu je tak důležité analyzovat rizika, která na daný subjekt působí, a 

v případě, že je pojištění nejlepším nástrojem pro snížení rizika tak by měl následovat 

výběr komerční pojišťovny a pojistného produktu, který nejlépe vyhovuje pro snížení 

rizika, proti kterému se subjekt chce nechat pojistit. 



 11

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 
Ve své diplomové práci se budu zabývat navržením vhodného pojištění pro vybranou 

kynologickou organizaci a její členy, pokud se ukáže, že pojištění je nejvhodnějším 

prostředkem pro snížení rizika. 

Dané téma jsem si vybrala, protože na každého z nás působí každou chvíli různý počet 

rizik. Tomu, kdo používá veřejnou dopravu, se může stát, že mu ujede spoj a bude třeba 

i hodinu čekat na další. Nebo se také může stát, že při přecházení ulice člověka 

najednou srazí auto. Rizika jsou různá. Některá mohou způsobit jen malou škodu a jiná 

mohou mít katastrofální dopad. Jsou také rizika, která ohrožují každého jednotlivce, a 

rizika, která ohrožují pouze určitou skupinu lidí. 

Nikdo si nemůže být nikdy jistý, že se neprojeví nežádoucí dopady nějakého rizika. 

Znamená to, že každý z nás žije v nejistotě a je neustále více či méně ohrožen. 

Pojem riziko se začal používat pro označení skutečnosti, se kterou je spojena nejistota a 

dnes je většinou vnímáno jako označení nepříznivé situace. 

Práce se zabývá riziky, kterým je vystavena kynologická organizace a její členové a 

výběrem vhodného pojištění u konkrétní komerční pojišťovny. 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout pro kynologickou organizaci a její členy 

vhodné pojistné produkty, a to konkrétní variantu pojistného produktu u konkrétní 

komerční pojišťovny. 

Z tohoto důvodu se práce na začátku zabývá teoretickými východisky a následně je na 

základě získaných informací o kynologické organizaci a jejích členech provedena 

analýza rizik. U rizik, která budou kryta pojištěním, je nutné stanovit pojistný produkt, 

který dané riziko minimalizuje. Podle vybraných kritérií se následně srovnávají 

jednotlivé nabídky komerčních pojišťoven. Výsledkem práce je doporučení vhodného 

pojistného produktu u konkrétní komerční pojišťovny. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

Tato teoretická kapitola pojednává o riziku, jeho členění, risk managementu, pojištění a 

pojistných produktech. 

 

 

2.1 Charakteristika rizika 
Mezi základní pojmy pojišťovnictví patří riziko. Slovo riziko pochází z arabského slova 

„risk“ a původně sloužilo k označení příznivé i nepříznivé události, která je spojená 

s nejistotou. Dnes je vnímáno v naprosté většině případů jako označení pro nechtěnou 

událost a používá se nejen v pojišťovnictví, nýbrž i v dalších oborech. 

Neexistuje pouze jedna jediná definice pojmu riziko, ale mnoho různých definicí. 

Riziko je možné např. definovat následujícími způsoby: 

Ø Riziko je možnost vzniku nešťastné události. 

Ø Riziko je nepředvídatelnost – tendence k tomu, že se skutečné následky 

mohou lišit od předpovídaných následků. 

Ø Riziko je nejistota, co se týče škody. 

Ø Riziko je možnost vzniku škody. (1) 

Ø Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. 

Ø Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku 

očekávaného. (7) 

 

S rizikem jsou spojeny další dva pojmy: neurčitý výsledek a minimálně jeden 

z možných výsledků dané situace je nežádoucí. 

Jestliže se mluví o riziku, musí mít daná situace aspoň dva možné výsledky. Výsledek 

musí být nejistý. V případě, že víme, že dojde ke ztrátě, nejedná se o riziko ale o jistotu 

ztráty. 
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Jeden z možných výsledků je nežádoucí, například když dojde ke ztrátě majetku nebo 

když investor získá jen výnos, který je nižší než možný výnos v dané situaci. V druhém 

případě investor ztrácí zisk, kterého mohl dosáhnout. (7) 

Ne vždy je riziko stejně vysoké. Výši rizika ovlivňuje jeho četnost a závažnost. Četnost 

znamená, jak často k situaci dochází. Závažnost znamená, jak velká škoda vznikne při 

nepříznivé situaci. Výsledná škoda může být majetková, zdravotní, finanční nebo 

morální a ne vždy je možné tuto ztrátu peněžně vyčíslit. 

Dalším pojem spojený s rizikem je hazard. Jedná se o snahu co nejrychleji a 

s nejnižšími náklady zvládnout stanovený úkol a dosáhnout stanovený cíl. Přitom se 

vědomě překračuje míra únosnosti rizika, čímž se mimořádně zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku nepříznivé události. Pravděpodobnost, že při hazardu nedojde k nepříznivé 

události je velmi malá. Subjekt však není schopen unést následky rizika, jemuž se 

vystavuje. (5) 

 

 

2.2 Členění rizik 1 
Klasifikace rizik se různí podle toho, pro jaký účel zkoumání problematiky rizik jsou 

sestaveny. Některé klasifikace se velmi podobají. Rizika lze například členit na níže 

uvedená rizika. 

 

Riziko interní a externí 

Schopnost subjektu se vyrovnávat s riziky tak, aby rizika působila na jeho činnost 

nejméně, je ovlivněna také mírou ovlivnitelnosti daného rizika. Rizika lze rozlišit na 

interní rizika a na externí rizika. 

Interní rizika jsou taková rizika, která se projevují uvnitř subjektu a která může daný 

subjekt víceméně řídit a ovlivňovat. Interní rizika lze ještě dále dělit. U podniku je lze 

např. dále dělit na faktory rizik vznikajících v invenci a vnitřních změnách podniku 

(výrobky a služby podniku, stroje a zařízení, styk s veřejností atd.) a na faktory rizik 

                                                
1 MARTINOVIČOVÁ, D. Pojištění podnikatelských subjektů. 2007. 
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efektivnosti činnosti podniku (úroveň služeb, platební schopnost, náklady, úroveň 

plánování, atd.). 

Externí rizika jsou faktory prostředí, ve kterém se daný subjekt nachází, a které 

nemůže subjekt přímo kontrolovat a řídit. Příčinou externího rizika může být 

potencionální aktivita, která teprve po dopadu na podnik může způsobit škodu. Většinou 

se jedná o rizika, která nepůsobí pouze na jeden konkrétní subjekt, ale i na ostatní 

subjekty, které se nacházejí na stejném teritoriu. Rizika ohrožující všechny tyto subjekty 

je třeba samostatně a podrobně analyzovat, protože v rizikové situaci může dojít nejen 

k jednotlivým škodám, ale i k vzájemnému působení rizik a tím ke zvětšení škod. 

Externí faktory rizik je možné dále dělit na skupinu technických (např. vývoj nových 

materiálů, živelné pohromy), ekonomických (např. výše poptávky, ekonomická stabilita 

státu, úrokové míry) a socio-politických (např. legislativa, kriminalita) faktorů rizik. 

 

Rizika podle jejich velikosti 

Rizika lze také dělit podle jejich velikosti, která se určuje na základě jejich četnosti a 

závažnosti, přičemž závažnost se může charakterizovat velikostí nákladů v případě 

škodní události. 

 

Tabulka č. 1: Členění rizik podle jejich velikosti – pětistupňový systém 

 5 M S V V K 
 4 Z M S V K 
četnost 3 Z M S V V+K 
 2 Z M S V V+K 
 1 Z M S V V 
  1 2 3 4 5 

   
závažnost 

  
Zdroj: MARTINOVIČOVÁ, D. Pojištění podnikatelských subjektů. 2007. 

 

Zanedbatelné riziko (Z) představuje zanedbatelné náklady na překonání vzniklých 

škod. Financování škod neovlivní finanční situaci subjektu nebo ji ovlivní jen v malém 
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rozsahu. V tomto případě není třeba čerpat finanční rezervy a rozsah škody nijak 

neovlivní chod činnosti subjektu. 

Malé riziko (M) představuje nízký náklad na překonání vzniklé škody. Financování 

škod vyžaduje čerpání finanční rezervy jen v malém rozsahu a rozsah škody má jen 

velmi malý vliv na chod činnosti subjektu. 

Střední riziko (S) představuje citelné náklady na odstranění škod, které mohou výrazně 

ovlivnit celkové náklady subjektu. Subjekt musí škody financovat z finanční rezervy. 

Celkový rozsah škod zpomalí činnost subjektu. 

Velké riziko (V) představuje vysoké poškození hmotných a jiných hodnot podniku a 

občana. Odstranění škod je možné jen s využitím velké části finančních a hmotných 

rezerv nebo jiných forem financování vzniklých škod. Rozsah škod je tak velký, že 

může dlouhodobě ovlivnit chod subjektu. 

Katastrofické riziko (K) představuje mimořádně rozsáhlé poškození hmotných a 

jiných hodnot subjektu. Vede k dlouhodobému zastavení činnosti subjektu nebo k jeho 

ukončení. Odstranění škod je možné jen s velkými problémy a s využitím všech 

hmotných a finančních rezerv a s jinými formami financování. 

 

Pro zjednodušení členění rizik podle jejich velikosti lze využít také místo výše 

uvedeného pětistupňového systému třístupňový systém, ve kterém jsou rizika členěna 

pouze do tří skupin na rizika malá, střední a velká. 

 

Tabulka č. 2: Členění rizik podle jejich velikosti – třístupňový systém 

      
 3 S V V  
četnost 2 M S V  
 1 M M S  
  1 2 3  

  
závažnost 

  
Zdroj: MARTINOVIČOVÁ, D. Pojištění podnikatelských subjektů. 2007. 
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K malým rizikům (M) patří rizika s malou četností a malou závažností, malé četnosti a 

střední závažnosti nebo střední četnosti a malé závažnosti. Vzniklé škody znamenají pro 

subjekt zanedbatelné ztráty, které hradí pouze z vlastních zdrojů. Malá rizika nijak 

neomezují nebo neohrožují fungování subjektu. 

Střední rizika (S) jsou na úhlopříčce třístupňového systému. Jedná se o kombinace 

malé četnosti a velké závažnosti, střední četnosti a střední závažnosti nebo velké 

četnosti a malé závažnosti. Střední rizika představují již značné ztráty, které nedokáže 

subjekt financovat vlastními prostředky a musí si půjčit kapitál na jejich překonání. 

Velká rizika (V) jsou kombinace velké závažnosti a velké četnosti, střední četnosti a 

velké závažnosti nebo velké četnosti a střední závažnosti. Do této skupiny rizik patří 

taková rizika, která jsou schopna ovlivnit činnosti daného subjektu takovým způsobem, 

že může dojít k dlouhodobému ohrožení jeho činnosti. 

 

Rizika podle jejich velikosti lze však dělit i jiným způsobem. Můžeme je dělit 

nedůležitá, důležitá a kritická rizika. Nedůležitá rizika jsou taková, kdy jsou ztráty malé 

a podnik je financuje vlastními zdroji. U důležitých rizik nemají škody za následek 

bankrot subjektu, ale subjekt si musí půjčit finanční prostředky na odstranění škod. 

Ztráty u kritických rizik vedou k bankrotu subjektu. 

 

Rizika podle jejich pojistitelnosti 

Klasifikace rizik podle jejich pojistitelnosti se uplatňuje při pojišťování a při úvaze o 

možné pojistné ochraně subjektů v komerčních pojišťovnách. 

Pojistitelné riziko je pro komerční pojišťovnu jen takové riziko, na které může 

komerční pojišťovna sjednat pojistnou smlouvu. Komerční pojišťovna nepojistí každé 

existující riziko. Pojistí jen takové, u kterých je možné stanovit pravděpodobnost škody 

a její ocenění rizikového vyrovnání v rámci dostatečně velkého pojistného kmene či 

rizikového společenství. 
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Pojistitelná rizika musí splňovat všechny následující čtyři podmínky:  

1. Identifikovatelnost rizika 

Toto kritérium představuje jednoznačné určení příčiny událostí, jejímž výsledkem je 

ztráta, která je kryta pojištěním. V pojistné smlouvě musí být jednoznačně uvedeno 

každé riziko a pojistná událost. 

2. Vyčíslitelnost rizika 

Jestliže není možné vyčíslit škody, potom nemůže být pojištění po ekonomické stránce 

uskutečněné a nemá smysl. Přímé věcné ztráty jsou dobře vyčíslitelné, následné ztráty 

jsou hůře vyčíslitelné a náročně se prokazují. Existují i škody např. morální, které nelze 

finančně vyčíslit. 

3. Ekonomická přijatelnost rizika 

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

je ekonomicky vyrovnané. 

4. Nahodilost projevu rizika 

Je jednou z rozhodujících podmínek pojištění. Pokud je jistota, že negativní událost 

nastane, potom není možné škodu krýt pojištěním. Subjekt musí krýt škodu jiným 

způsobem. 

 

Riziko, které všechna uvedená čtyři kritéria nesplňuje, je nepojistitelné riziko. 

Teoreticky je možné uvažovat o tom, že každé riziko je pojistitelné a jeho pojistitelnost 

by byla ovlivněna jen cenou pojistného produktu. Prakticky však komerční pojišťovna 

nepojistí každé riziko. 
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2.3 Risk management 2 
Risk management je chápán jako tržní nástroj systematického využívání inženýrských 

znalostí, technických a inženýrských dovedností a dostupného know-how za účelem 

optimální ochrany životů, majetku a životního prostředí. (3)  

K úkolům rizikového manažera v organizaci patří především: 

Ø maximální možné omezení pravděpodobnosti výskytu rizik, 

Ø předvídání a organizování důsledků realizace rizik takovým způsobem, aby 

dopad (finanční, obchodní, lidský) byl pro podnik co nejnižší. (4) 

 

Na začátku procesu řízení rizik se nachází analýza rizik, která zahrnuje: 

Ø identifikaci aktiv - vymezení posuzovaného subjektu a popis vlastněných 

aktiv, 

Ø stanovení hodnot aktiv - určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, 

ohodnocení možné ztráty, změny nebo poškození na činnost subjektu, 

Ø identifikaci hrozeb a slabin - určení událostí a akcí, které mohou působit 

negativně na aktiva, určení slabých míst subjektu, 

Ø stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti - určení 

pravděpodobnosti výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané 

hrozbě. 

 

 

2.3.1 Aktivum 

Aktivum je vše, co má pro daný subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením 

hrozby. Aktiva se dělí na hmotná (např. nemovitosti) a na nehmotná (např. informace, 

morálka zaměstnanců). Aktivem může být i sám subjekt, protože hrozba může působit i 

na celou jeho existenci. 

                                                
2 Kapitola a její podkapitoly jsou zpracovány, pokud není uvedeno jinak, dle zdroje: SMEJKAL, V. a 
RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2006. 
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Základní charakteristikou aktiva je hodnota aktiva, která se vyjádří buď objektivně 

podle obecně vnímané ceny, nebo se ocení důležitost aktiva subjektivně, popř. 

kombinací obou přístupů. 

Další charakteristikou aktiva je jeho citlivost na působení hrozby (zranitelnost). 

Zranitelnost je nedostatek, slabina nebo stav aktiva, který může hrozba využít 

k dosažení nežádoucího vlivu na aktivum. Zranitelnost vyjadřuje jak citlivé je aktivum 

na působení určité hrozby. 

Úroveň zranitelnosti aktiva se hodnotí podle: 

Ø citlivosti – náchylnosti aktiva být poškozeno danou hrozbou, 

Ø kritičnosti – důležitosti aktiva pro zkoumaný subjekt. 

 

 

2.3.2 Hrozba 

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

může způsobit škodu (např. požár, krádež, lidská chyba). Škoda, která vznikne při 

jednom působení hrozby na aktivum, se nazývá dopad hrozby. Dopad hrozby může být 

odvozen od absolutní hodnoty ztrát, do které jsou zahrnuty náklady na znovuobnovení 

činnosti aktiva nebo náklady na odstranění následků škod způsobených subjektu 

hrozbou. 

Základní charakteristikou hrozby je její úroveň, která se hodnotí podle: 

Ø nebezpečnosti – schopnost hrozby způsobit škodu, 

Ø přístupu – pravděpodobnost, že se hrozba svým působením dostane k aktivu, 

Ø motivace – zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu. 

 

Vzájemným působením hrozby a aktiva vzniká riziko. Hrozbou, která nepůsobí na 

žádné aktivum, se není třeba při analýze rizik zabývat, stejně jako aktivem, na které 

nepůsobí žádná hrozba. 
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Úroveň rizika je určena hodnotou aktiva, zranitelností aktiva a úrovní hrozby. Růst 

úrovně rizika způsobuje větší úroveň hrozby, zranitelnosti nebo větší hodnota aktiv. 

Úroveň rizika snižuje pouze protiopatření. 

 

 

2.3.3 Protiopatření 

Protiopatření je cokoliv, co je navrženo pro zmírnění působení hrozby, snížení 

zranitelnosti nebo dopadu hrozby. Protiopatření se uskutečňuje s cílem předejít vzniku 

škody nebo usnadnit překlenutí následků vzniklé škody. 

U protiopatření je důležitá efektivita a náklady. Efektivita protiopatření vyjadřuje, o 

kolik protiopatření sníží účinek hrozby. Do nákladů na protiopatření se započítávají 

náklady na pořízení, zavedení a provozování protiopatření. Náklady vynaložené na 

snížení rizika musí být přiměřené hodnotě chráněného aktiva. Z tohoto důvodu se 

stanovuje referenční úroveň rizika, pod kterou se riziko považuje za zbytkové a 

neuskutečňuje se žádné protiopatření. 

Zbytkové riziko je tak malé riziko, že je pro subjekt přijatelné a není nutné provádět 

žádné protiopatření. 

Referenční úroveň je taková míra rizika, která rozhoduje o tom, jestli je dané riziko 

zbytkové nebo není, a tím také jestli se proti danému riziku bude uskutečňovat 

protiopatření. 

 

 

2.3.4 Metody snižování rizika 

Je jasné, že s rizikem se budeme setkávat neustále. Nemusíme se však vždy spokojit 

s jejich nynější velikostí a případnými ztrátami v případě, že nastane nepříznivá situace. 

Existuje několik metod jak rizika, která na nás působí, můžeme snížit. Je vhodné použít 

vždy takovou metodu, která je v daném případě nejvýhodnější a nejméně nákladná pro 

snížení daného rizika. 
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Existuje základní teoretické doporučení, podle kterého se rizika dělí do čtyř skupin 

podle kombinace pravděpodobnosti a tvrdosti u každého konkrétního rizika. 

 

Tabulka č. 3: Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika 

Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost
Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění
Nízká tvrdost Retence a redukce Retence  

Zdroj: SMEJKAL, V. a RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2006. 
 

Je-li možná tvrdost ztráty vysoká, není možnost retence reálná. V případě, že je vysoká 

pravděpodobnost ztráty zase nepřichází v úvahu pojištění, protože je v tomto případě 

příliš nákladné. Závěr vylučovací metody tedy je, že při řešení rizik s vysokou tvrdostí a 

s vysokou pravděpodobností lze využít jejich redukci nebo se těmto rizikům vyhnout. 

Redukce se použije, jestliže je možné redukovat tvrdost nebo pravděpodobnost rizika na 

zvládnutelnou úroveň, popř. je možné redukovat jak tvrdost, tak i pravděpodobnost 

daného rizika. Jestliže není možné provést redukci tak je třeba se danému riziku 

vyhnout. 

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

pomocí retence a redukce. Retence je vhodná, protože vysoká pravděpodobnost nízké 

ztráty znamená vysoké náklady na transfer. A redukce je vhodná, protože redukuje 

celkový objem jednotlivých ztrát, které musí subjekt nést. 

Rizika, charakteristická vysokou tvrdostí a nízkou pravděpodobností ztráty, jsou nejlépe 

řešena pomocí pojištění. V případě, že dojde k dané vysoké ztrátě, má to katastrofální 

dopad pro subjekt. Nízká pravděpodobnost naplnění hrozby zase naopak znamená 

nízkou očekávanou hodnotu ztráty a nízké náklady transferu. 

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

nejlépe řešena prostřednictvím retence. Objeví se velmi zřídka, a když už se objeví, jsou 

vzniklé ztráty zanedbatelné. 

U všech rizik nelze vždy jasně stanovit pravděpodobnost nebo tvrdost jako „nízkou“ 

nebo „vysokou“. V tomto případě je nutné vycházet z úsudku a ze zkušeností. Existují 



 22

však i případy, kdy nelze použít doporučený přístup. Např. retence rizika je vyloučena 

v oblasti bezpečnosti práce, protože to příslušné právní předpisy nedovolují. 

V následujícím textu jsou charakterizovány jednotlivé metody snižování rizika. 

1. Ofenzivní řízení subjektu 

Ofenzivní řízení je jedním z nejlepších způsobů preventivní obrany před rizikem, kdy se 

odstraňují příčiny rizika. Vyznačuje se: 

a) správnou volbou rozvojové strategie a její správnou implementací (konkurenční 

výhoda), 

b) preferencí a rozvojem silných stránek subjektu (udržením a rozvojem strategické 

výhody), 

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

prostředí subjektu i jeho vnějšího okolí. 

2. Retence rizik 

Retence rizik je pravděpodobně nejrozšířenější metodou řešení rizik. Každý subjekt čelí 

velkému počtu rizik, ale ve většině případů proti nim nic nedělá.  

Retence může být vědomá nebo nevědomá. Retence je vědomá tehdy, když je riziko 

rozpoznáno a nedojde k uplatnění jiné metody pro snížení rizika. Pokud riziko není 

rozpoznáno, je zadrženo nevědomě. Subjekt zadržuje důsledky možné ztráty, aniž by 

věděl, že tak činí. 

Dále může být retence dobrovolná nebo nedobrovolná. Dobrovolná retence rizika je 

charakterizována rozpoznáním existence rizika a tichým souhlasem s převzetím možné 

ztráty. K dobrovolné retenci rizika dochází tehdy, když neexistuje žádná atraktivnější 

možnost. Nedobrovolná retence rizika existuje tehdy, když jsou rizika nevědomě 

zadržena a také tehdy, když riziko nemůže být transferováno, redukováno nebo se mu 

nelze vyhnout. 

Retence rizik je legitimní metoda řešení rizik a každý subjekt se musí rozhodnout, která 

rizika zadrží. Důležitým kritériem pro rozhodování o zadržení rizik je obvykle velikost 

finančních rezerv subjektu a jeho schopnost nést ztrátu. 
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3. Redukce rizika 

Metody redukce rizika lze dělit do dvou skupin na metody odstraňující příčiny vzniku 

rizika a na metody snižující nepříznivé důsledky rizika, podle toho, zda dochází 

k redukci rizika před vlastní aktivitou subjektu nebo až na důsledky této konkrétní 

aktivity: 

a) Metody odstraňující příčiny vzniku rizika - do této skupiny patří metody, 

jejichž cílem je preventivně působit tak, aby byl redukován výskyt rizikových 

situací; sem se řadí především přesun (transfer) rizika a vertikální integrace. 

b) Metody snižující nepříznivé důsledky rizika - jedná se o metody, orientované 

na redukci nepříznivých důsledků výskytu nepříznivých situací, kterým není 

možné se vyhnout. Patří sem především diverzifikace a pojištění. 

4. Přesun (transfer) rizika 

Přesun rizika je metoda s defenzivním přístupem k riziku. Nejčastější způsoby přesunu 

rizika jsou např. uzavírání dlouhodobých kupních smluv za předem stanovené pevné 

ceny, uzavírání komisionářských smluv, leasing, odkup pohledávek (faktoring, 

forfaiting), akreditiv, inkaso a bankovní záruka. 

5. Vyhýbání se rizikům 

Vyhýbání se rizikům je jednou z metod řešení rizik. Často se jedná o přístup, který pro 

řešení mnoha rizik nevyhovuje, protože aktivity jsou vždy spjaty s rizikem. V případě, 

že by byla tato metoda využívána často, docházelo by k ochuzení mnoha příležitostí 

k zisku a možností dosáhnout svého cíle. 

 

 

2.3.5 Možnosti finančního krytí následků rizik 3 

Mezi možnosti finančního krytí následků rizik patří samopojištění, rozložení rizika na 

více subjektů: dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky, vytvoření společných 

finančních fondů nebo družstev, založení kaptivní pojišťovny a komerční pojištění. 

                                                
3 MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví, 2006. 
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1. Samopojištění 

Samopojištění představuje vytvoření předpokladů, aby byla každá předpokládaná ztráta 

kryta z vlastních zdrojů. Může se jednat o vlastní zdroje, o úvěr, který je realizován až 

po vzniku ztráty nebo o kombinaci těchto zdrojů. 

Některé výhody samopojištění: 

Ø existuje přímá zainteresovanost na snižování a kontrole rizika ztráty, 

Ø pravidelně odkládané prostředky by měly být nižší než pojistné, protože 

nevznikají náklady na provize makléřů, správu pojištění a zisk pojišťovny, 

Ø náklady na tvorbu vlastních prostředků na krytí případných rizik se nezvyšují 

kvůli nepříznivé škodovosti jiných subjektů, 

Ø nedochází ke sporům s pojistitelem ohledně škod. 

Některé nevýhody samopojištění: 

Ø i když není událost vysoce pravděpodobná, může dojít ke škodě kdykoliv, 

což v případě katastrofické škody může subjekt tak finančně vyčerpat, že 

výsledkem může být likvidace činnosti organizace, 

Ø i když je subjekt schopen zaplatit každou jednotlivou ztrátu, souhrn několika 

škod za rok by mohl být stejný dopad jako jedna katastrofická škoda, 

Ø kapitál musí být krátkodobě vázaný, aby byla zabezpečena jeho okamžitá 

disponobilita, 

Ø v dobách finančních tlaku může vzniknout velký tlak na půjčení si 

prostředků z fondu, 

Ø může se vytvářet tlak na správce fondu, aby zaplatili ztráty, které jsou mimo 

původní účel krytí případných škod, a následkem toho dojde ke snížení 

prostředků ve fondu pro jeho zamýšlené účely. 

 

2. Dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky 

Jedná se o nejstarší způsob řešení finančního krytí rizika, kdy se účastníci dohody 

zavazují, že se budou spolupodílet na škodách, které kterýkoliv z nich utrpí nebo si 
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vzájemně pomohou při jejich odstraňování. Může se jednat o manuální práci při 

odstraňování škod, pomoc s dodávkou potřebného materiálu, převzetí zboží apod. 

Dohoda vyžaduje vysokou míru sounáležitosti a důvěry partnerů. Při malých a středních 

rizicích je nejefektivnějším způsobem finančního krytí rizika. Neřeší však krytí větších 

ztrát, kde nestačí sousedská výpomoc. 

 

3. Vytvoření společných finančních fondů nebo družstev 

V případě větších ztrát se více podnikatelů sdružuje a ukládají společné prostředky do 

speciálních fondů. Prostředky se přerozdělují podle dohodnutých pravidel členům 

sdružení, které postihne ztráta. Fond je většinou určen pro přesně vymezené ztráty 

nikoli pro jakékoliv ztráty. Je to výhodné řešení pro malá a střední rizika. 

Použití prostředků je obvykle vázáno maximální výškou pomoci, protože prostředky 

nejsou dostatečné pro řešení mimořádně velkých ztrát. Problémem je, že lze použít 

v případě neočekávaných událostí jen ty prostředky, které byly do fondu vloženy. 

 

4. Vytvoření kaptivních pojišťoven 

Velké společnosti s přiměřeně rozloženým rizikem mohou vytvořit kaptivní pojišťovny 

jako dceřinné společnosti, které realizují pojištění a pojišťování pro mateřskou 

společnosti. 

 

5. Soukromé pojištění 

Pojištění patří mezi formy rozložení rizika mezi více subjektů. Pojištění je 

organizovaná, efektivní forma vytváření a využívání finančních rezerv, které se tvoří 

z pojistného. Pojištění nemusí mít k dispozici vlastní finance na krytí ztrát vzniklých 

událostí, v momentě realizace rizika. 

Pojistit lze události, jejichž vznik závisí na náhodě, jsou neurčité, ale pravděpodobné. 

Což platí u jednotlivce a jednotlivého rizika, ale vstupem do pojištění se mění na 

statistickou zákonitost. (6) 
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2.4 Pojištění a jeho klasifikace 
Pojištění nabízí finanční ochranu jednotlivcům, podnikatelským subjektům, neziskovým 

organizacím nebo jiným subjektům pro případ nepředvídatelných událostí. Některé 

pojistné druhy jsou povinné, protože je požadují právní předpisy, a jiné druhy jsou 

dobrovolné.  

Pojištění a pojišťovnictví přímo nebo nepřímo zasahuje do všech činností. Pojištění 

představuje v tržní ekonomice peněžní vztahy, prostřednictvím kterých se tvoří a 

rozdělují peněžní pojistné rezervy. 

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

ale pravděpodobný. Tento fakt platí u jednotlivce a jednotlivé riziko, ale vstupem do 

pojištění se mění na statistickou zákonitost. (5) 

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

může být fyzická nebo právnická osoba, která vykonává pojišťovací činnosti. Pojistitel 

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

vzniká na obou stranách s cílem zabezpečit a ochránit hospodářství, zdraví a zájmy 

podnikatelů, jednotlivců, firem, organizací a podniků. 

Ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu s pojistitelem, je pojistník a jeho povinností je 

platit pojistné. Pojištěný je ten, na jehož rizika se pojištění sjednává a má právo obdržet 

od pojišťovny pojistné plnění v případě vzniku pojistné události. Většinou je pojistník a 

pojištěný jedna a tatáž osoba. (6) 

 
Pojišťovny nabízejí a realizují množství pojištění, které je třeba třídit, rozdělovat a 

klasifikovat podle různých kritérií. Klasifikace a třídění umožňují lepší orientaci 

v pojistných produktech, pojistných odvětvích a jednotlivých pojištěních.  

Následují nejpoužívanější klasifikace pojištění podle tvorby rezerv, podle formy vzniku 

pojištění a podle předmětu pojištění. (6) 
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a) Pojištění podle tvorby rezerv 4 

Tato klasifikace se používá v České republice a to podle zákona č. 363/1999 Sb., 

o pojišťovnictví. Pojištění podle tvorby rezerv se dělí na životní (rezervotvorná) a 

neživotní (riziková) pojištění.  

Životní pojištění je takové pojištění, ve kterém se vytváří vždy pojistná rezerva na 

pojistné události. Jde o pojistné události, které jednoznačně v budoucnosti vzniknou. 

Jedná se především o pojištění osob, kde se vyplatí pojistné plnění při dožití se konce 

pojistného období nebo při úmrtí po dobu platnosti pojištění. 

U neživotního pojištění pojistitel neví přesně, jestli pojistná událost vznikne nebo 

nevznikne, jestli bude poskytovat pojistné plnění a v jaké výši. Jedná se např. o všechna 

pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. Pojistná rezerva se stanoví podle rozsahu 

pojištěného rizika a pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí a také podle rozsahu 

způsobených škod. 

 

b) Pojištění podle formy vzniku pojištění 5 

Pojištění podle formy vzniku pojištění se rozlišuje na zákonná pojištění, povinná 

smluvní pojištění a dobrovolná smluvní pojištění. 

Při zákonném pojištění vzniká pojistný vztah na základě právního předpisu a pojistná 

smlouva se neuzavírá. Právní předpis určuje všechny náležitosti pojistného vztahu 

včetně komerční pojišťovny, která pojištění vykonává, výšku pojistného, pojistné 

podmínky atd. Pojištění je platné, ať je pojistné zaplaceno nebo není zaplaceno. 

Nezaplacením pojistného se porušuje zákon. V současnosti existuje pouze jedno 

zákonné pojištění u nás a to zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Vznik smluvního povinného pojištění je dán právním předpisem, který určuje 

povinnost subjektů sjednat pojistnou smlouvu s komerční pojišťovnou. Pokud není 

pojistná smlouva uzavřená, nepovolí příslušný státní orgán výkon dané činnosti. 
                                                
4 MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví, 2006. 
5 ĆAPKOVÁ, D. Jak pojistit firmu. 2000. 
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Pojištění je zaměřené na odpovědnost za škodu, která může danou činností vzniknout. 

Jedná se např. o následující pojištění: 

Ø pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 

Ø pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti 

s výkonem advokacie, 

Ø pojištění odpovědnosti za škodu veterinárních lékařů vzniklou v souvislosti 

s výkonem veterinární činnosti, 

Ø pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem práva myslivosti. 

 

Dobrovolné smluvní pojištění vzniká na základě souhlasné vůle pojištěného a 

komerční pojišťovny. Pojištěný má neomezenou volnost rozhodování, zda uzavře nebo 

neuzavře pojistnou smlouvu. Komerční pojišťovny nabízí pojistné produkty v oblastech 

pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění osob. 

 

c) Pojištění podle předmětu pojištění 6 

Pojištění podle předmětu pojištění se člení na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti 

za škodu a pojištění osob. 

Pojištění majetku se specializuje na pojišťování rizik a škod, které mohou vzniknout 

na majetku. Je možné toto pojištění rozdělit na pojištění věcí (movité, nemovité) a na 

pojištění zájmů (např. pohledávky, úvěry). Mezi základní pojistné druhy pojištění 

majetku patří např. pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí a 

pojištění budov a staveb. 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody způsobené pojištěným na 

majetku a zdraví nebo zájmech jiných osob a organizací (třetí osoba). Každý, kdo 

vykonává činnost, může ohrozit osobu nebo majetek třetího a za případné škody 

bezpodmínečně ručí. Pojištění odpovědnosti na sebe přebírá tíhu všech druhů 

zákonných náhrad. 
                                                
6 ĆAPKOVÁ, D. Jak pojistit firmu. 2000. 
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Pojistnou událostí v pojištění odpovědnosti za škodu je událost, kdy vznikne škoda na 

majetku, zdraví a životě třetí osoby a za tuto událost pojištěný podle právních norem 

nese odpovědnost. 

„Pojištění odpovědnosti za škodu je vlastně pojištění následků, jež vyplývají 

z nedokonalé činnosti lidí.“ (Čapková, str. 66) 

V odpovědnostním pojištění se předpokládá skutek: 

Ø který zapříčinil škodu třetí osobě, 

Ø za který pojištěná osoba nese objektivní odpovědnost, 

Ø na základě kterého vznese poškozený (třetí osoba) nárok vůči pojištěné 

osobě. 

 

Škodou se zde rozumí jakákoliv újma, která postihne majetek, osobu nebo práva třetí 

osoby. To znamená, že rozsah újmy může být velmi rozsáhlý. 

Obsahem pojištění odpovědnosti za škodu je právo pojištěného, aby pojistitel za 

pojištěného uhradil škody, za které odpovídá a které by bez pojištění odpovědnosti za 

škodu musel zaplatit sám. 

I u pojištění odpovědnosti existují výluky z pojištění, které jsou přesně stanoveny 

v pojistných podmínkách. V takovém případě je viník nucen škodu zaplatit sám. Mezi 

výluky patří například: 

Ø škoda způsobená nesplněním povinnosti odvrátit škodu a zamezit zvětšení už 

vzniklé ztráty, 

Ø škoda způsobená sesedáním a sesuvem půdy, erozí, průmyslovým odstřelem, 

Ø škoda způsobená jadernou energií, jadernými odpady, 

Ø škoda, která se projevuje genetickými změnami organismu, 

Ø škoda, za kterou se pojištěný odpovídá svému manželu, příbuzným v řadě 

přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, společníkům nebo 
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jejich manželům nebo jejich příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí 

se společníkem ve společné domácnosti. 

V současnosti existují například pojistné druhy dobrovolného smluvního pojištění 

odpovědnosti za škodu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném 

občanském životě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 

 

Pojištění osob slouží ke krytí předpokládaných rizik v občanském životě. Finanční 

prostředky z dané pojistky mohou být použity k zabezpečení rodinných příslušníků a 

pojištěného, protože v důsledku trvalých následků může dojít ke změně pracovní 

schopnosti a k možnému omezení příjmů. Patří sem např. pojištění léčebních výloh 

v zahraničí. 
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3 SOUČASNÁ SITUACE ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÉ 

ORGANIZACE PLZEŇ - U VIADUKTU 
 

V Plzni se nachází několik kynologických organizací, kam mohou přijít zájemci se 

svými psy. Jedním z nich je i základní kynologická organizace Plzeň – U viaduktu, 

která je členem Českého kynologického svazu. 

 

 

3.1 Český kynologický svaz 7 
Český kynologický svaz (ČKS) je členem mezinárodní kynologické organizace (FCI) 

prostřednictvím Českomoravské kynologické unie (ČMKU). Vůči státu je český 

kynologický svaz garantem státní reprezentace ve sportovní kynologii. 

Po linii sportovní činnosti je Český kynologický svaz prostřednictvím Sdružení 

sportovních svazů ČR členem Všesportovního kolegia ČR a je zastoupen v Radě sportu 

a tělovýchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Jeho základním posláním je prostřednictvím svých orgánů, organizačních jednotek a 

jejich členů provádět a zabezpečovat kynologickou činnost. Jedná se především o 

sportovní výcvik a chov psů. 

Veškerá činnost Českého kynologického svazu je prováděna v souladu s cíli a posláními 

Mezinárodní kynologické federace FCI, a za současného respektování zákonů, vyhlášek 

a dalších předpisů České republiky. Současně také svaz úzce spolupracuje s orgány 

veterinární správy a ochrany zvířat. 

Členské subjekty Českého kynologického svazu je možné rozdělit na krajské 

organizace ČKS, chovatelské kluby a kluby speciálního výcviku. 

Mezi kluby speciálního výcviku ČKS patří např. Flyball Club ČR a HELPPES 

Centrum výcviku psů pro postižené. 8 

                                                
7 www.kynologie.cz, 1. 5. 2008 
8 Úplný seznam klubů speciálního výcviku ČKS lze nalézt v příloze. 

http://www.kynologie.cz
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Členy ČKS jsou i chovatelské kluby, kterých je větší počet než klubů speciálního 

výcviku. Patří sem např.: 

Ø Českomoravský klub chovatelů Yorkshire terrierů, 

Ø Český klub německých ovčáků, 

Ø Dobrman klub ČR, 

Ø Klub chovatelů československého vlčáka, 

Ø Rottweiler klub České republiky. 9 

 

Dále jsou členskými subjekty Českého kynologického svazu krajské organizace, 

kterých je celkem čtrnáct. Plzeňská krajská organizace se nachází ve Starém Plzenci. 10  

Pod danou krajskou organizací se nachází základní kynologické organizace (ZKO), 

které působí v daném kraji. V Plzeňském kraji se v současnosti jedná celkem o 41 

základních kynologických organizací. Přímo v Plzni sídlí celkem pět základních 

kynologických organizací. Jedná se o základní kynologické organizace: 

Ø Plzeň – Bory, 

Ø Plzeň – Čechurov, 

Ø Plzeň – Doubravka, 

Ø Plzeň – Křimice, 

Ø Plzeň – U viaduktu. 

 

 

3.2 Základní kynologická organizace Plzeň – U viaduktu  
Základní kynologická organizace Plzeň – U viaduktu je občanské sdružení. 

Občanské sdružení je výsledkem spojení občanů stejných názorů nebo zájmů. Občanské 

sdružení je nejčastější právní formou neziskové organizace v ČR. Důvod k zakládání 

občanského sdružení je ten, že dojde ke spojení vlastních sil s lidmi, kteří sledují stejný 
                                                
9 Úplný seznam chovatelských klubů ČKS lze nalézt v příloze. 
10 Úplný seznam krajských organizací ČKS lze nalézt v příloze. 
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cíl. Založení občanského sdružení je jednoduché a upravuje ho zákon o sdružování 

občanů č. 83/1990 Sb. (30) 

Základní kynologická organizace č. 716 Plzeň – U viaduktu vznikla v loňském roce na 

podzim. Ve dnech 27. a 28. října 2007 zahájila ZKO Plzeň - U viaduktu slavnostně 

svojí činnost v Sulkově. Základní kynologická organizace v současnosti tedy sídlí mezi 

Sulkovem a Plzní-Valchou. 

Základní kynologická organizace navazuje ve své činnosti na činnost zaniklé základní 

kynologické organizace č. 625 Plzeň – Vyhlídka, která dlouhá léta provozovala svoji 

činnost v Plzni – Lobzích naproti zdejší střelnici, která zanikla kvůli déletrvajícím 

sporům s městem ohledně pozemku, kde probíhal výcvik. 

Po delším rozhodování založili novou základní kynologickou organizaci na území 

okresu Plzeň - sever poblíž Sulkova. Nová organizace nyní provozuje svoji činnost na 

soukromém pozemku jedné společnosti, která ji tento pozemek pronajala. Pozemek je 

oplocený, což na původním cvičišti nebylo povoleno, neboť se nacházelo v aktivní 

záplavové zóně. 

Nevýhodou nového místa je však jeho odlehlost. Cvičiště zaniklé organizace se 

nacházelo sice poblíž okraje Plzně, ale mezi lidnatými čtvrtěmi, takže spojení pomocí 

MHD bylo velmi dobré. Naopak oblast, ve které se nyní nachází nová kynologická 

organizace, je řídce obydlená. Jedná se především o lesní porosty a v těsné blízkosti 

cvičiště se nachází pozemky různých společností. Jedná se tudíž o málo navštěvované 

místo. 

Další nevýhodou oproti starému místu je absence jakéhokoliv přírodního zdroje vody. 

V blízkém okolí se nenachází žádná řeka, potok ani rybník, kde by se mohli psi napít a 

v létě se i zchladit koupelí. Vodu k pití je nutné dovézt. Situaci zhoršuje i to, že na 

pozemku nejsou žádné velké stromy nebo cokoliv jiného, co by vrhalo stín, až bude 

v létě horko. Členové organizace sice už zasadili první stromky, ale ty jsou ještě malé a 

bude ještě nějakou dobu trvat, než budou dostatečně velké. 
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3.2.1 Organizační struktura 11 

Jedná se o základní kynologickou organizaci, jejíž název byl odvozen podle místa 

cvičiště, jak to požaduje Český kynologický svaz. Členové základní kynologické 

organizace organizují svoji činnost ve smyslu stanov Českého kynologického svazu. 

Jednotlivé základní kynologické organizace mohou přijmout svoje vlastní předpisy, 

které jsou pro všechny její členy závazné, pokud tyto předpisy nejsou v rozporu se 

stanovami a ostatními normativy svazu. 

Orgány kynologické organizace jsou: 

Ø členská schůze, 

Ø výbor, 

Ø revizor nebo revizní komise. 

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem základní kynologické organizace. Rozhoduje o 

všech otázkách, které se týkají činnosti své organizace. Členská schůze se musí podle 

stanov Českého kynologického klubu scházet minimálně jednou za rok. V její 

kompetenci je: 

Ø schvalování plánu a výsledku činnosti organizace a plán a výsledky 

hospodaření organizace, 

Ø projednávání a schvalování zprávy o činnosti výboru a revizora (revizní 

komise) organizace a zprávy o hospodaření za uplynulé období, 

Ø volba a odvolání členů výboru a stanovení počtu členů výboru, 

Ø volba o odvolání členů revizní komise organizace a stanovení jejich počtu, 

Ø volba delegátů na konferenci krajské organizace, 

Ø rozhodnutí o vyloučení člena organizace, rozhodnutí o odvolání člena proti 

rozhodnutí výboru organizace a o nepřijetí uchazeče za člena organizace, 

Ø oprávněna zrušit rozhodnutí výboru organizace, 

                                                
11 www.kynologie.cz, 1. 5. 2008 

http://www.kynologie.cz
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Ø stanovit výši řádných a mimořádných členských příspěvků, 

Ø schvalovat čestné členy organizace. 

 

Výbor je výkonným orgánem, který řídí organizaci mezi jednotlivými členskými 

schůzemi. Rozhoduje o všech běžných otázkách, které jsou spojeny s činností základní 

kynologické organizace. Jedná se především o rozhodnutí v oblasti hospodaření a 

odborné, metodické a společenské činnosti. Přijímá nové členy, pozastavuje činnost 

člena, smí ukončit členství člena v organizaci a schvaluje hostování člena jiné základní 

kynologické organizace. 

Výbor je volen na maximálně pět let na výroční členské schůzi a má vždy nejméně tři 

členy. Předseda výboru popř. jiný pověřený člen jedná jménem organizace. Výbor se 

odpovídá za svoji činnost členské schůzi. 

Revizní orgán se zodpovídá členské schůzi a člen revizního orgánu nemůže současně 

působit jako člen výboru. Revizní komise (revizor) kontroluje především hospodaření 

organizace a přijatá usnesení výboru. 

 

Vedle těchto povinných funkcí, které předepisují stanovy Českého kynologického 

svazu, má v organizaci jeden člen funkci pokladníka, který se stará o příjmy a výdaje 

organizace a uvádí je v peněžním deníku organizace. Informace o finanční situaci 

předává na členské schůzi a na požádání výboru nebo revizní komisi. 

 

 

3.2.2 Členové organizace 

Členové ZKO Plzeň – U viaduktu se stali členy z různých důvodů. Přichází sem 

majitelé psů, které je mají z útulku a hledají odbornou pomoc, protože jejich pes má 

určitou „vadu“. Nejčastěji se jedná o to, že útočí na jakéhokoliv jiného psa nebo fenku 

v dohledu.  

Dalším důvodem příchodu nových členů je vlastnictví psa velkého plemene, kdy jeho 

majitel má vážné problémy se zvládnutím psa. Tito psi jsou schopni vyvinout takovou 
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tažnou sílu, že je jen málokdo přesvědčí silou, aby společně šli po trase, kterou určil 

jeho pán. Navíc je tento způsob procházky se psem velmi náročný na fyzickou kondici 

daného člověka. 

Dalším důvodem pro vstup je přijetí psa jakéhokoliv plemene. Organizace Plzeň – U 

viaduktu se nezaměřuje pouze na jedno psí plemeno nebo na jejich určitý okruh. 

Setkávají se zde psi různých plemen: jezevčíci, teriéři, kokršpanělé, dogy, ovčáci a další 

rasy a různí kříženci.  

Další příchozí jsou lidé, kteří si pořídili štěně a chtějí, aby je poslouchalo aspoň na 

základní povely. Tito většinou odcházejí, když pes zvládá základy poslušnosti a 

případné další povely je už učí sami. Pro štěňata má příchod na cvičiště ještě tu výhodu, 

že se jich většinou sejde několik přibližně stejného stáří a mohou si spolu o přestávkách 

hrát a honit se navzájem. 

Nově příchozí pes se tady naučí nejen poslouchat na povely svého páníčka, ale musí si 

zvyknout na cizí prostředí a cizí psy. Postupně se tady naučí, jak se chovat 

k jednotlivým dalším psům, se kterými přichází do kontaktu. Štěňata se během 

dospívání učí, kdy jsou dominantní i kdy a jak se musí oni podřídit jinému psovi. Psí 

„chování“ se na cvičišti také učí psi, kteří byli dlouho v útulku. 

Se psem může chodit kdokoliv, komu je minimálně deset let. Má včas zaplacený 

členský příspěvek a odpracováno dvacet brigádnických hodin za rok. Neodpracované 

hodiny je možné kompenzovat finančně a to 60,- Kč za jednu neodpracovanou hodinu. 

Pes musí být pro výcvik zdravý a musí mít platné očkování. Ze společného výcviku jsou 

také vyloučeny hárající feny. Každý pes musí mít nasazený košík, přičemž výjimka se 

většinou uděluje jen mladším štěňatům. Psovod má pro svého psa dva obojky: 

jednoduchý řetízkový, ze kterého se pes nemůže vyvléknout, a klasický kožený pro 

výcvik obrany. 
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3.2.3 Aktiva organizace 

Ve vlastnictví základní kynologické organizace Plzeň – U viaduktu je pouze movitý 

majetek. Nemovitosti organizace nevlastní a nikdy nevlastnila. 

V létě 2007 se organizace nastěhovala na pronajatý soukromý pozemek u Sulkova. 

Pronajatý pozemek je oplocený a nenachází se na něm žádné stavby. Jako klubovna je 

používán vyřazený stavební kontejner, který stojí na pozemku cvičiště. Na pozemku je 

také několik kotců, kam je možné odložit psy. 

Movitý majetek, který patří organizaci, je: 

Ø stavební kontejner, 

Ø vybavení kontejneru (stůl, skříně, židle), 

Ø kotce, 

Ø překážky, 

Ø další cvičební pomůcky, 

Ø ochranný oděv pro figuranta. 

 

Organizace nemá v klubovně žádnou výpočetní ani jinou techniku. Také se v klubovně 

nenachází žádné zásoby a organizace také nevlastní žádné dopravní prostředky. 

 

 

3.2.4 Finanční situace 

Organizace má příjmy z členských příspěvků svých členů a ze sponzorských darů. 

Příjmy z pronájmu u ní nejsou možné, jelikož pozemek jí nepatří. 

Část členských příspěvků členů organizace zůstává organizaci na její vlastní činnost a 

část příspěvku odevzdává Českému kynologickému svazu. 
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Tabulka č. 4: Členské příspěvky členů organizace za rok 

Druh příspěvku Kč 
Základní příspěvek nového člena 510,- 
Základní příspěvek pro stálého člena 500,- 
Rodinný příspěvek pro nové členy 620,- 
Rodinný příspěvek pro stávající členy 600,- 
Důchodce (nový člen) 310,- 
Důchodce (stávající člen) 300,- 
Děti a studenti (nový člen) 260,- 
Děti a studenti (stávající člen) 250,- 

Zdroj: www.zkouviaduktu.estranky.cz 

 

Organizace je schopna hradit svoje závazky včas a v plné výši. Pozorně sleduje, aby její 

výdaje nepřevýšily její příjmy. Jelikož se však jedná o neziskovou organizaci, nesnaží 

se vytvářet zisk, ale snaží se pouze o to, aby měla na konci roku kladný zůstatek ve 

svém hospodaření. 

Za dobu existence nové organizace nedošlo ke škodní události. Avšak během existence 

zaniklé organizace postihla organizaci Plzeň – Vyhlídka několik nepříjemných událostí. 

Nejhorší událostí byly velké záplavy v Plzni v roce 2000, kdy i původní cvičiště bylo 

zasaženo a ocitlo se celé pod vodou. Řeka Úslava se tehdy stejně jako ostatní tři řeky 

vylila z břehů a zaplavila vše, co bylo v jejím dosahu. Celé údolí bylo tehdy několik dní 

pod vodou. Organizace tehdy utrpěla největší škodu tím, že bylo třeba počkat a nechat 

celé místo uschnout a uklidit od nánosů a různých věcí, které řeka přinesla a zanechala 

na cvičišti. Problém byl také s úklidem a vysoušením domu, který sloužil jako 

klubovna. Rovněž byly velmi poškozeny nebo zcela odplaveny i překážky pro výcvik, 

které se však velmi rychle podařilo znovu postavit, jakmile cvičiště uschlo. 

Další škodní událostí byla jedna krádež, kdy byl zanechán ochranný oděv pro figuranta 

v klubovně a byl tehdy ukraden. Na základě této události není od té doby oděv 

ponecháván na cvičišti. 

 

http://www.zkouviaduktu.estranky.cz
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3.2.5 Analýza rizik 

Cílem této kapitoly je identifikování rizik, která mohou ohrozit základní kynologickou 

organizaci Plzeň – U viaduktu a její členy. Některá rizika budou minimalizována 

sjednáním pojištění u konkrétní komerční pojišťovny a jiná rizika budou 

minimalizována jiným způsobem. Při identifikaci rizik jsem vycházela z literatury, 

z vlastních zkušeností a zkušeností členů kynologické organizace apod. 

Přehled rizik ohrožující organizaci a její členy: 

Ø loupež, krádež a vandalismus, 

Ø nedostatek členů, 

Ø chybějící figurant, 

Ø nedostatek příjmů na činnost, 

Ø ztráta cvičiště, 

Ø živelná událost, 

Ø škoda způsobená psem, 

Ø onemocnění psa. 

 

V následujícím textu jsou uvedena specifika jednotlivých rizik ohrožujících organizaci a 

její členy. 

 

© Loupež, krádež a vandalismus 

Loupež a krádež v České republice není ojedinělým jevem. Každý je tímto rizikem 

ohrožen, ať se jedná o občana nebo organizaci. Samozřejmě si kynologická organizace 

Plzeň - U viaduktu toto riziko uvědomuje. Snaží se toto riziko minimalizovat tím, že 

výši možné škody se snaží držet na možném minimu. I na novém cvičišti se snaží 

nenechávat žádné hodnotné a důležité věci pro činnost organizace v době nepřítomnosti 

členů v klubovně. 

Pravděpodobnost, že by někdo ukradl celý stavební kontejner je minimální kvůli svojí 

velikosti a hmotnosti. Dalším důvodem je to, že okolní firemní pozemky jsou hlídány 
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bezpečnostní službou, která by si pravděpodobně všimla, když by někdo něco tak 

objemného přepravoval, jelikož se jedná o klidnou oblast, kde sídlí pouze několik firem.  

Další možností je loupež nebo krádež překážek a kotců, které by však pro zloděje měli 

jen malou cenu. Jsou vyrobeny především ze dřeva, které je pospojováno kovem. Dřevo 

je používáno proto, že psi se svými drápy na kovu kloužou. Další výhodou je, že je 

možné překážky rychle opravit nebo postavit novou, když už je stará příliš poškozená a 

hrozilo by zranění psů při výcviku. 

Vandalismus by měl pro organizaci podobné následky jako loupež a krádež. Především 

pokud by vandalové zničili překážky, které jsou hojně využívány při výcviku. 

Opatřením proti vandalismu je stejné jako proti loupeži a krádeži - nenechávat žádné 

cenné věci bez dohledu. Dále se zde jako dobré opatření jeví opět bezpečnostní služba 

okolních firem a velmi malé osídlení v blízkosti. Vandalové by museli ujet nebo ujít 

příliš velkou vzdálenost než by se dostali ke cvičišti. Pro ně je „lákavější“ vandalismus 

přímo ve městě např. v MHD než v tak odlehlé oblasti. 

 

© Nedostatek členů 

Každá základní kynologická organizace musí mít minimálně deset členů, aby mohla 

trvale fungovat. V případě dočasného počtu členů pod deset, může Český kynologický 

svaz udělit organizaci výjimku. 

Pravděpodobnost, že počet členů bude ještě více klesat, než je dnešní počet, je nízká, i 

když existuje. Organizace ztratila dost možných členů, když zanikla základní 

kynologická organizace Plzeň – Na vyhlídce, protože se delší dobu nevědělo, jestli bude 

původní organizace pokračovat ve své činnosti nebo jestli vznikne nová organizace. 

Z tohoto důvodu se někteří členové rozhodli přejít k jiné organizaci nebo už dále 

nechodit se svým psem na cvičiště. Další odešli natrvalo nebo k jiné organizaci 

z důvodu velké vzdálenosti a / nebo špatné dostupnosti nového cvičiště. 

Původní organizace Plzeň – Na vyhlídce měla velmi dobrou pověst. Na cvičiště 

nechodili pouze lidé z blízkého okolí ale také někteří lidé, kteří bydlí mimo Plzeň a měli 

třeba i jiné cvičiště blíže než bylo toto cvičiště. Jedná se především o to, že bylo možné 
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přijít s jakýmkoliv psem a cvičit s ním na cvičišti. Nová organizace umožňuje toto i 

nadále, zatímco u jiných cvičišť může být problémem pro přijetí rasa psa, především 

když se jedná o voříška. U některých organizací zase smí jen cvičit konkrétní rasa nebo 

jen psi, které mají na svůj původ papíry. 

Zaniklá organizace Plzeň – Vyhlídka měla také dobrou pověst dobrých cvičitelů, kteří 

ochotně radili při problémech se psem. Většina těchto zkušených cvičitelů byla 

dlouhodobými členy staré organizace a přešla do stávající organizace. 

 

© Chybějící figurant 

Pro svůj výcvik využívá organizace také figuranta. Organizace nabízí výcvik stopování, 

poslušnosti, na překážkách a v obraně, a právě při obraně je nutný figurant. Spousta lidí 

si mylně domnívá, že se pes učí útočit na člověka, což však není pravda. Psi se učí 

kousat ze začátku do hadru a poté také do rukávu a to vše na povel od svého pána. Větší 

obtížnost pro psy má poté také puštění rukávu, posazení se před figuranta a jeho hlídání 

bez toho, aby se do rukávu znovu zakousl. 

Figurantem je většinou mladý muž, který je zdravotně v pořádku a má velmi dobrou 

fyzickou kondici, protože na obranu jde každý pes zvlášť, a proto může trvat celá 

obrana pro figuranta i dvě hodiny.  

Organizace se snaží si z řad vlastních členů vychovávat neustále nové figuranty, kteří 

jsou v různém stádiu výcviku, aby ulehčili práci hlavnímu figurantovi a také aby měli 

zástupce pro případ, že by hlavní figurant nemohl provádět svoji činnost ze zdravotních 

důvodů nebo přestal docházet na cvičiště. 

 

© Nedostatek příjmů na činnost 

Nedostatku příjmů se snaží organizace předejít navázáním dlouhodobé spolupráce se 

sponzory. Kontroluje také svoje výdaje na činnost. Organizace šetří hodně tím, že pro 

mnohé práce využívá znalosti a schopnosti jednotlivých členů. Každý člen je povinen 

odpracovat za rok určitý počet hodin pro organizaci, v případě neodpracování daného 

počtu hodin musí za každou hodinu zaplatit určitou předem danou částku v Kč. 
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© Ztráta cvičiště 

Největší případnou škodu by kvůli své velké závažnosti způsobila ztráta cvičiště. Bez 

cvičiště by neměli členové organizace, kde cvičit svoje psy. 

Organizace získala v loňském roce nové cvičiště pronajmutím pozemku od společnosti, 

která ho již nějakou dobu nevyužívala a předpokládá, že ho v dalších letech nebude 

potřebovat. Proti tomuto riziku nemůže organizace nic podniknout, může jen reagovat 

na tuto možnost následným pokusem o nalezení nového cvičiště. 

 

© Živelná událost 

Za živelnou pohromu se považuje škoda způsobená živelnou událostí např. povodeň, 

vichřice, blesk. 

Nové cvičiště není ohroženo možnou povodní, tak jako bylo ohroženo cvičiště zaniklé 

organizace, i když i toto bylo ohroženo jen většími záplavami, jelikož Úslava má 

možnost se vylít na louky ještě předtím než protéká u starého cvičiště a má velmi široké 

a hluboké koryto v Lobzích. 

V případě živelné pohromy by mohlo dojít k poškození nebo zničení překážek a kotců, 

které jsou ze dřeva. Stavební kontejner by měl zůstat plně nebo relativně nepoškozen i 

v případě živelné pohromy, protože je velmi robustní. 

 

© Škoda způsobená psem 

Každý pes může způsobit škodu. Může se jednat o pouhé rozkousání boty nebo jiného 

předmětu v domácnosti, ale může např. také vběhnutím do vozovky před autem 

způsobit dopravní nehodu nebo pokousat cizího člověka. 

Majitelé, kteří se svým psem pravidelně a důsledně cvičí, sice snižují pravděpodobnost 

rizika, ale možnou vysokou škodu způsobenou psem nemůžou snížit. 

Toto riziko je dobré pojistit u některé komerční pojišťovny, která působí na českém 

pojistném trhu. Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem pro 

majitele psa. 
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© Onemocnění psa 

Pes může kdykoliv onemocnět nebo se zranit tak, že je nutné veterinární ošetření. Snížit 

toto riziko lze jen částečně vhodným krmením a opatrností, avšak i přesto v průběhu 

života pes skoro určitě onemocní a bude nutné vyhledat veterináře. Pojistit se pro případ 

nemoci psa nelze, je však možné se pojistit pro případ veterinární léčby v důsledku 

nemoci nebo úrazu, protože náklady na veterinární léčbu jsou dnes vysoké a budou 

pravděpodobně ještě v průběhu let dražší. 
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4 NABÍDKA POJISTNÝCH PRODUKTŮ 
 

Existuje několik komerčních pojišťoven na českém pojistném trhu, které nabízejí mimo 

jiné pojištění odpovědnosti majitele za škodu způsobenou psem. Z těchto pojišťoven 

jsem si vybrala Českou pojišťovnu, a.s., Generali Pojišťovnu, a.s., Allianz 

pojišťovnu, a.s. a Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s. V tabulce č. 5 jsou uvedeny 

jejich tržní podíly na předepsaném pojistném v roce 2007. 

 

Tabulka č. 5: Přehled vybraných komerčních pojišťoven 

Tržní podíl (%) 
Komerční 
pojišťovna Životní 

pojištění 
Neživotní 
pojištění Celkem 

Pořadí 
podle 

celkového 
tržního 
podílu 

Česká pojišťovna, 
a.s. 25,18 34,35 30,56 1. 

Allianz pojišťovna, 
a.s. 4,84 9,15 7,37 3. 

Generali Pojišťovna, 
a.s. 4,39 6,85 5,83 5. 

Česká podnikatelská 
pojišťovna, a.s. 2,26 4,63 3,65 8. 

Zdroj: www.cap.cz 

 

Ostatní pojišťovny jsem nevybrala, protože buď nabízí pojištění odpovědnosti majitele 

psa pouze společně s pojištěním domácnosti, nebo se jedná o velmi malé pojišťovny. 

Jejich podíl se pohybuje maximálně do 0,26 % celkového předepsaného pojistného a 

mají zastaralé informace na svých webových stránkách o nabízených pojistných 

produktech. 

 

4.1 Nabídka pojištění společnosti Česká pojišťovna, a.s. 12 
Česká pojišťovna, a.s. má dlouhou a bohatou tradici. Je nejstarším pojišťovacím 

ústavem v českých zemích. Po roce 1948 vznikla jediná Československá pojišťovna, 
                                                
12 www.cpoj.cz, 3. 5. 2008 

http://www.cap.cz
http://www.cpoj.cz
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která si monopolní postavení držela až do roku 1991, kdy byl zákonem o pojišťovnictví 

otevřen trh a umožněn vstup dalších pojišťoven. 

Od svého založení v roce 1992 je Česká pojišťovna, a. s. univerzální pojišťovnou se 

širokou škálou životních i neživotních pojištění a je největší pojišťovnou českého 

pojistného trhu vůbec. V roce 2007 dosáhl celkový tržní podíl České pojišťovny podle 

předepsaného pojistného 30,6 %, v životním pojištění pak činil 25,2 % a v neživotním 

pojištění 34,4 %. (8) 

Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je Česká pojišťovna největší 

pojišťovnou na českém pojistném trhu a tuto pozici si udržela i v roce 2007. Česká 

pojišťovna spravuje okolo 13 milionů pojistných smluv. 

Česká pojišťovna, a.s. dělí svoje pojistné produkty na pojistné produkty pro občana a 

pro podnikatele. V sekci pro občana nabízí mimo jiné i pojištění odpovědnosti za škodu 

občanů a pojištění psů MAZLÍČEK. 

Českou pojišťovnu, a.s. jsem navštívila v Plzni na náměstí Republiky. Je sice trochu 

schovaná ve slepé pasáži, kde sídlí větší počet společností a doktorů, ale na náměstí má 

svůj stojan, který nelze přehlédnout. V pasáži je dům, kde má pobočku, venku 

dostatečně polepen různými upoutávkami na produkty České pojišťovny, a.s., takže 

člověk opět nemá pochybnosti, kam má zamířit. Problém může až nastat po vstupu do 

dveří, jelikož se klient dostane pouze k jakési vrátnici (obsazené vrátným) a Česká 

pojišťovna, a.s. má své přepážky až v prvním patře. 

Paní mi velmi ochotně zodpovídala moje dotazy a odpovědi věděla zpaměti, i když se 

pro jistotu u částky pojistného podívala do počítače. Bylo znát, že nejsem první, kdo se 

na tento produkt ptá. Ochotně mi také dala informační brožuru „Pojištění odpovědnosti 

za škodu občana“. Pravděpodobně se už jednalo o jeden z posledních výtisků nebo 

dokonce poslední, jelikož jí chvilku trvalo, než ho mezi dalšími brožurami našla. 
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♦ Pojištění odpovědnosti za škodu občana 

V případě České pojišťovny, a.s. se jedná o nabídku pojištění odpovědnosti za škodu 

občana, ve které je obsažena škoda způsobená jedním psem i více psy. Nejedná se tudíž 

o žádné doplňkové pojištění. 

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se vztahuje na škody způsobené 

jiné osobě: 

Ø při vedení a provozu domácnosti, 

Ø při rekreaci a zábavě, 

Ø při rekreačních sportech (včetně cyklistiky a jízdy na koni), 

Ø při chovu drobných zvířat (např. psů, koček, želv, ptactva, drůbeže atd.), 

Ø při provozu nemotorového plavidla, 

Ø při činnostech pracovního charakteru, 

Ø a při dalších každodenních činnostech. 

 

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se tedy vztahuje i na situace jako 

např. náhodné rozbití drahé vázy v obchodě, vytopení souseda, poškrábání 

zaparkovaného auta dítětem. 

Pokud si klient sjedná pojištění v KOSTCE, může si toto pojištění ještě rozšířit o 

odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti: 

Ø s používáním legálně držené zbraně, 

Ø s vlastnictvím (opatrováním) koní. 

 

Pojištění pokrývá škody vzniklé nejen v tuzemsku, ale i při přechodném pobytu 

v cizině, pokud k nim došlo na území Evropy. 

Pojištění odpovědnosti chrání nejen klienta, ale i jeho manželku (jejího manžela) a děti, 

pokud žijí ve společné domácnosti. Zletilé děti jsou však pojištěny jen do doby 
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dokončení přípravy na povolání a nejvýše do 26 let. Pojištění se vztahuje i na 

pomocníky v domácnosti a osoby, jimž bylo svěřeno opatrování bytu nebo zvířete. 

Celkové pojistné plnění pojistitele ze všech pojistných událostí v jednom ročním 

pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu pojistného plnění. 

Pojistné pro pojištění odpovědnosti za škodu občana je 412 Kč za rok. Spoluúčast je 

nulová. Limit pojistného plnění je celkem 3 500 000 Kč: 

Ø škoda na zdraví 2 000 000 Kč, 

Ø škoda na věci 1 000 000 Kč, 

Ø finanční škoda    500 000 Kč. (10) 

 

♦ Pojištění léčení úrazu nebo nemoci 13 

Česká pojišťovna nabízí také pojistný produkt MAZLÍČEK. Jedná se o komplexní 

ochranu pro psa. S Mazlíčkem je možné si také sjednat pojištění léčení úrazu nebo 

nemoci. 

Pro uzavření pojištění léčení úrazu nebo nemoci musí být pes: 

Ø zdravý a trvale označen mikročipem nebo tetováním, 

Ø mladší 9 let, pokud je ve váhové kategorii do 40 kg, 

Ø mladší 5 let, pokud je ve váhové kategorii nad 40 kg. 

Pojistnou událostí je nezbytné veterinární léčení pojištěného psa vyžadující 

bezodkladné veterinární ošetření, způsobeném úrazem, nechronickým onemocněním 

nebo prvním vzplanutím onemocnění, které je později diagnostikováno jako chronické a 

předtím se neobjevilo. 

Pojištění se vztahuje na náklady způsobené úrazem za dobu nejvýše 60 dnů od vzniku 

pojistné události (prvního veterinárního ošetření) a nejvýše 30 dnů u onemocnění. 

                                                
13 www.cpoj.cz, 3. 5. 2008 

http://www.cpoj.cz
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Pojištění se nevztahuje na události, k nimž došlo: 

Ø v důsledku úmyslného jednání vlastníka, 

Ø v důsledku příčin, k nimž došlo před počátkem pojištění, 

Ø v důsledku dědičné nemoci nebo vrozené vady, 

Ø v důsledku chronického onemocnění, 

Ø a další. 

 

Z pojištění také nejsou hrazeny náklady vynaložené na: 

Ø hospitalizaci a dopravu psa, 

Ø preventivní a kosmetické veterinární zákroky, 

Ø odstranění vnějších parazitů a odčervení, 

Ø léčbu kožních onemocnění, 

Ø očkování nebo sterilizaci, 

Ø a další. 

 

Pojištění se vztahuje pouze na veterinární péči poskytnutou v České republice. 

V případě pojistné události vyplácí 70 % z nákladů na veterinární léčení poskytnuté 

v České republice. 

Pojišťovna však není povinna plnit za škodní události, ke kterým došlo v době do 

30 dnů ode dne počátku pojištění psa. 

V případě sjednaného limitu plnění 30 000 Kč za rok zaplatí klient pojistné ve výši 

3 300 Kč. Limit je limitem za všechny pojistné události během jednoho roku. 

 

4.2 Nabídka pojištění společnosti Generali Pojišťovna, a.s. 14 
Generali Pojišťovna, a.s. je univerzální pojišťovna, která nabízí své produkty na celém 

území České republiky. 

                                                
14 www.generali.cz, 5. 5. 2008 

http://www.generali.cz
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Expanzi do bývalých socialistických států zahájila pojišťovna na počátku devadesátých 

let. V roce 1993 se Generali Pojišťovna, a.s. vrátila zpět do České republiky jako jedna 

z nejsilnějších a nejspolehlivějších pojišťoven.  

Významným milníkem v novodobé historii společnosti bylo převzetí pojišťovny Zürich 

k 1. lednu 2003, které znamenalo především posílení pozice v oblasti pojištění 

motorových vozidel i dalších odvětví neživotního pojištění. Další klíčovou událostí byl 

vstup Generali Pojišťovny, a.s. do mezinárodního pojišťovacího gigantu Generali PPF 

holding v roce 2008. 

Celkový tržní podíl se přiblížil v roce 2007 k hranici šesti procent a Generali 

Pojišťovna, a.s. si tak upevnila své páté místo na pojistném trhu v České republice. 

V rámci pojištění majetku a ostatního neživotního pojištění nabízí Generali Pojišťovna, 

a.s. pojištění odpovědnosti za škodu. 

Generali Pojišťovna, a.s. se nachází v Plzni na Anglickém nábřeží u řeky ve vysoké 

výškové budově. Přítomnost pobočky Generali Pojišťovny, a.s. není u vchodu do 

budovy patrné na první pohled, nachází se tam pouze nápisy jiné komerční společnosti. 

 

♦ Pojištění odpovědnosti vlastníka / opatrovatele zvířete 

Podle volby pojistníka pojištění odpovědnosti občanů za škodu zahrnuje tato dílčí 

pojištění:  

Ø pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě – 

jedná se zejména o škodu způsobenou činností v běžném občanském životě, 

škodu z vedení domácnosti a provozu jejího zařízení, z držení a provozu 

rozhlasových a televizních zařízení, z držení a užívání jízdních kol, z 

provozování nezávodní sportovní činnosti apod.  

Ø pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele nebo nájemce nemovitosti – 

škody z vlastnictví, držení nebo nájmu nemovitosti, pozemku, cesty, plotu, z 

vlastnictví a provozu zařízení v domě (včetně správy nemovitosti s tím 

spojené), 

Ø pojištění odpovědnosti vlastníka budovy / díla ve stavbě, 
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Ø pojištění odpovědnosti vlastníka budovy / díla v demolici, 

Ø pojištění odpovědnosti vlastníka / opatrovatele zvířete – psa, koně, 

hospodářských zvířat (u hospodářských zvířat pouze vlastníka). 

 

Pojištění odpovědnosti vlastníka (opatrovatele) zvířete je možné sjednat samostatně 

bez dalšího nutného sjednání jiného pojištění. Pojištění odpovědnosti vlastníka zvířete 

je omezeno maximálně třemi psy. 

Standardní rozsah pojistné ochrany se vztahuje k území ČR. U pojištění odpovědnosti 

vlastníka / opatrovatele zvířete lze sjednat také rozsah, který se vztahuje na odpovědnost 

za škodu způsobenou na území většiny evropských států. 

Pojištění odpovědnosti chrání osobu, která si sjednala pojištění odpovědnosti vlastníka 

zvířete a dále je pojištěna odpovědnost za škodu fyzických osob, kterým pojištěný 

bezplatně svěřil do opatrování zvíře, pokud škoda byla způsobena v souvislosti 

s opatrováním zvířete. 

Celkové pojistné plnění pojistitele ze všech pojistných událostí v jednom ročním 

pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu pojistného plnění. 

Pojistné pro pojištění odpovědnosti vlastníka / opatrovatele zvířete se různí podle limitu 

pojistného plnění. Výše spoluúčasti je konstantní, vždy se jedná o 1 000 Kč, i když je 

výše limitu pojistného plnění různá. Přehled výše pojistného u jednotlivých výší limitů 

pojistného plnění je uvedeno v následující tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6: Limity pojistného plnění a výše pojistného u Generali Pojišťovny, a.s. 

  Limit pojistného plnění (Kč) Pojistné za rok (Kč) 
Varianta 1 1 000 000,- 550,- 
Varianta 2 2 500 000,- 700,- 
Varianta 3 5 000 000,- 900,- 

Zdroj: Generali Pojišťovna, a. s. 
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4.3 Nabídka pojištění společnosti Allianz pojišťovna, a.s. 15 
Allianz pojišťovna, a.s. je stoprocentní dceřinou společností předního světového 

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

působení v České republice se vypracovala mezi tři největší pojišťovny na českém 

pojistném trhu. 

Společnost Allianz pojišťovna, a.s. spolupracuje s Komerční bankou, a.s., kde je možné 

uzavřít povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění majetku. Naopak je možné u 

Allianz pojišťovny, a.s, uzavřít hypoteční úvěr od Komerční banky, a.s. Své služby 

Allianz pojišťovna, a.s, nabízí také prostřednictvím prodejců motorových vozidel a 

cestovních kanceláří. 

Allianz pojišťovna, a.s. nabízí pro privátní klienty také pojištění odpovědnosti za škodu. 

Pojišťovna Allianz, a.s. má svoji pobočku jeden blok od náměstí Republiky v centru 

Plzně. Pojišťovna sídlí sama v budově a přepážky pro klienty se nachází hned v přízemí. 

Jedná se o menší pobočku, kde jsou umístěny dvě přepážky pro klienty. Podle reakce 

zaměstnankyně na mé dotazy, si myslím, že se jen velmi málo lidí zajímá u pojišťovny 

Allianz o tento typ pojištění. Obě paní si však udělaly čas a snažily se najít výhodnou 

nabídku. 

 

♦ Pojištění odpovědnosti za škodu občana – varianta Optimal 

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů je možné uzavřít samostatně ve třech 

variantách: Normal, Optimal a Exkluziv. Pojištění vztahující se na odpovědnost za 

škodu způsobenou jedním psem je součástí varianty Optimal. 

Pojištění ve variantě Optimal se vztahuje na odpovědnost pojištěné fyzické osoby za 

škodu, která vznikla při: 

Ø běžné činnosti v občanském životě, 

Ø vedení domácnosti pojištěného a provozu jejího zařízení, 

                                                
15 www.allianz.cz, 2. 5. 2008 

http://www.allianz.cz
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Ø rekreačním sportu a jízdě na koni, 

Ø rekreační cyklistice (Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v případě 

škody způsobené na motorovém vozidle, ke které došlo při rekreační 

cyklistice, je podmíněno vyšetřením Policie ČR.), 

Ø chovu pouze jednoho psa a jiných domácích zvířat, drobných živočichů a 

včel, které jsou ve vlastnictví pojištěného, 

Ø výkonu vlastnictví k rodinnému domu (chatě, chalupě) nebo bytu v osobním 

vlastnictví, pokud jej pojištěný užívá k trvalému bydlení, 

Ø svépomocném provádění drobných stavebních prací na nemovitosti uvedené 

v předešlém bodu, 

Ø používání malých plavidel (windsurfingy, kánoe, kajaky a jiné čluny, které 

nepodléhají evidenci Státní plavební správy) k rekreačnímu sportu a 

rekreaci. 

 

Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou během trvání pojištění i při 

přechodném pobytu pojištěného nepřesahujícím tři měsíce na ostatním území Evropy. 

Pojištění odpovědnosti chrání osobu, která si sjednala pojištění odpovědnosti občana. 

Spoluúčast je nulová. Limit pojistného plnění ve variantě Optimal pro škodu 

usmrcením a na zdraví, pro škodu na věci a pro jinou majetkovou škodu činí 1 milión 

Kč. Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku, 

poskytne pojišťovna pojistné plnění maximálně do výše dvojnásobku limitu z jedné 

pojistné události. 

Celkové pojistné plnění pojistitele ze všech pojistných událostí v jednom ročním 

pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu pojistného plnění. 

Pojistné pro pojištění odpovědnosti za škodu u varianty Optimal činí 1 000 Kč za rok. 

V případě, že by si klient pojistil i pojištění domácnosti např. na 300 000 Kč, tak by se 

pojistné pro pojištění odpovědnosti za škodu snížila na 500 Kč, ale přibylo by pojistné 
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za pojištění domácnosti na 300 000 Kč ve výši 1 830 Kč za rok. Výše spoluúčasti u 

pojištění odpovědnosti za škodu je nulová. (9) 

 

♦ Pojištění odpovědnosti za škodu občana – varianta Exkluziv 

Pokud má majitel více psů a rozhodl se sjednat odpovědnost za škodu způsobenou 

všemi jeho psy, musí si uzavřít variantu Exkluziv. 

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou při činnostech 

uvedených u varianty Optimal a navíc za škodu vzniklou při: 

Ø výkonu vlastnictví k rodinnému domu (chatě, chalupě) nebo bytu v osobním 

vlastnictví, pokud je užíván k trvalému bydlení, 

Ø svépomocném provádění drobných stavebních prací na výše uvedené 

nemovitosti, 

Ø používání malých letadel ke sportu a rekreaci, 

Ø legální držbě a používání zbraní k soukromým účelům, 

Ø chovu drobných zvířat a včel, domácích a hospodářských zvířat, která jsou 

ve vlastnictví pojištěného. 

 

Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou během trvání pojištění i při 

přechodném pobytu pojištěného nepřesahujícím tři měsíce na ostatním území Evropy. 

Pojištění odpovědnosti chrání osobu, která si sjednala pojištění odpovědnosti občana. 

Dále je pojištěna odpovědnost za škodu fyzických osob, kterým pojištěný bezplatně 

svěřil do opatrování zvíře, pokud škoda byla způsobena v souvislosti s opatrováním 

zvířete. 

Spoluúčast je nulová. Limit pojistného plnění ve variantě Exkluziv pro škodu 

usmrcením a na zdraví, pro škodu na věci a pro jinou majetkovou škodu činí 

dva milióny korun. Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho 

pojistného roku, poskytne pojišťovna pojistné plnění maximálně do výše dvojnásobku 

limitu z jedné pojistné události. 
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Celkové pojistné plnění pojistitele ze všech pojistných událostí v jednom ročním 

pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu pojistného plnění. 

Pojistné pro pojištění odpovědnosti za škodu u varianty Exkluziv činí 1 800 Kč za rok. 

Výše spoluúčasti u pojištění odpovědnosti za škodu je nulová. (9) 

 

4.4 Nabídka pojištění společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. je univerzální pojišťovna, která pojišťuje fyzické 

osoby i právnické osoby. Na českém pojistném trhu působí od listopadu 1995 a od roku 

2005 je součástí jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.  

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. je třetím největším poskytovatelem povinného 

ručení na pojistném trhu v České republice. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. nabízí pro občany pojištění odpovědnosti občanů a 

pojištění nákladů na veterinární léčbu psa „Mazlík“. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. má svoji pobočku v Plzni na Slovanské aleji mezi 

Cizineckou policií a poštou ve Skladové ulici. Slovanská alej (nejedná se o Slovanskou 

ulici!) spojuje konečnou zastávku tramvaje č. 1 (Slovany) a tramvaje č. 2 (Světovar). 

Pobočku jsem navštívila jak osobně tak jsem využila možnosti si zavolat na jejich 

klientskou linku. Číslo na klientskou linku jsem objevila v záložce „ČPP online“ a dále 

„výpočty on-line“, kde se nachází pro zájemce kalkulačka pro výpočet pojistného u 

povinného ručení, havarijního pojištění, cestovního pojištění a pojištění majetku. 

 

♦ Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě 

V případě České podnikatelské pojišťovny, a.s. se jedná o nabídku pojištění 

odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě, ve kterém je 

obsažena i škoda způsobená jedním nebo více psy. Nejedná se tedy o žádné doplňkové 

pojištění. 



 55

Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě se 

vztahuje na škody vzniklé: 

Ø z činnosti pojištěného v běžném občanském životě, 

Ø z vedení domácnosti a z provozu jejího zařízení, 

Ø při rekreaci a zábavě, 

Ø pojištěným jako cyklistou nebo chodcem, 

Ø provozováním sportů ze zdravotních nebo rekreačních důvodů, 

Ø pojištěným jízdou na koni, 

Ø při činnostech pracovního charakteru pokud nejsou vyloučeny pojistnými 

podmínkami, 

Ø pojištěným jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích a drobných 

hospodářských zvířat s výjimkou zvířat držených pro výdělečnou nebo 

zemědělskou činnost, 

Ø z vlastnictví a používání zbraní, držených na základě povolení, mimo výkon 

práva myslivosti. 

 

Pojištění se vztahuje na škodné události, které nastaly na území České republiky nebo 

při přechodném pobytu pojištěného mimo území České republiky, pokud k nim došlo v 

Evropě. 

Spolupojištěni jsou také v rozsahu pojištěných rizik, pokud žijí ve společné domácnosti 

s pojištěným, manžel nebo druh pojištěného a děti nejvýše však do 25 let jejich věku. 

Pojištění se také vztahuje na osoby, kterým pojištěný svěřil opatrování zvířete, na které 

se vztahuje pojištění, nejde-li o výdělečnou činnost, za škody způsobené třetím osobám 

při této činnosti, s výjimkou škod způsobeným pojištěnému nebo spolupojištěným 

osobám. 

Celkové pojistné plnění pojistitele ze všech pojistných událostí v jednom ročním 

pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu pojistného plnění. 
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Spoluúčast u České podnikatelské pojišťovny, a.s. je nulová. Pojišťovna nabízí tři 

kategorie limitů pojistného plnění, které se liší jak limity škod tak samozřejmě i výší 

pojistného za rok. 

 

Tabulka č. 7: Kategorie limitů pojistného plnění a pojistného 

  
Škoda na zdraví 

(Kč) 
Škoda na věci 

(Kč) 
Finanční škoda 

(Kč) 
Pojistné 

(Kč) 
I. 2 000 000,- 1 000 000,- 500 000,- 460,- 
II. 4 000 000,- 2 000 000,- 750 000,- 897,- 
III. 6 000 000,- 3 000 000,- 1 000 000,- 1 265,- 

Zdroj: www.cpp.cz 

 

♦ Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa 16 

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí pojistný produkt MAZLÍK, kde se nachází 

pojištění nákladů na veterinární léčbu psa. 

Pro uzavření pojištění nákladů na veterinární léčbu psa musí být pes: 

Ø zdravý a trvale označen mikročipem nebo tetováním, 

Ø registrován u orgánu státní nebo obecní správy (evidenční známka), 

Ø mladší 8 let. 

 

Pojistnou událostí je poskytnutí nutné a neodkladné veterinární péče vyvolanou náhlou 

a neočekávanou změnou zdravotního stavu psa v důsledku náhlého onemocnění nebo 

následkem úrazu. 

Z pojištění se nehradí náklady na veterinární léčbu: 

Ø vynaloženou v souvislosti s léčením dědičných nebo vrozených vad, 

Ø vynaloženou v důsledku příčiny, ke které došlo před počátkem pojištění, 

Ø preventivního charakteru (prohlídky, očkování, čipování, tetování), 

                                                
16 Pojistné podmínky v platném znění, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 

http://www.cpp.cz
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Ø kosmetických zákroků, 

Ø a další. 

 

Pojištění se vztahuje pouze na veterinární péči poskytnutou v České republice. U každé 

pojistné události je spoluúčast ve výši 2 000 Kč. 

Pojištění se sjednává s čekací dobou v délce tří kalendářních dnů na náklady vzniklé 

v souvislosti s úrazem a třiceti dnů na náklady vzniklé v souvislosti s akutním 

onemocněním psa. 

V případě sjednaného limitu plnění 30 000 Kč za rok zaplatí klient pojistné ve výši 

1 200 Kč. Limit je limitem za všechny pojistné události během jednoho roku. V případě 

snížení nebo vyčerpání pojistného limitu během roku, je možné ho pro zbytek roku 

obnovit zaplacením 150 % ročního pojistného. 
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5 VÝBĚR VHODNÉHO POJIŠTĚNÍ 
 

Pokud se někdo rozhodne se pro případ konkrétního rizika pojistit, musí si na konci 

vybrat, která nabídka konkrétní komerční pojišťovny se nejvíce přibližuje jeho 

požadavkům. 

Návrh nejvhodnějšího pojistného produktu bude založen na vyhodnocení jednotlivých 

nabídek komerčních pojišťoven. 

 

 

5.1 Hodnocení nabídek komerčních pojišťoven 
Na základě získaných informací o pojistných produktech od komerčních pojišťoven 

bude sestaven scoring model. Tento model má pomoci při rozhodování, která nabídka 

komerční pojišťovny je nejvhodnější pro majitele psa. 

Ve scoring modelu jsou jednotlivé nabídky komerčních pojišťoven hodnoceny podle 

níže uvedených kritérií pro hodnocení nabídek. U každého kritéria jsou jednotlivé 

nabídky hodnoceny jedním až pěti body, přičemž jeden bod je minimum a pět bodů je 

maximum, které lze u jednoho kritéria udělit. 

U každého kritéria je navíc jeho váha podle jeho důležitosti při rozhodování o 

nejvhodnější nabídce, přičemž platí, že čím je kritérium důležitější, tím větší váhu má 

při rozhodování. Váhy jednotlivých kritérií pro rozhodování o nejvhodnější nabídce 

byly sestaveny na základě rozhovorů s jednotlivými členy základní kynologické 

organizace. Váha ukazuje, za jak důležité dané kritérium považovali členové základní 

kynologické organizace pro konkrétní pojistný produkt. 

Tato váha se u každého kritéria vynásobí počtem udělených bodů. Nakonec se 

přepočtené body podle důležitosti u jednotlivých nabídek komerčních pojišťoven sečtou 

a určí se pořadí nabídek. 

Celkem se v práci nachází tři scoring modely. První scoring model hodnotí nabídky 

pojištění odpovědnosti pro majitele, kteří mají pouze jednoho psa. Druhý scoring model 

je pro nabídky pojištění odpovědnosti pro majitele, kteří mají více než jednoho psa. A 
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poslední scoring model srovnává nabídky komerčních pojišťoven, které nabízejí 

pojištění nákladů na veterinární léčbu psa. 

 

 

5.1.1 Hodnocení nabídek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem 

Pro určení nejvhodnější nabídky na pojištění odpovědnosti majitele za škodu 

způsobenou jeho psem, je nejprve nutné si určit, co je pro majitele psa důležité, a potom 

porovnat nabídky různých pojišťoven s tím, co by si majitel psa přál. Takové 

rozhodování je nutné učinit vždy, když existuje více komerčních pojišťoven, které 

nabízejí pojištění pro případ rizika, které chceme pojistit. 

 

♦ Pojištění odpovědnosti pro majitele jednoho nebo více psů 

Podle následujících kritérií bude hodnoceno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou psem: 

Ø Výše pojistného - pojistné je cena za poskytnutou pojistnou ochranu proti danému 

riziku, proti kterému se chce pojištěný tímto způsobem chránit. Ve všech nabídkách 

komerčních pojišťoven se jedná vždy o roční pojistné. 

Ø Výše spoluúčasti - výše spoluúčasti majitele psa určuje, do jaké maximální výše 

škody bude platit majitel psa. V případě vyšší škody zaplatí pojišťovna škodu 

přesahující výši spoluúčasti klienta, ale maximálně do výše sjednané pojistné 

částky. Může se jednat o částku udávanou v Kč nebo o spoluúčast, která se udávána 

v procentech. 

Ø Nutnost dalšího pojištění - u některých nabídek pro pojištění odpovědnosti 

majitele za škodu způsobenou psem je možné se setkat s tím, že je nutné uzavřít 

ještě další pojištění. Bez tohoto dalšího pojištění nelze sjednat pojištění 

odpovědnosti majitele za škodu způsobenou psem. 

Ø Maximální hranice pojistné částky za rok pro několik pojistných 

událostí - maximální hranice pojistné částky za rok určuje celkovou sumu, kterou 

pojišťovna vyplatí maximálně v rámci uzavřené pojistné smlouvy, pokud dojde 

k více pojistným událostem během jednoho pojistného roku. Jedná se o násobek 



 60

sjednané pojistné částky ve smlouvě a nachází se v pojistných podmínkách dané 

pojišťovny. 

Ø Výše pojistné částky u škody na majetku - výše pojistné částky určuje maximální 

hranici plnění pojišťovny za škodu (škody), způsobenou na majetku třetí osoby. 

Ø Výše pojistné částky u škody na zdraví - výše pojistné částky určuje maximální 

hranici plnění pojišťovny za škodu (škody), způsobenou na zdraví třetí osoby. 

Ø Výše pojistné částky u finanční škody - výše pojistné částky určuje maximální 

hranici plnění pojišťovny u finanční škody (škod). 

Ø Podíl na pojistném trhu - podíl pojišťovny na pojistném trhu je číselné vyjádření 

úspěšnosti prodeje nabízených pojistných produktů. Většinou také platí, že čím 

větší podíl na trhu, tím má daná pojišťovna více klientů, a proto i více poboček a 

zaměstnanců. 

Ø Územní rozsah pojištění - tímto kritériem se vyjadřuje, kde všude sjednaná 

pojistná smlouva platí. 

 

Výše uvedená kritéria budou použita jak pro hodnocení nabídek pro pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou psem pro majitele, kteří vlastní pouze jednoho psa, 

tak pro hodnocení nabídek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem pro 

majitele, kteří vlastní více než jednoho psa. 

Dvě srovnání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem budou provedena 

z důvodu lepšího srovnání jednotlivých nabídek pro pojištění za škodu způsobenou 

psem, jelikož počet psů, které majitel chová, je předem daný. 

Na následující stránce se nachází v tabulce č. 8 scoring model pro pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou psem pro majitele jednoho psa. Poté je uvedena 

tabulka č. 9, kde jsou hodnoceny pomocí scoring modelu jednotlivé nabídky 

komerčních pojišťoven pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem pro 

majitele několika psů. 
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Tabulka č. 8: Výsledky scoring modelu pojištění odpovědnosti - jeden pes 
Kritérium Váha ČP Allianz Generali I. Generali II. Generali III. ČPP I. ČPP II. ČPP III. 

412,- 1 000,- 550,- 700,- 900,- 460,- 897,- 1265,- 
5 3 4 4 3 5 3 1 Pojistné (Kč) 0,11 

0,55 0,33 0,44 0,44 0,33 0,55 0,33 0,11 
0,- 0,- 1 000,- 1 000,- 1 000,- 0,- 0,- 0,- 
5 5 3 3 3 5 5 5 Spoluúčast (Kč) 0,1 

0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 
ne ne ne ne ne ne ne ne 
5 5 5 5 5 5 5 5 Další pojištění 0,1 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek 

5 5 5 5 5 5 5 5 Max. PČ za rok (Kč) 0,1 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1 000 000,- 1 000 000,- 1 000 000,- 2 500 000,- 5 000 000,- 1 000 000,- 2 000 000,- 3 000 000,- 

1 1 1 3 5 1 2 3 PČ  majetek (Kč) 0,22 

0,22 0,22 0,22 0,55 1,10 0,22 0,44 0,66 
2 000 000,- 1 000 000,- 1 000 000,- 2 500 000,- 5 000 000,- 2 000 000,- 4 000 000,- 6 000 000,- 

2 1 1 2 4 2 4 5 PČ zdraví (Kč) 0,22 

0,44 0,22 0,22 0,44 0,88 0,44 0,88 1,10 
500 000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 500 000,- 750 000,- 1 000 000,- 

3 1 1 1 1 3 4 5 PČ finanční škoda (Kč) 0,1 

0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 
30,56 7,37 4,39 4,39 4,39 3,65 3,65 3,65 

5 3 2 2 2 1 1 1 Podíl na trhu (%) 0,01 

0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 
krátk. i zahr. krátk. i zahr. jen ČR jen ČR jen ČR krátk. i zahr. krátk. i zahr. krátk. i zahr. 

5 5 3 3 3 5 5 5 Územní rozsah 0,04 

0,2 0,2 0,12 0,12 0,12 0,2 0,2 0,2 
Celkem 1 3,26 2,60 2,42 2,97 3,85 3,22 3,76 4,08 
Pořadí   4. 7. 8. 6. 2. 5. 3. 1. 

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka č. 9: Výsledky scoring modelu pojištění odpovědnosti - více psů 
Kritérium Váha ČP Allianz Generali I. Generali II. Generali III. ČPP I. ČPP II. ČPP III. 

412,- 1 800,- 550,- 700,- 900,- 460,- 897,- 1265,- 
5 1 5 4 3 5 3 2 Pojistné (Kč) 0,11 

0,55 0,11 0,55 0,44 0,33 0,55 0,33 0,22 
0,- 0,- 1 000,- 1 000,- 1 000,- 0,- 0,- 0,- 
5 5 3 3 3 5 5 5 Spoluúčast (Kč) 0,1 

0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 
ne ne ne ne ne ne ne ne 
5 5 5 5 5 5 5 5 Další pojištění 0,1 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek dvojnásobek 

5 5 5 5 5 5 5 5 Max. PČ za rok (Kč) 0,1 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1 000 000,- 2 000 000,- 1 000 000,- 2 500 000,- 5 000 000,- 1 000 000,- 2 000 000,- 3 000 000,- 

1 2 1 2 5 1 2 3 PČ  majetek (Kč) 0,22 

0,22 0,44 0,22 0,44 1,10 0,22 0,44 0,66 
2 000 000,- 2 000 000,- 1 000 000,- 2 500 000,- 5 000 000,- 2 000 000,- 4 000 000,- 6 000 000,- 

2 2 1 2 5 2 4 5 PČ zdraví (Kč) 0,22 

0,44 0,44 0,22 0,44 1,1 0,44 0,88 1,10 
500 000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 500 000,- 750 000,- 1 000 000,- 

3 1 1 1 1 3 4 5 PČ finanční škoda (Kč) 0,1 

0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,30 0,40 0,50 
30,56 7,37 4,39 4,39 4,39 3,65 3,65 3,65 

5 3 2 2 2 1 1 1 Podíl na trhu (%) 0,01 

0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 
krátk. i zahr. krátk. i zahr. jen ČR jen ČR jen ČR krátk. i zahr. krátk. i zahr. krátk. i zahr. 

5 5 3 3 3 5 5 5 Územní rozsah 0,04 

0,2 0,2 0,12 0,12 0,12 0,2 0,2 0,2 
Celkem 1 3,26 2,82 2,53 2,86 4,07 3,22 3,76 4,19 
Pořadí   4. 7. 8. 6. 2. 5. 3. 1. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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♦ Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem pro majitele jednoho psa 

V tabulce č. 8 jsem porovnávala osm variant nabídek pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou psem, a to pro majitele, kteří chovají pouze jednoho psa. 

Nejlépe byla vyhodnocena varianta III. České podnikatelské pojišťovny, a.s., která 

nepatrně překročila čtyři body. Následována variantou III. od Generali Pojišťovny, a.s., 

variantou II. od České podnikatelské pojišťovny, a.s., nabídkou České pojišťovny, a.s. a 

variantou I. od České podnikatelské pojišťovny, a.s. Ostatní nabídky (varianta II. 

od Generali Pojišťovny, a.s., nabídka od Allianz pojišťovny, a.s. a varianta I. od 

Generali Pojišťovny, a.s.) se umístily na zadních pozicích. 

Nabídka varianta III. od České podnikatelské pojišťovny, a.s. se umístila na první 

pozici, protože nabízí vysoké pojistné částky u škod na majetku, na zdraví a u 

finančních škod. Maximální pojistná částka u několika pojistných událostí za rok je 

dvojnásobek limitů u jednotlivých druhů škod. Zároveň klient u této nabídky nehradí 

žádnou spoluúčast a pojištění neplatí pouze na území České republiky, ale i při 

krátkodobých pobytech v zahraničí. 

 

♦ Pojištění odpovědnosti pro majitele několika psů 

V tabulce č. 9 jsem porovnávala pomocí scoring modelu osm variant nabídek pojištění 

odpovědnosti za škodu pro majitele, který vlastní více než jednoho psa, u komerčních 

pojišťoven. 

Pořadí nabídek jednotlivých pojišťoven se oproti výsledku scoring modelu pro pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou psem pro majitele pouze jednoho psa nezměnil. 

Změnil se však výsledný počet získaných bodů. Hranici čtyř bodů překročila jak opět 

nejvýhodnější nabídka varianta III. České podnikatelské pojišťovny, a.s. tak i 

varianta III. od Generali Pojišťovny, a.s. 

U celkového počtu bodů u jednotlivých nabídek rovněž došlo k posunu až o 0,22 bodů a 

celkový počet bodů se jak snižoval tak zvyšoval, i když změna neměla vliv na celkové 

umístění jednotlivých nabídek. 
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Na prvním místě se opět umístila varianta III. od České podnikatelské pojišťovny, a.s., 

jelikož má vysoké pojistné částky u jednotlivých druhů škod a na rozdíl od varianty III. 

od Generali Pojišťovny, a.s. má vysokou pojistnou částku také u finanční škody a 

v případě krátkodobého pobytu v zahraničí platí pojištění i tam. 

 

 

5.1.2 Hodnocení nabídek pojištění nákladů na veterinární léčbu 

Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa bude hodnoceno podle následujících kritérií: 

Ø Výše pojistného - pojistné je cena za poskytnutou pojistnou ochranu proti 

danému riziku, proti kterému se chce pojištěný tímto způsobem chránit. Ve 

všech nabídkách komerčních pojišťoven se jedná vždy o roční pojistné. 

Ø Výše spoluúčasti - výše spoluúčasti majitele psa určuje, do jaké maximální výše 

nákladů bude platit majitel psa. V případě vyšších nákladů zaplatí pojišťovna 

náklady přesahující výši spoluúčasti klienta, ale maximálně do výše sjednané 

pojistné částky. Může se jednat o částku udávanou v Kč nebo o spoluúčast, která 

se udávána v procentech. 

Ø Limit pojistné částky - limit pojistné částky udává, kolik maximálně pojišťovna 

zaplatí v případě pojistné události. 

Ø Maximální limit pojistné částky za rok pro několik pojistných událostí - 

maximální limit pojistné částky za rok určuje celkovou sumu, kterou pojišťovna 

vyplatí maximálně v rámci uzavřené pojistné smlouvy, pokud dojde k více 

pojistným událostem během jednoho pojistného roku. Jedná se o násobek 

sjednané pojistné částky ve smlouvě a nachází se v pojistných podmínkách dané 

pojišťovny. 

Ø Výluky z pojištění - výluky z pojištění v pojistných podmínkách udávají, 

v jakých případech se pojišťovna nepodílí na nákladech na veterinární ošetření. 

Důležité u výluk není jenom jejich počet, ale i čeho se týkají. 

Ø Věková hranice - věkovou hranicí se u tohoto kritéria rozumí, do kolika let psa 

je možné sjednat pojištění nákladů na jeho veterinární léčbu. 
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Ø Územní rozsah pojištění - Tímto kritériem se vyjadřuje, kde všude sjednaná 

pojistná smlouva platí. 

 

Tabulka č. 10: Výsledky scoring modelu pojištění nákladů na veterinární léčbu 

Kritérium Váha ČP ČPP 
3 300,- 1 200,- 

3 5 Výše pojistného (Kč) 0,18 
0,54 0,9 

hodně hodně 
1 1 Výluky 0,2 

0,2 0,2 
30 000,- 30 000,- 

5 5 Pojistná částka (Kč) 0,15 
0,75 0,75 

30 000,- 30 000,- 
3 3 Limit PČ za rok (Kč) 0,15 

0,45 0,45 
30 % 2 000,- 

3 2 Spoluúčast 0,2 
0,6 0,40 
8 8 
3 3 Věková hranice (roky) 0,07 

0,21 0,21 
ČR ČR 
3 3 Územní rozsah 0,05 

0,15 0,15 
Celkem 1 2,90 3,06 
Pořadí   2. 1. 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

V tabulce č. 10 je uvedeno porovnání jediných dvou nabídek pojištění nákladů na 

veterinární léčbu psa, které jsou v současnosti nabízeny na českém pojistném trhu. 

Lépe se umístila nabídka České podnikatelské pojišťovny, a.s. před nabídkou České 

pojišťovny, a.s. Nabídka České podnikatelské pojišťovny, a.s. získala celkem 3,06 bodů 

a nabídka České pojišťovny, a.s., 2,90 bodů. 
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Nabídka České podnikatelské pojišťovny, a.s. je výhodnější v tom, že majitel psa platí 

menší roční pojistné než u České pojišťovny, a.s. U kritéria spoluúčasti je však nabídka 

České podnikatelské pojišťovny, a.s. hodnocena hůře než nabídka České 

pojišťovny, a.s. Klient v případě pojistné události uhradí větší část nákladů u méně 

nákladné léčby než v případě sjednaného pojištění na veterinární léčbu psa u České 

pojišťovny, a.s. 

 

 

5.2 Doporučení pro členy základní kynologické organizace 
Na základě výše uvedených srovnání jednotlivých nabídek komerčních pojišťoven 

doporučuji nabídky komerčních pojišťoven. 

♦ Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem 

Navrhuji, aby si majitelé psa, kteří ještě nemají uzavřenou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti majitele psa, sjednali pojištění odpovědnosti občana za škodu u České 

podnikatelské pojišťovny, a.s. za 1 265 Kč za rok.  

Doporučené pojištění neobsahuje pouze pojištění odpovědnosti majitele za škodu 

způsobenou psem. Jedná se pouze o jednu z položek, která je pojištěna v rámci výše 

jmenovaného pojistného produktu. V rámci produktu je klient také pojištěn proti 

následujícím škodám vzniklých: 

Ø z činnosti pojištěného v běžném občanském životě, 

Ø z vedení domácnosti a z provozu jejího zařízení, 

Ø při rekreaci a zábavě, 

Ø pojištěným jako cyklistou nebo chodcem, 

Ø provozováním sportů ze zdravotních nebo rekreačních důvodů, 

Ø pojištěným jízdou na koni, 

Ø při činnostech pracovního charakteru pokud nejsou vyloučeny pojistnými 

podmínkami, 
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Ø pojištěným jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích a drobných 

hospodářských zvířat s výjimkou zvířat držených pro výdělečnou nebo 

zemědělskou činnost, 

Ø z vlastnictví a používání zbraní, držených na základě povolení, mimo výkon 

práva myslivosti. 

 

Uvedený pojistný produkt je vhodný jak pro majitele jednoho psa, tak pro majitele 

několika psů. Pojistné je sice o něco vyšší než u většiny ostatních nabídek, ale majitel 

psa u tohoto pojištění má nulovou spoluúčast, vysoké pojistné částky u jednotlivých 

druhů škod (na majetku, na zdraví, finanční škoda) a v případě několika pojistných 

událostí za jeden rok je pojistná částka u jednotlivých druhů škod dvojnásobná než 

v případě jedné pojistné události. Pojištění platí také pro krátkodobé zahraniční pobyty a 

ne pouze na území České republiky. 

 

♦ Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa 

U pojištění nákladů na veterinární léčbu psa se sice na prvním místě umístila nabídka od 

České podnikatelské pojišťovny, a.s, ale bodový rozdíl mezi oběma nabídkami není 

moc výrazný. Přesto doporučuji uzavřít pojištění nákladů na veterinární léčbu psa u 

České podnikatelské pojišťovny, a.s. Pojistné je zde výrazně nižší než u České 

pojišťovny, a.s., kde je téměř trojnásobné, a majitel se bude sjednáním tohoto pojištění 

chránit před opravdu vysokými náklady v případě pojistné události, kdy by 30 % 

nákladů na veterinární léčbu (spoluúčast u České pojišťovny, a.s.) přesahovala 

spoluúčast ve výši 2 000 Kč.  

Doporučuji také velmi důrazně si u pojištění nákladů na veterinární léčbu psa přečíst 

pojistné podmínky, a to především všechny výluky z pojišťění. Těchto výluk není málo 

a vztahují se například na náklady vynaložené v důsledku příčiny, ke které došlo před 

počátkem pojištění, náklady spojené s léčením dědičných nebo vrozených vad, náklady 

související s porodem, náklady kosmetických zákroků a preventivních úkonů 

(očkování). (14) 
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ZÁVĚR 
 

Každý z nás je ovlivňován různými náhodnými silami, které mají na nás různý dopad. 

Některé dopady jsou příznivé, některé méně příznivé a některé katastrofální. Může se 

jednat o přírodní síly jako například povodeň, požár nebo také o síly, které má na 

svědomí člověk například krádež, vandalismus, nezkušenost nebo neopatrnost. 

S postupným rozvojem lidské společnosti roste i počet rizik, které působí na člověka i 

počet možných škod, která může člověk způsobit jiným. Z tohoto důvodu je nutné si 

jednotlivá rizika uvědomovat a pokusit se je snížit. Jedním ze způsobů snižování rizika 

je také pojištění u komerčních pojišťoven. 

Diplomová práce se zabývala analýzou rizik, která ohrožují základní kynologickou 

organizaci Plzeň – U viaduktu a její členy, majitele psa. Cílem práce bylo navržení 

vhodného pojištění, které by chránilo pro případ, že by byla způsobena škoda. 

Druhá kapitola diplomové práce obsahuje krátké shrnutí teoretických poznatků, které se 

týkají problematiky pojištění. Jedná se především o riziko a jeho členění, risk 

management, možnosti krytí rizik subjektu, pojišťovnictví a jeho klasifikaci. 

V třetí kapitole je popsána základní kynologická organizace Plzeň - U viaduktu a 

provedena analýza rizik, která ohrožují ji a její členy. 

V čtvrté kapitole se nachází stručná charakteristika vybraných komerčních pojišťoven. 

Konkrétně se jedná o Českou pojišťovnu, a.s., Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s., 

Allianz pojišťovnu, a.s. a Generali Pojišťovnu, a.s. Všechny uvedené pojišťovny 

nabízejí pojištění odpovědnosti pro majitele jednoho nebo více psů. Česká pojišťovna, 

a.s. a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. ještě navíc nabízejí nové pojištění nákladů na 

veterinární léčbu psa jako novinku jako nový pojistný produkt v loňském roce. Oba 

druhy pojištění jsou u jednotlivých pojišťoven popsány, pokud je nabízejí. 

V páté kapitole diplomové práce se nachází kritéria, podle kterých byly jednotlivé 

nabídky hodnoceny pomocí scoring modelu. Váhy pro jednotlivá kritéria byla stanovena 

podle preferencí členů základní kynologické organizace pro daná kritéria. 
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Na základě provedeného scoring modelu byla vyhodnocena jako nejlepší pojišťovna 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. se svojí třetí variantou, a to jak v případě pojištění 

odpovědnosti majitele jednoho psa, tak i v případě pojištění odpovědnosti majitele, 

který vlastní několik psů. 

Pojistné je sice většinou vyšší než u jiných nabídek, ale zato má uvedená varianta 

pojištění u České podnikatelské pojišťovny, a.s. největší pojistné částky u všech typů 

škod, což je pro majitele důležité. A zvlášť pro majitele několika psů pro případ, že by 

došlo k jedné nebo více pojistným událostem během pojistného roku. Vždyť škodu také 

nemusí vždycky způsobit ten samý pes, ale může ji pokaždé způsobit jiný pes, nebo 

může nastat situace, kdy škodu způsobí hned několik psů v jednom okamžiku. 

V případě pojištění nákladů na léčbu psa bylo možné srovnávat pouze pojistné produkty 

dvou pojišťoven působících na českém pojistném trhu. Toto pojištění se nabízí na 

našem pojistném trhu teprve krátce a povědomí o něm je z tohoto důvodu také velmi 

malé. Nakonec byla lepší nabídka České podnikatelské pojišťovny, a.s. pro majitele psa, 

kterému je při uzavření smlouvy mezi šesti měsíci a třemi roky. Toto pojištění má však 

mnoho výluk pojištění. 
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Příloha č. 1 

Kluby speciálního výcviku Českého kynologického svazu: 

Ø Discdog klub České republiky, 

Ø Flyball Club ČR, 

Ø HELPPES Centrum výcviku psů pro postižené, 

Ø Klub Agility, 

Ø Mondioring klub ČR, 

Ø Obedience CZ. 

 



 

Příloha č. 2 

Členy Českého kynologického svazu jsou následující chovatelské kluby: 

Ø I. CZ Yorkshire Terrier Club, 

Ø Alaskan Malamute klub Česká republika, 

Ø Beauceron klub ČR, 

Ø Boxer klub ČR, 

Ø Bouvier des Flanders club Bohemia, 

Ø Briard klub ČR, 

Ø Czech Malinois Club, 

Ø Českomoravský klub chovatelů hladkosrstých pinčů, 

Ø Českomoravský klub chovatelů Yorkshire terrierů, 

Ø Český klub německých ovčáků, 

Ø Dobrman klub ČR, 

Ø Hovawart klub ČR, 

Ø Klub chovatelů československého vlčáka, 

Ø Sarplaninac club, 

Ø Klub chovatelů kníračů, 

Ø Klub přátel chodského psa, 

Ø LVÍČEK KLUB ČR, 

Ø Moloss Club CZ, 

Ø Moravskoslezský dobrman klub, 

Ø Novofundland klub ČR, 

Ø Rottweiler klub České republiky, 

Ø Yorkshire terrier klub chovatelů a jeho přátel. 

 



 

Příloha č. 3 

Krajské organizace Českého kynologického svazu: 

Ø Pražská v Praze, 

Ø Středočeská v Berouně, 

Ø Jihočeská v Českých Budějovicích, 

Ø Plzeňská ve Starém Plzenci, 

Ø Karlovarská v Lokti nad Ohří, 

Ø Ústecká v Žatci, 

Ø Liberecká v Hrádku nad Nisou, 

Ø Královéhradecká v Červeném Kostelci, 

Ø Pardubická ve Vysokém Mýtu, 

Ø Vysočina v Pelhřimově, 

Ø Zlínská v Kroměříži, 

Ø Olomoucká v Oseku nad Bečvou, 

Ø Moravskoslezská v Oticích. 

 



 

Příloha č. 4 

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu 

 



 

Příloha č. 5 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v 

běžném občanském životě 

 

 

 


