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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením pojistné ochrany obce Lešná a rovněž analýzou 

a komparací nabídek pojistné ochrany majetku obce od komerčních pojišťoven. Na základě 

analýzy rizik ohrožujících obec a také analýzy současného stavu pojistné ochrany obce 

jsou navrženy kroky k její optimalizaci při využití aktuální nabídky pojistných produktů 

na trhu. Práce také obsahuje doporučení pro volbu pojistitele s ohledem na poměr rozsahu 

nabízené pojistné ochrany a výši pojistného.  

 

Abstract 

This thesis deals with evaluation of insurance protection of the municipality of Lešná as 

well as with the analysis and comparison of proposals of insurance protection property of 

the municipality offered by other commercial insurance companies. Based on risk 

analysis and the current status of insurance coverage are proposed steps to make it more 

efficient by using the current offer of insurance products. This thesis also contains 

recommendations for choosing an insurer with regard to the ratio of the scope of the 

offered insurance protection and the amount of the premium. 
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ÚVOD 

Každá obec spravuje svůj majetek a nese za něj do určité míry zodpovědnost. Tento 

majetek může být velmi rozsáhlý a hodnotný a při jeho provozu či užívání mohou vznikat 

jistá rizika jako například požáry, povodně, vichřice, krupobití nebo vandalismus. Rozsah 

důsledků těchto událostí bývá mnohdy značný, proto je potřeba se proti nejen již 

zmíněným nebezpečím chránit. V některých případech lze škodám předcházet, a to 

například dodržováním bezpečnostních předpisů, dostatečným zabezpečením majetku 

proti krádeži, používáním bezpečnostních kamer a alarmů, včasnými protipovodňovými 

opatřeními a podobně. Ne vždy se však organizaci podaří jejími vlastními silami škodám 

předejít. Pokud skutečně dojde ke zničení majetku, je obec nucena investovat často velké 

množství finančních prostředků na opravy a uvedení majetku do původního stavu. 

Zajištění finančních prostředků pro obnovu majetku v důsledku vzniklých škod však 

může být problematické, z tohoto důvodu je v zájmu každého subjektu se proti těmto 

případům zabezpečit, čehož lze dosáhnout prostřednictvím nejrůznějších druhů pojištění. 

Vyjma rizik týkajících se vlastního majetku subjektu existují ještě další možná rizika, 

jejichž působení je obec vystavena, přičemž lze jako příklad uvést škodu na zdraví či 

majetku třetích osob. Jako ochranu proti škodám tohoto typu je možno využít 

odpovědnostního pojištění. Pokud obec vlastní také motorová vozidla, pak by neměla 

opomenout pojištění spojená s užíváním dopravního prostředku.  

S ohledem na hodnotu majetku a rizika vzniku pojistných událostí investuje obec ročně 

do kompletní pojistné ochrany nemalé částky, jež čerpá ze svého rozpočtu. Nejen obec, 

ale i jakákoliv jiná organizace, by vždy měla posoudit veškeré možné parametry a 

neopomenout žádné z podstatných specifik sjednávané pojistné ochrany. Vzhledem 

k počtu pojišťovacích institucí působících na tuzemském trhu si v dnešní době může 

každý subjekt vybrat odpovídající pojistný produkt. Je však potřeba mít základní 

povědomí o dostupných variantách pojistné ochrany. Při výběru pojištění by neměla být 

prioritou pouze co největší úspora vynakládaných finančních prostředků, velmi důležitou 

roli hraje rovněž rozsah pojistné ochrany a také spolehlivost či solventnost pojistitele. 

Vždy je potřeba stanovit si priority a podle nich vybírat jednotlivé pojistné produkty.  

O významu pojištění nelze pochybovat. Jeho podstata spočívá ve shromažďování 

peněžních prostředků od pojištěných za účelem jejich následného přerozdělení ke krytí 
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jejich případných škod. Smyslem pojištění tedy je, aby životní úroveň pojištěného 

subjektu zůstala zachována i v případě, kdy tento subjekt utrpí škodu.  

Byť se jedná problematiku optimální pojistné ochrany obce, bude užit shodný postup, ať 

už jde o analýzu stávající situace, či formulování návrhů ke zlepšení, jako by tomu bylo 

v případě podnikatelského subjektu.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Diplomová práce se zabývá problematikou komplexní pojistní ochrany obce Lešná 

s ohledem hodnotu jejího majetku a na rozsah poskytovaných činností. Cílem práce je 

na základě analýza rizik ohrožujících obec zhodnotit stávající pojistnou ochranu obce a 

dále pak navrhnout kroky k jejímu zlepšení při využití aktuální nabídky pojistných 

produktů jiných pojistitelů a jejich komparace.  

Úvodní část práce bude věnována vysvětlení základních pojmů z oblasti pojišťovnictví, 

ať už se jedná o riziko, vazby týkající se pojistných smluv či klasifikace pojištění. 

V analytické části práce bude nejprve charakterizována obec Lešná a vymezen její 

majetek, přičemž podklady budou čerpány z interních zdrojů obce. Následně bude 

provedena analýza rizik, jimž obec může čelit, a to jak metodou kvalitativní, která rizika 

hodnotí pouze slovně a kterou analytici považují za do jisté míry subjektivní, tak metodou 

kvantitativní, jež v peněžních jednotkách vyjadřuje možnou škodu v případě realizace 

konkrétní hrozby. Dalším krokem pak bude analýza současného stavu pojistného 

portfolia obce Lešná. V rámci praktické části práce získané teoretické poznatky aplikuji 

na konkrétní případ, a to na již zmíněnou problematiku pojistné ochrany obce Lešná.  

Po konzultaci s vedením obce budou o zpracování návrhu komplexní pojistné ochrany 

požádány nezávislé komerční pojišťovny, kdy předvýběr pojišťovacích institucí bude 

proveden na základě jejich podílů na výši předepsaného neživotního pojištění za uplynulé 

období a finanční stability. Vzhledem k charakteru variant pojistné ochrany nabízených 

obci bude v práci užito vícekriteriální hodnocení předložených návrhů pojištění. Tento 

postup je vhodný při řešení úloh uspořádání variant s použitím rozsáhlejšího souboru 

kritérií. Nabídky předložené oslovenými pojistnými institucemi budou vyhodnoceny a 

vzájemně porovnány, a to s ohledem na zvolená klasifikační kritéria jako je výše 

pojistného, pojistné limity, podmínky, spoluúčast, image pojišťovny a podobně.  

Ke komparaci předložených nabídek pojistné ochrany bude užit scoring model založený 

na již zmíněném souboru kritérií. Pro kontrolu správnosti výsledku scoring modelu pak 

bude aplikován princip fuzzy logiky. Na základě zjištěných výsledků budou v závěru 

práce formulována doporučení pro případné vylepšení stávající pojistného portfolia obce.   
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Informace pro zpracování dané problematiky budou čerpány z odborné literatury, 

interních materiálů obce Lešná poskytnutých se souhlasem vedení obce, internetových 

zdrojů a také konzultací s pracovníky společnosti OPTIMUM – centrum pojištění, s.r.o.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola zprostředkovává teoretická východiska, která budou využita v dalších 

částech této práce a zároveň má za úkol navodit čtenáři jisté povědomí o problematice 

pojistné ochrany. 

1.1 Charakteristika rizika a jeho historický vývoj  

Původ pojmu riziko je spojen s arabským slovem „risk“, které je synonymem určité 

nepříznivé, ale i příznivé události v lidském životě. Dle jiných dochovaných zdrojů je 

riziko popisováno jako pojem související s lodními plavbami. Námořníci italským 

výrazem „risico“ označovali úskalí, kterým se během svých cest museli vyhnout (1). 

V jiných starších zdrojích lze například pod tímto heslem najít vysvětlení, že se jedná 

o odvahu či nebezpečí. Až v pozdějších dobách se tento termín postupně začal užívat 

spíše pro identifikaci negativních důsledků událostí. Pojem riziko se původně nejčastěji 

využíval právě v oboru pojišťovnictví a až později začal postupně pronikat do ostatních 

vědeckých disciplín (2).  

Stejně jako v minulosti, i nyní lze riziko definovat hned několika způsoby. V současnosti 

je pojem riziko vysvětlován nejčastěji jako: 

• pravděpodobnost nebo také možnost vzniku ztráty, obecně neúspěchu,  

• variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení,  

• odchylka dosažených výsledků od očekávaných,  

• situace, v níž kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá určitému rozdělení 

pravděpodobnosti,  

• nebezpečí nesprávného rozhodnutí,   

• střední hodnota ztrátové funkce,   

• možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému (3). 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že riziko může být chápáno jako nebezpečí vzniku 

škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru také v oblasti podnikání. Finanční 

teorie obvykle definuje riziko jako volatilitu neboli kolísavost finanční veličiny (tj. 

hodnoty portfolia, zisku atd.) okolo očekávané hodnoty v důsledku změn řady parametrů 
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a navazuje tedy na filozofické kategorie, jimiž jsou například nutnost či nahodilost. 

S rizikem ve firmě je často úzce spojen pojem „změny veličiny v čase“, která může 

nabývat ve srovnání s očekávanými hodnotami pozitivní nebo negativní odchylky. 

Klasifikace rizik  

V odborné literatuře jsou způsoby členění rizik uváděny jednotlivými autory, ať už 

domácími i zahraničními, často rozdílně. Někteří autoři preferují orientaci na rizika 

vyplývající z podnikatelské činnosti daného subjektu, jiní se zaměřují převážně 

na finanční rizika a zohledňují takové činnosti podnikatelského subjektu, které mají určitý 

vztah k finančním důsledkům projevu daného rizika (4). Mnoho z těchto kategorií rizik 

se ale vzájemně podobá nebo dokonce překrývá. Pokud bychom při dělení rizik vycházeli 

z vědního oboru risk management, pak lze dle věcné náplně rizika rozčlenit na:  

• politická a teritoriální, 

• bezpečnostní, 

• právní a spojená s odpovědností za škodu, 

• předvídatelná a nepředvídatelná, 

• specifická (např. pojišťovací, manažerská, spojená s finančním trhem, odbytová, 

• rizika inovací a podobně), 

• ekonomická (např. makroekonomická, mikroekonomická, tržní, inflační, 

kurzovní, úvěrová, obchodní, platební apod.) (5).  

Je známo, že podnikání je do jisté míry spojeno s investicemi. Možnou ztrátu spojenou 

s různými typy investic pak lze označit za riziko podnikání. Na rizika je možné nahlížet 

rovněž dle dalších kritérií, krytými mohou být například pojistitelnost rizika nebo oblast 

jeho vzniku (6).   

Rizika interní a externí  

- Interní rizika se projevují uvnitř podniku, podnikatel je schopen je v určité míře 

ovlivnit a řídit, jako příklad lze zmínit velikost organizace, finanční sílu 

organizace, zaměstnance, výrobní procesy apod.   

- Externí rizika bývají označovány také jako faktory prostředí, ve kterém podnik 

musí fungovat, a které jsou mimo přímou kontrolu a řízení podniku. 
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Rizika čistá a spekulativní  

- Čisté riziko představuje takový stav, kdy pro nás výsledek události může být 

pouze nepříznivý nebo se nejvýše ocitneme ve stejné situaci, v jaké jsme se 

nacházeli před vznikem dané události.  

- Spekulativní riziko představuje situaci, při níž je možné dosáhnout zisku stejně tak 

jako ztráty. Jako příklad spekulativního rizika lze uvést podnikání, kde existuje 

reálné nebezpečí neúspěchu, ale zároveň i naděje na úspěch.  

Rizika finanční  

- Jedná se o rizika spojená s hospodařením a řízením ekonomiky v podniku a také 

o faktory vně podniku. U ekonomických a finančních rizik je důležité věnovat se 

jejich prevenci. Uvnitř podniku to mohou být rizika spojená s nevhodným 

finančním řízením včetně důsledků s ním spojených (ztráta, zadluženost, 

problémy s likviditou atd.). 

Rizika fyzická a morální  

- Fyzická rizika se vztahují k fyzickým vlastnostem osob nebo předmětů (např. 

poškození zdraví, ztráta, zničení či poškození majetku nebo odpovědnost za škodu 

apod.).  

- Morální rizika se týkají lidských aspektů, jež mohou ovlivnit výsledek.  

Rizika pojistitelná a nepojistitelná  

- Toto členění se uplatňuje při pojišťování a při zvažování možné pojistné ochrany 

poskytované komerčními pojišťovnami. Hranice mezi pojistitelností rizika se 

však neustále vyvíjejí. S rozvojem informační techniky, technologií a globalizací 

finančních trhů včetně zajištění v současnosti přibývá možností pojistit i to, co 

bylo dříve považováno za nepojistitelné. Pojišťovna má ale vždy právo 

rozhodnout, zda dané riziko přijme a poskytne poptávajícímu subjektu pojistnou 

ochranu či nikoliv z důvodu vysoké rizikovosti nebo nedostatku finančních zdrojů 

na straně potencionálního pojistníka.  

Aby konkrétní událost mohla být považována za pojistitelnou, musí splňovat 

následující kritéria: 

- kritérium identifikovatelnosti, 
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- kritérium vyčíslitelnosti,  

- kritérium ekonomické přijatelnosti rizika ze strany pojistníka i pojišťovny, 

- kritérium nahodilost projevu rizika. 

1.2 Řízení rizika  

Společnost se s riziky v různých podobách setkává v podstatě již od svého počátku, avšak 

vědní obor, jenž se zabývá řízením rizik nebo ovlivňováním jejich důsledků, vznikl až 

v polovině dvacátého století v návaznosti na požadavek velkých průmyslových podniků. 

Tyto podniky chtěly ovlivňovat a řídit rizika a jejich následky v průběhu svých činností. 

Dle autorů Smejkala a Raise lze řízení rizik definovat jako proces, při němž se subjekt 

řízení snaží zamezit působení již nežádoucích i budoucích faktorů a navrhuje taková 

řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů, a naopak umožňují využít 

příležitosti působení pozitivních vlivů. Součástí řízení rizik je i rozhodovací proces 

vycházející z analýzy rizika. Řízení rizika by mělo být základní součástí strategického 

řízení každého subjektu, přičemž by tento proces měl zajišťovat ochranu subjektu před 

nejrůznějšími negativními vlivy, které ovlivňují jeho běžný chod. Existenci podniku totiž 

nemusí ohrozit pouze špatné hospodářské výsledky či insolvence, ale rovněž například 

škody plynoucí z mimořádných událostí, jako jsou živelné pohromy, letecké katastrofy, 

stávky apod. (3). 

V rámci procesu řízení rizik je potřeba zvážit také další faktory, a to zejména faktory 

ekonomické, technické, sociální či politické, na základě jejichž analýzy risk management 

vyvíjí, analyzuje a srovnává možná preventivní a regulační opatření. Následně jsou 

z navrhovaných opatření vybírána ta, která minimalizují existující riziko (7).  

Finálním výsledkem každé etapy řízení rizika je rozhodnutí, jež je většinou výstupem 

více variant řešení. Pokud je úroveň rizika pro subjekt nepřijatelná, pak dochází 

k zastavení probíhajícího procesu a jsou přijímána opatření pro snížení rizika. 

Pro významná, přijatelná rizika se značným potenciálem zisku jsou obvykle 

vypracovávány plány preventivních opatření za účelem redukce těchto rizik. Jedná-li se 

o zbytková rizika, jejichž dopad nelze nijak efektivně snížit, pak přichází na řadu 

zpracování krizových plánů. Přičemž je vždy nutno klást velký důraz na maximální 

využití fáze redukce a eliminace rizika tak, aby se krizové plány zpracovávaly opravdu 

jen pro již zmiňovaná zbytková rizika (3).  
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Rozhodování jednotlivců v oblasti risk managementu uvnitř organizace je ale značně 

ovlivněno jejich přístupem k řízení rizik, ať už se jedná o neutrální postoj, sklon či averzi 

k riziku. Tyto postoje jsou ovlivněny jednak osobnostními charakteristikami manažerů, 

ale také velikostí organizace, její kapitálovou strukturou, oborem činnosti nebo 

konkurenčním prostředím. Z výše uvedeného je zřejmé, že realizace určitého projektu 

může pro malý subjekt znamenat riziko zcela nepřijatelné, naproti tomu pro velký a 

kapitálově silný podnik může tentýž projekt představovat jen riziko bezvýznamné.  

Chce-li ale být v dnešní době podnikatelský subjekt úspěšný, musí nést určité riziko a je 

velmi důležité, aby organizace s těmito riziky uměla pracovat (7).  

1.2.1 Analýza rizika  

Prvním krokem procesu snižování rizik by bezpochyby měla být analýza potencionálních 

rizik. Analýza rizik je obvykle popisována jako proces, v němž jsou definovány hrozby, 

pravděpodobnost jejich uskutečnění a dopad na aktiva. V rámci procesu analýzy rizik 

hrají důležitou roli níže uvedené pojmy.  

Aktivum – Označuje všechno, co má pro společnost nějakou hodnotu, jež může být 

působením hrozby negativně ovlivněna, ať už se jedná o aktiva hmotná (např. nemovitosti 

či peníze), tak o aktiva nehmotná (např. informace, autorská práva). Může-li mít hrozba 

negativní dopad na celou existenci subjektu, pak je možné za aktivum označit i subjekt 

samotný (3).  

Hrozba – Pod tímto pojmem si lze představit jakoukoli sílu, událost či aktivitu, která má 

nežádoucí vliv na aktivum. Hrozbou může být například požár, přírodní katastrofa, 

krádež, nedbalost, lidská chyba nebo změna kurzů měn. Škoda, již hrozba způsobila, je 

označována jako dopad hrozby. Výše dopadu je obvykle vyjádřena ztrátou hodnoty aktiva 

nebo výší nákladů na odstranění následků škod způsobených hrozbou (7).  

Základní charakteristikou hrozby je její úroveň a ta je posuzována pomocí faktorů, 

kterými jsou:  

• nebezpečnost – vyjadřuje schopnost hrozby způsobit škodu,  

• přístup hrozby – vyjadřuje četnost nebo pravděpodobnost, že se hrozba vyskytne,  

• motivace – vyjadřuje zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu (3).  
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Zranitelnost – Tato veličina je vlastností aktiva, jedná se o nedostatek či slabinu a 

vyjadřuje, jak citlivé je aktivum na působení dané hrozby. Zranitelnost může vzniknout 

všude tam, kde dochází k interakci mezi hrozbou a aktivem. Základní charakteristikou 

zranitelnosti je její úroveň, jež se hodnotí následujícími faktory, kterými jsou: 

• citlivost – náchylnost aktiva k poškození danou hrozbou,  

• kritičnost – důležitost aktiva pro analyzovanou organizaci (7).  

Riziko – Jak již bylo zmíněno výše, riziko vyjadřuje míru ohrožení aktiva nebo také míru 

nebezpečí, že se uplatní hrozba a dojde k nežádoucímu výsledku vedoucímu ke vzniku 

škody. Velikost rizika je vyjádřena jeho úrovní, jež je určena hodnotou aktiva, jeho 

zranitelností a také úrovní hrozby. Při návrhu opatření proti riziku je užíváno pravidlo, 

které stanovuje, že náklady vynaložené na snížení rizika musejí být přiměřené hodnotě 

chráněných aktiv. S tímto pravidlem souvisí rovněž stanovení referenční úrovně rizika 

vyjadřující hranici míry rizika, která rozhoduje o tom, zda se rizikem budeme zabývat 

nebo zda jej zařadíme k rizikům zbytkovým. Přičemž, pokud riziko dosáhne nižší 

než předem stanovené referenční úrovně, pak je označováno za riziko zbytkové. Proti této 

kategorii rizik se nepodnikají žádná opatření, protože takové riziko je považováno 

za zanedbatelné, jeho dopad je pouze nepatrný a pro daný subjekt je tedy přijatelné (8).  

Opatření působící proti riziku – Jsou postupy nebo jakékoliv procesy speciálně 

navrženy taky, aby mírnily působení hrozby nebo vedly k její eliminaci. Cílem každého 

takového opatření by mělo být předejít vzniku škody, případně usnadnění překlenutí 

následků vzniklé škody. Z hlediska analýzy rizik jsou opatření proti rizikům 

charakterizována:  

• efektivitou – která vyjadřuje, nakolik opatření sníží účinek hrozby,  

• náklady – sem se započítávají náklady na pořízená, zavedení a provozování 

protiopatření.  

Náklady společně s efektivitou jsou považovány za rozhodující parametry při výběru 

vhodného opatření ke snížení či eliminaci rizika (7).  

Pokud se budeme zabývat samotným postupem analýzy rizik, pak je nutné zdůraznit, že 

riziko většinou neexistuje izolovaně, ale ve většině případů se jedná o určitou kombinaci 

rizik, které mohou ve svém dopadu představovat hrozbu pro daný subjekt. Vzhledem 



20 

 

k množství existujících rizik je třeba vždy určit priority z pohledu dopadu 

pravděpodobnosti jejich výskytu a zaměřit se na klíčové rizikové oblasti. V průběhu 

analýzy rizik jsou v uvedené posloupnosti prováděny následující kroky:  

1. stanovení referenční hranice rizik,  

2. identifikace aktiv,  

3. stanovení hodnoty a seskupování aktiv,  

4. identifikace hrozeb,  

5. analýza hrozeb a zranitelností,  

6. výpočet pravděpodobnosti jevu,  

7. měření rizika (3).  

1.2.2 Metody měření rizika  

Pro správné řízení rizik je nutné využívat vhodných opatření působící proti riziku, která 

budou efektivně ovlivňovat riziko a jeho případné následky. Takováto opatření lze učinit 

pouze tehdy, prozkoumali jsme-li dostatečně původ rizika, jeho pravděpodobnosti a 

závažnost. K posuzování rizika je možné přistupovat ze dvou hledisek, jedná se 

o kvantitativní a kvalitativní metody vyjádření veličin analýzy rizik. Je možné vybrat 

jednu ze zmíněných metod, lze ale také užít i jejich kombinaci (9).  

Kvalitativní metody hodnocení rizik – Používají se k popisu velikosti potencionálních 

následků a jejich pravděpodobnosti. Tyto metody se vyznačují tím, že popisují rizika 

určitým rozsahem. Rizika mohou být obodována např. v rozsahu 1 až 10, určeny 

pravděpodobností či slovně popsány (např. malé, střední, velké). Jejich hodnota je 

stanovována na základě kvalifikovaného odhadu, a je proto do jisté míry subjektivní. 

Hlavní předností těchto metod je rychlost a jednoduchost jejich sestavení. Značnou 

nevýhodou je ovšem již zmíněný subjektivní pohled, jenž je ovlivněn individuálním 

přístupem k riziku u osoby sestavující tyto stupnice. Další stinnou stránkou těchto metod 

může být špatné identifikování následků plynoucích z realizace rizika, a to především z 

finančního hlediska. Vzhledem k tomu, že zde chybí jednoznačné finanční vyjádření, 

znesnadňuje se tak kontrola efektivnosti nákladů. Jako kvalitativní metoda hodnocení 
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rizik se velmi často užívá metoda účelových interview Delphi. Metody je vhodné ji použít 

v případě, že je nevhodné použít kvantitativní metodu (3). 

Kvantitativní metody hodnocení rizik – Tyto metody používají stupnici s číselnými 

hodnotami jak pro následky, tak pro pravděpodobnost. Jsou založeny na matematickém 

výpočtu rizika, a to konkrétně z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. Nejčastěji je 

v případě užití kvantitativních metod riziko vyjádřeno ve formě roční předpokládané 

ztráty. Tyto metody jsou ve srovnání s metodami kvalitativními více exaktní. Jejich 

provedení sice vyžaduje více času a úsilí a pro zvládání rizik je výhodnější mít k dispozici 

právě jejich finanční vyjádření. Naopak nevýhodou kvantitativních metod je náročnost 

jejich provedení a zpracování výsledků.  Kvalita se odvíjí od přesnosti a úplnosti 

číselných hodnot a platnosti použitých modelů (7). 

Pro kvantitativní analýzu rizik se nejčastěji používají následující metody:  

• CRAMM –CCTA Risk Aanalysis and Management Methodology,  

• Metodika @RISK,  

• Metodika RiskPAC,  

• Metodika RiskWatch.  

Shrnutí kvalitativních a kvantitativních metod hodnocení rizik 

Kvalitativní metody se využívají zpravidla při jednodušších analýzách menších subjektů 

především z důvodů časové a finanční. Kvantitativní metody jsou výrazně 

sofistikovanější a jsou užívány v rozsáhlém měřítku. Na základě výsledků těchto metod 

se dají efektivněji aplikovat opatření působící proti rizikům a umožňují také celkově lépe 

řídit rizika. Právě tyto metody užívají finanční instituce, velké podnikatelské subjekty 

apod. (9). 

1.2.3 Metody snižování rizika  

S existencí rizika je nutné počítat jak při podnikání, tak při řízení jakýchkoliv jiných 

složitějších subjektů, jejichž chování je jen těžko předpověditelné. Vhodnost jednotlivých 

nástrojů pro snižování rizika v dané situaci vždy určují charakteristiky rizika samotného. 

Každý z nástrojů by měl být použit, právě tehdy, je-li nejvýhodnějším a zároveň nejméně 

nákladných způsobem dosažení cíle v podobě snížení nebo úplné eliminace rizika. Rizika 
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můžeme například přesunout nebo zadržet, přičemž v některých situacích je vhodnější se 

určitým rizikům vyhnout či tato rizika redukovat. Kterou metodu je výhodnější použít 

v jaké konkrétní situaci, zjednodušeně vysvětluje tabulka níže, jež rozčleňuje rizika 

do čtyř skupin dle kombinace pravděpodobnosti a tvrdosti každého rizika (3).  

Tabulka č. 1: Doporučené metody pro obecné řešení rizika 

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost  

Vysoká tvrdost 
Vyhnutí se riziku 

Transfer 
Redukce 

Nízká tvrdost 
Retence 

Retence 
Redukce 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3) 

Management firmy má možnost podstatným způsobem ovlivnit podnikatelské riziko. 

Manažeři musejí rozpoznat potencionální rizika, se kterými se firma bude potýkat a 

rovněž musí vědět, jakými metodami a cestami lze riziko snížit při realizaci 

podnikatelského záměru. Jednotlivé metody snižování podnikatelského rizika jsou 

podrobněji popsány níže.  

Ofenzivní řízení firmy  

Jedním z nejčastěji užívaných způsobů preventivní obrany před podnikatelským rizikem 

ve firmě je ofenzivní řízení, jež se vyznačuje:  

• správnou volbou rozvojové strategie firmy a její správnou implementací 

na základě strategické analýzy, 

• preferencí a rozvojem silných stránek firmy, 

• snahou o dosažení pružnosti.  

Ofenzivní způsob řízení firmy je doporučován jako jeden z aktivních způsobů snižování 

rizika ve firmě (9).  

Retence rizik  

Retence rizik neboli zadržení rizika je považováno za jednu z nejčastěji užívaných metod 

řešení rizik. Tato metoda spočívá v tom, že i když je subjekt obklopen neomezeným 

počtem rizik, nečiní proti nim žádná opatření. Hovoří se o dvou formách retence rizik, a 

to o retenci vědomé a nevědomé. K vědomé retenci dochází tehdy, rozpoznal-li subjekt, 

že mu hrozí určité riziko, ale usoudil, že jeho následky jsou buď zanedbatelné či velmi 
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nepravděpodobné až nemožné. Pokud není riziko identifikováno, je nevědomě zadrženo 

a jedná se tedy o retenci nevědomou. Dále může docházet k retenci dobrovolné a 

nedobrovolné. První možnost poukazuje na to, že subjekt identifikoval riziko a je si 

vědom jeho následků, přesto ale nepodniká žádná opatření pro snížení či eliminaci rizika. 

Druhá možnost popisuje situaci, kdy je subjekt vystaven riziku, jehož si je vědom, ale 

nevědomě jej zadržuje (7).  

Redukce rizika  

Co se týká redukce rizika, lze metody snižování rizika dále dělit do dvou skupin, a to dle 

okamžiku, v němž se na redukci rizika soustředíme. Rozlišujeme tedy:  

• metody odstraňující příčiny vzniku rizika,  

• metody snižující nepříznivé důsledky rizika. 

Do první skupiny spadají metody, jež mají za cíl preventivně působit tak, aby byl 

eliminován nebo alespoň redukován výskyt rizikových situací a řadíme sem například 

přesun rizika. Do další skupiny jsou zahrnuty metody orientované na snížení 

nepříznivých důsledků výskytu nepříznivých situací, jimž se v podnikání lze jen těžko 

vyhnout a patří sem zejména diverzifikace rizik a jejich pojištění (3).  

Transfer rizika  

Transfer, jinak také přesun rizika, nespočívá v odstranění příčin vzniku rizika a v podstatě 

neovlivňuje ani následky rizika, avšak riziko jako celek přesouvá na jiný subjekt. 

Za základní typy přesunů rizik jsou považovány:  

• uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky surovin,  

• uzavírání komisionářských smluv,  

• uzavírání smluv podmiňující minimální odběr výrobků,   

• přesun vývoje na spolupracující firmu,   

• termínové obchody,   

• leasing (zde je myšleno riziko spojené s vlastnictvím předmětu leasingu),   

• odkup pohledávek – faktoring, forfaiting,  

• koupě zavedeného know-how – franchising,  

• uzavírání akreditivů, inkasa, bankovních záruk apod. (8).  



24 

 

1.3 Pojištění jako nástroj krytí důsledku rizika 

Pojištění nabízí finanční ochranu nejen jednotlivcům, ale také podnikatelským 

subjektům, či neziskovým organizacím pro případ nepředvídatelných událostí. Původ 

myšlenek o pojištění je spojen se zásadami vzájemnosti a cílem pomáhat v situacích, kdy 

se jednotlivec nemůže vyhnout či ubránit vzniku škody a není schopen krýt její  

následky (5).  

1.3.1 Charakteristika pojištění  

Pojištění je řazeno mezi finanční služby. Jak již bylo zmíněno výše, pojištění je užíváno 

jako jedna z metod snižující nepříznivé důsledky rizik, kdy za úplatu dochází k přesunu 

negativních důsledků při realizaci rizika z ekonomického subjektu na specializovanou 

instituci. Úhradu tzv. pojistného představuje cenu za nesení rizika. Podstatou pojištění je 

přesouvání části finančních prostředků tam, kde jsou v daném okamžiku potřeba 

v důsledku výskytu nahodilých potřeb (10). Pojištění jako jeden z typů finančních služeb 

je charakterizováno následujícími rysy:  

• abstraktní charakter služby – pojišťovna se zavazuje, že v případě realizace přesně 

definované nahodilé události vyplatí klientovi předem dohodnutou výši náhrady,  

• úzká vazba na nahodilé skutečnosti z pohledu provozování služby,  

- není jasné, zda určená událost nastane,  

- není zřejmý časový okamžik, kdy přesně tato událost nastane,  

- není vždy zřejmé, jaký subjekt bude danou událostí postižen,  

- často není známa velikost dopadů při realizace příslušné 

události;  

• dlouhodobý charakter pojistných služeb,  

• souvislost s informační asymetrií – účastníci pojistného vztahu mohou mít odlišný 

přístup k informacím,  

• hrazení pojistného předem,  

• propojení s tvorbou dočasně volných prostředků (5). 
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S oborem pojišťovnictví úzce souvisí tzv. princip solidarity. Celá oblast pojišťovnictví 

totiž stojí na důvěře a dobré pověsti a etické jednání je základním předpokladem 

pro dlouhodobou perspektivu celého oboru. Nelze ale opomenout výdělečnou stránku 

této činnosti, protože pojišťovnictví je považováno za prosperující odvětví pro oblast 

podnikání, především co se týká životních pojišťoven (11).  

1.3.2 Pojistný vztah 

Pojistný vztah vzniká prostřednictvím uzavření pojistné smlouvy nebo na základě 

právního předpisu. Pojistný vztah vzniká mezi pojistiteli a pojistníky, respektive 

pojištěnými, a lze jej popsat jako určitou formu společenského spojení osob nebo 

hospodářských subjektů a pojistitelů, která má ekonomický charakter. Jeho obsahem a 

podstatou je pojistná ochrana klienta (2).  

 
Obrázek č.  1: Vztah subjektů pojištění 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2) 

Pojistitelem je vždy právnická osoba, jež vykonává pojišťovací činnost, nejčastěji se 

jedná o komerční pojišťovny. Pojistitel je povinen hospodařit tak, aby byl schopen 

neustále a trvale plnit své závazky. Pojistníkem je ten, kdo uzavírá s pojistitelem 

pojistnou smlouvu a zároveň je zavázán k hrazení pojistného. Osoba nebo subjekt, 

na jehož rizika se pojištění sjednává, je pojištěný. Právě ten má také nárok na pojistné 

plnění poskytované pojišťovnou v případě vzniku pojistné události, přičemž ve většině 

případů je pojistník a pojištěný jedna a tatáž osoba, což ale nemusí nutně platit vždy. 

Osobou oprávněnou k převzetí pojistného plnění může být i osoba neznámá, výhodou 

poctěná či osoba obmyšlená (2).  
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Pojistný vztah zaštiťuje právní zabezpečení pojistného plnění a jedná se o vztah, jenž se 

vyznačuje:  

• věcností, je možné jej přesně definovat a existují zde obchodní partnerské vztahy; 

• vznikem na obou stranách s cílem zabezpečit a ochránit hospodářství, zdraví či 

zájmy jednotlivců; 

• vznikem na dobrovolném základě, existují ale i okolnosti, kdy je pojištění 

nařízeno zákonem, přičemž v obou případech se možné riziko pojistiteli jeví 

jako únosné (6).  

Nezbytným předpokladem k realizaci pojistného vztahu, a především k výplatě 

pojistných plnění v případě vzniku pojistné události je existence pojistných rezerv, jež 

jsou tvořeny z pojistného. Peněžní prostředky získané z pojistného, tzn. příspěvky všech 

pojištěnců, vkládá pojišťovna to pojistných rezerv, které jí následně slouží ke krytí 

závazků převzatých v budoucích obdobích, ale též k úhradě vlastních nákladů a tvorbě 

zisku (5). Vztahy mezi klienty, komerčními pojišťovnami, tvorbou pojistných rezerv, 

výplatou pojistných plnění a finanční podnikáním podrobně vykresluje následující 

schéma.  

 
Obrázek č.  2: Vazby v oblasti pojišťovnictví 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2) 
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1.3.3 Klasifikace pojištění  

Názory ekonomů na klasifikaci pojištění nejsou dosud jednotné z hlediska teorie, 

legislativy ani z hlediska hospodářské praxe. Komerční pojišťovny však nabízejí a 

realizují nejrůznější druhy pojištění, které je potřeba dle určitých kritérií třídit, a to 

především za účelem usnadnění orientace v pojistných produktech nejen pro své klienty. 

Vzhledem k neexistenci jednotného členění pojistných produktů jsou ty nejčastěji 

užívané způsoby klasifikace uvedeny v následujících kapitolách (4). 

Klasifikace pojištění dle formy jeho vzniku 

• Zákonné pojištění – Pojistný vztah vzniká na základě právního předpisu, přičemž 

pojistná smlouva se v tomto případě neuzavírá. Daný právní předpis určuje 

všechny náležitosti pojistného vztahu (tzn. pojišťovnu, která pojištění vykonává, 

výši pojistného, pojistné podmínky a podobně). Pojištění zůstává v platnosti i 

v případě, nebylo-li pojistné za příslušné období uhrazeno. V moderním 

hospodářství se však od této formy pojištění ustupuje, protože se jedná 

o příkazovou formu, jež omezuje rozhodování jak pojištěného, tak pojistitele (2).  

• Smluvní pojištění  

- Povinně smluvní – Jeho vznik je dán právním předpisem určujícím činnosti, 

kde je povinnost hospodářských subjektů nebo občanů sjednat s pojišťovnou 

pojistnou smlouvu. Pokud není pojistná smlouva na pojistné riziko uzavřena, 

pak příslušný státní orgán neumožní výkon této činnosti. Nejčastěji se jedná 

o pojištění odpovědnosti za škodu. 

- Smluvní dobrovolné – Zde je vznik pojistného vztahu dobrovolný a je 

sjednáván mezi účastníky pojištění uzavřením pojistné smlouvy (v některých 

případech může vzniknout pojistný vztah i bez uzavření smlouvy). Pojistitel 

a pojistník mají smluvní volnost a rovné postavení, zároveň má pojistník má 

možnost výběru pojistitele (11). 

Klasifikace pojištění dle způsobu tvorby rezerv 

• Životní pojištění (rezervotvorná) – Jsou pojištění, u nichž se vždy vytváří pojistná 

rezerva pro případný vznik pojistné události, přičemž se jedná o takové pojistné 

události, jež v budoucnu jednoznačně vzniknou. Jako příklad lze zmínit 
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důchodové pojištění, kdy je suma pojistného plnění vyplacena při dožití se konce 

pojistného období nebo při úmrtí po dobu platnosti pojištění.  

• Neživotní pojištění (riziková) – V tomto případě pojistitel nedokáže předpovědět, 

zda pojistná událost vznikne či nikoliv, respektive jestli bude poskytovat pojistné 

plnění a v jaké výši. Do této skupiny jsou řazena veškerá pojištění majetku, 

odpovědnosti za škodu nebo úrazová pojištění. Pojistná rezerva je stanována 

s ohledem na rozsah pojištěného rizika, pravděpodobnost vzniku pojistných 

událostí a rovněž dle rozsahu způsobených škod (4).  

Klasifikace pojištění dle předmětu pojištění  

• Pojištění osob – Týká se pojištění fyzické osoby pro případ jejího tělesného 

poškození, smrti, dožití se určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události 

související s životem osob.  

• Pojištění majetku – Jedná se o pojištění majetku pro případ realizace rizik 

poškození, zničení, ztráty či odcizení nebo jiných škod, které na něm vzniknou. 

• Pojištění odpovědnosti za škodu – Týká se škod vzniklých na životě a zdraví nebo 

na věci, popřípadě odpovědnosti za jinou majetkovou škodu (4). 

Klasifikace pojištění dle pojistné praxe  

Tato klasifikace se velmi blíží třídění pojištění dle předmětu pojištění, nicméně z hlediska 

komerčních pojišťoven jsou nejčastěji pojistné produkty členěny následovně na:  

• pojištění občanů (úrazové pojištění, životní pojištění, důchodové pojištění apod.),  

• pojištění podnikatelů a průmyslu,  

• pojištění motorových vozidel,  

• pojištění odpovědnosti za škodu (4).  

Pojistné produkty lze členit například také podle druhu rizika, přičemž tato klasifikace je 

užívána Českou asociací pojišťoven a ve srovnání s výše uvedeným tříděním zahrnuje 

navíc cestovní pojištění. 
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1.3.4 Rozhodovací problémy spojené s pojištěním  

Rozhodovací problém individuálního ekonomického subjektu ohledně pojištění spočívá 

zejména v řešení problému, zda se proti negativním důsledkům nahodilosti pojistit či 

nikoliv. Lze konstatovat, že rozhodnutí subjektu nepojistit se v sobě zahrnuje buď 

absolutní ignoraci nahodilého nebezpečí a jeho finančních důsledků, subjekt si ale rovněž 

může vytvářet své vlastní rezervní zdroje. První zmíněná alternativa „pojistit se“ 

představuje ztrátu pojistného, přičemž návratnost této investice nastane jen v případě 

skutečné realizace negativních finančních důsledků nahodilosti. Druhá z variant, to 

znamená „nepojistit se“, naopak pro subjekt může znamenat újmu na zdrojích nebo 

krácení ekonomických potřeb. Pojistník si však může zvolit vhodnou kombinaci 

mezi finanční eliminací důsledků realizace rizika vlastními zdroji a pojištěním.  Obsahem 

rozhodovacího problému pojišťovny je naproti tomu správné stanovení výše pojistného, 

vyjadřující pravděpodobnost vzniku pojistné události a pokrývající výši finančních ztrát 

z realizace nahodilosti. Ekonomický subjekt či fyzická osoba mají tedy možnost volby, 

zda pojištění uzavřou či nikoliv, a pojišťovna si zase určuje výši pojistného, jež bude 

za poskytovanou službu vybírat (12). Je obecně známo, že pojištění provozované 

na komerční bázi je pro pojišťovnu ziskové, což znamená, že pojišťovna z pojistného 

jednak vykrývá všechny škody, a ze zbylé části navíc hradí náklady správní režie a může 

také realizovat zisk (11). 

1.3.5 Možnosti finančního krytí následků rizik  

Existuje hned několik možností finančního krytí následků rizik. Jako nejčastěji užívané 

způsoby krytí lze zmínit samopojištění, rozložení rizika na více subjektů, vytvoření 

společných finančních fondů či družstev nebo také komerční pojištění (6).  

Níže budou jednotlivé způsoby finančního krytí následků rizik přiblíženy detailněji.  

Samopojištění 

O samopojištění hovoříme tehdy, jsou-li takové předpoklady, jež by měly zajistit, aby 

bylo možné libovolnou předpokládanou ztrátu pokrýt z vlastních zdrojů. V tomto případě 

se musí nutně jednat o vlastní prostředky, úvěr nebo kombinaci těchto dvou forem zdrojů.  
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Dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky 

Dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky je řazena mezi nejstarší řešení krytí následků 

rizika, přičemž se nejčastěji jedná o dohodu mezi partnery, dodavateli apod., v níž se její 

účastníci zavazují za spolupodílení se na škodách a odstraňování jejich důsledků, jež 

vyvstanou na straně kteréhokoliv účastníka dohody. Takovéto dohody se však neobejdou 

bez nejvyšší míry sounáležitosti a důvěry zúčastněných partnerů. Do jisté míry lze 

dohodu o vzájemné pomoci mezi podniky považovat za nejefektivnější způsob krytí 

následků rizik, pro krytí rozsáhlých ztrát však tato variantu „sousedské“ výpomoci není 

považována za nejvhodnější. Vzhledem k neustále sílící konkurenci na trhu lze tuto 

metodu realizovat jen mezi drobnými podnikateli a živnostníky (2).  

Soukromé pojištění 

Lze konstatovat, že v převážné většině případů je pro finanční uspořádání ztrát 

přijatelnější variantou rozložení rizika mezi několik subjektů. Pojištěný tedy nemusí 

nutně držet vlastní finanční prostředky na krytí ztrát vzniklých neočekávanou událostí 

v momentě realizace rizika.  

Vytvoření společných finančních fondů nebo družstev 

Družstvem je označována otevřená společnost přijímající jako člena každého, jenž 

splňuje podmínky stanov a projevil zájem zúčastnit se takového společného sdružení.  

Vytvoření společných finančních zdrojů, respektive fondů či družstev, bývá definováno 

jako sdružování několika podnikatelů a ukládání společných prostředků do speciálního 

fondu pro případ vzniku pravděpodobných větších ztrát. Vložené prostředky bývají 

přerozdělovány podle dohodnutých pravidel těm členům sdružení, kteří se potýkají 

s určitou ztrátou. Daný fond může být určen pro krytí libovolných ztrát, rovněž ale také 

pro ztráty přesně definované, přičemž čerpání z vytvořeného fondu v okamžiku vzniku 

ztráty je vázáno dohodnutou maximální výškou pomoci (6). 

Vytvoření kaptivních pojišťoven  

Jedná se o způsob pojišťování v rámci okruhu jedné nebo více organizací, v němž 

subjekty zřídily kaptivní pojišťovnu za účelem pokrytí důsledků nahodilých pojistných 

událostí, jež mohou vzniknout v neprospěch těchto organizací. Kaptivní pojišťovny se 
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mnohdy umisťují do tzv. daňových rájů, přičemž jde o druh vzájemného pojištění, 

případně o druh ošetření rezerv vyčleněných k pokrytí pojistných rizik (8). 

1.3.6  Významné druhy pojištění 

Tak jako na každém trhu, i na českém pojistném trhu se střetává nabídka a poptávka, 

konkrétně tedy nabídka a poptávka po pojistné ochraně, přičemž předmětem obchodu je 

pojištění a zajištění. Nabídka na pojistném trhu převládá, což zároveň umožňuje záruku 

soutěže ovlivňované tvorbou cen a pojistných produktů. Stranu poptávky naproti tomu 

představují podnikatelské subjekty, fyzické osoby a další subjekty.  

Pojistný trh je možné členit podle více kritérií, nicméně rozhodujícím kritériem je členění 

dle předmětu pojistitele. Pojistný trh je tak možno rozdělit na dva relativně samostatné 

segmenty, a to věcný a investiční pojistný trh (13). Z pohledu podnikatelského subjektu 

se však budeme více zabývat věcným pojistným trhem, na němž působí zejména 

komerční pojišťovny, ale také zajišťovny.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.3.3., pojištění lze klasifikovat hned několika různými 

způsoby, ať už dle formy vzniku pojištění nebo jeho předmětu, dle způsobu tvorby rezerv 

či dle právních předpisů, přičemž se na českém pojistném trhu užívají všechny tyto typy 

klasifikací. Pro přehlednost jsou na následujícím obrázku uvedeny vztahy 

mezi jednotlivými klasifikacemi pojištění.  
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Obrázek č.  3: Klasifikace pojištění 

(Zdroj: 6) 

Z hlediska podnikatelského bude další část práce věnována především oblasti neživotního 

pojištění, tzn. pojištění osob, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu.  

1.3.6.1 Majetková pojištění  

Pojištění majetková patří k základním, tradičním pojistným produktům, přičemž se jedná 

většinou o pojištění týkající se skutečně nahodilých událostí (14). V rámci této skupiny 

pojištění majetku je uplatňováno velké množství druhů pojištění. K těm nejvýznamnějším 

druhům zejména v podnikatelské sféře lze bezesporu zařadit pojištění živelní, pojištění 

technická, pojištění pro případ přerušení provozu, pojištění dopravní, havarijní nebo 

pojištění proti odcizení (5).   

Živelní pojištění  

Kryje škody na majetku, které byly způsobeny realizací živelního rizika, jako je požár, 

výbuch, blesk, vichřice nebo povodeň, což je však vždy vymezeno v pojistných 

podmínkách konkrétního druhu pojištění. Živelní pojištění bývá konstruováno 
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na principu nové hodnoty, tzn. pojistné plnění je vypláceno ve výši potřebné opravy nebo 

znovuzřízení pojištěného majetku, jež byl poškozen nebo zničen. Přitom výplata 

pojistného plnění odpovídajícího nové hodnotě bývá praktikována u majetkových hodnot 

do určité výše opotřebení (např. do 40 % opotřebení). 

Pojištění proti odcizení  

Předmětem tohoto druhu pojištění je majetek podnikatelského subjektu pro případ 

odcizení nebo poškození a zničení majetku jednáním pachatele, které směřovalo 

ke krádeži vloupáním nebo loupežnému přepadení. Nezbytným předpokladem nároku 

na pojistné plnění je v daném případě odcizení nebo poškození způsobem, při němž 

pachatel musel překonat překážky nebo opatření chránící majetek. Při zvažování 

podmínek tohoto typu pojištění se pojistitelé velmi zajímají o fyzické aspekty rizika a 

dříve, než takováto rizika pojistí, často požadují, aby byla zdokonalena bezpečnostní 

opatření na straně pojištěného subjektu (např. instalace poplašného systému). A stále 

častěji pojistitelé poskytují toto pojištění za spoluúčasti ze strany pojištěného (pojištěnce). 

Výše pojistného pak bývá diferencována podle úrovně stávajících zabezpečujících 

opatření (14). 

Pojištění dopravní  

Jedná se o pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty věci při dopravě, přičemž 

základním rizikem krytým při dopravě je riziko havárie. Mimo jiné toto dopravní 

pojištění zahrnuje krytí dalších rizik, zejména pak rizik živelních či rizika odcizení. Tento 

druh pojištění je významný především v zahraničním obchodě, kdy zboží může být 

doručováno dokonce i napříč kontinenty (5).  

Pojištění elektronických zařízení  

Toto pojištění může být sjednáno na veškerá zařízení, jejichž podstatou je elektronické 

nebo elektrotechnické vybavení, např. veškerá audio a video technika, telefonní technika, 

ústředny, kontrolní a řídící elektronické systémy, zabezpečovací technika, výpočetní 

technika, kancelářská technika a další.  Pojištění se obvykle vztahuje na poškození či 

zcizení věci nahodilou událostí, přičemž výjimky výluk jsou uvedeny ve všeobecných 

pojistných podmínkách, případně jsou dohodnuty v pojistné smlouvě. Zároveň je 

pojištění sjednáváno jen pro takový případ poškození nebo zcizení elektronického 
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zařízení, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost. Pojištění se nevztahuje na škody 

vzniklé například následkem trvalého vlivu provozu nebo postupného stárnutí pojištěné 

věci, trvalého působení vlhkosti, chemických, teplotních, mechanických a elektrických 

vlivů (15).  

1.3.6.2 Pojištění přerušení provozu 

Pojištění přerušení provozu je zvláštním produktem v oblasti pojištění průmyslu a 

podnikatelů, jehož předmětem jsou stálé náklady a ušlý zisk pojištěného v důsledku 

přerušení provozu nebo výroby způsobené živelní událostí, havárií, výpadkem dodávky 

energie apod. Jde tedy o pojištění škod následných, vzniklých přerušením provozu 

z důvodu majetkové škody. Majetkovou škodou pro účely pojištění přerušení provozu 

rozumí poškození, zničení nebo pohřešování věci sloužící pojištěnému k provozu 

v důsledku pojistných rizik uvedených v pojistné smlouvě. Pro sjednání tohoto pojištění 

je zásadní správné stanovení doby ručení, přičemž tato doba by měla v maximální míře 

odpovídat časovému horizontu, v němž je pojištěný schopen uvést provoz do stavu, jež 

by odpovídal provozní situaci před uskutečněním pojistné událostí (14). Pojistné 

podmínky obvykle stanovují maximální pojistnou dobu, během níž pojišťovna plní. 

Obvykle pojistné plnění probíhá po dobu jednoho roku, pokud však není technologicky 

odůvodněná doba k obnovení provozu delší. Určená pojistná lhůta má motivovat majitele 

podniku k urychlené obnově přerušeného provozu. V případě sjednání tohoto druhu 

pojištění je potřeba věnovat pozornost mimo jiné průkaznosti vykazování ušlého zisku a 

marně vynaložených nákladů v účetnictví za účelem výpočtu odpovídající výše 

pojistného plnění ze strany pojišťovny (15). 

1.3.6.3 Pojištění motorových vozidel  

Havarijní pojištění motorových vozidel je konstruováno jako všerizikové, což znamená, 

že v jeho základním rozsahu jsou pojištěna všechna rizika, která nejsou vyloučena 

v pojistných podmínkách, smluvních ujednání či v pojistné smlouvě. Mimo rizika 

živelního, rizika odcizení a rizika vandalismu lze do produktů zahrnout také tzv. plné 

havarijní pojištění, zahrnující i riziko havárie. Toto pojištění je vždy sjednáváno 

pro jednotlivě určená a přesně identifikovaná vozidla. Pro tyto účely musí být v pojistné 

smlouvě nutně uveden jak druh pojišťovaného vozidla, tovární značka, tak přidělená SPZ, 

další specifikace bývají uváděny ve zvláštní samostatné příloze, která je rovněž součástí 
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pojistné smlouvy (14). Výluky z pojistného krytí u havarijního pojištění obvykle zahrnují 

nesprávnou obsluhu a údržbu, přirozené opotřebení, řízení osobou bez řidičského 

oprávnění apod. (15).  

1.3.6.4 Pojištění odpovědnosti  

Pojištění odpovědnosti za škody kryje rizika související se skutečností, že pojištěný 

subjekt může způsobit svou činností škodu jinému subjektu, ať už se jedná o škody 

na majetku, zdraví či životě, nebo škody finanční. Předmětem pojištění je v tomto případě 

právní vtah, tj. odpovědnost za škodu, zatímco pojistnou událostí je v odpovědnostním 

pojištění vznik povinnosti pojištěného nahradit způsobenou škodu. Pojišťovna vyplácí 

pojistné plnění až na základě rozhodnutí o povinnosti nahradit škodu, a to zpravidla nikoli 

pojištěnému, ale přímo subjektům, které mají právo na náhradu škody. Konstrukce tohoto 

typu pojištění vychází z formy pojištění na první riziko, což znamená, že je v pojistné 

smlouvě sjednána pojistná suma, která představuje horní limit pro velikost pojistného 

plnění (5). 

Pojištění odpovědnosti za škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

Z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele bývá poskytováno pojistné plnění s ohledem 

na právní odpovědnost za škody a výdaje navrhovatele spojené se zraněním nebo nemocí 

zaměstnance, jež vznikly v průběhu jeho zaměstnání nebo s ním souvisejí. Účelem 

takovéhoto pojištění je úhrada veškerých nákladů, které vzniknou zaměstnavateli 

v důsledku úspěšného nárokování škody vůči jemu samému v případě zranění nebo smrti 

jeho zaměstnance. Protože různá povolání představují i různou pravděpodobnost zranění, 

jsou zaměstnanci pro účel výpočtu přiměného pojistného dle právního předpisu rozděleni 

do několika kategorií odstupňovaných dle rizikovosti jednotlivých povolání. 

Při stanovení pojistného se pojistitel snaží, aby se tyto skutečnosti promítly do konečné 

sazby. Celá agenda odpovědnosti zaměstnance za pracovní úrazy je určována Zákonem 

č. 125/1992 Sb. a v současnosti spadá pod správu sociálního zabezpečení, v České 

republice se tedy jedná o tzv. zákonné pojištění (14). 

Profesní odpovědnostní pojištění 

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu zahrnuje řadu druhů pojištění odpovědnosti 

za škody, určené pro jednotlivé profese, kdy osoby provozující dané profese jsou 
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ze zákona odpovědné za profesionální chyby či omyly. Podstatou tohoto pojištění je tedy 

ochrana pojištěného proti profesnímu selhání. V podmínkách českého pojistného trhu je 

pojištění odpovědnosti z výkonu povolání považováno za dobrovolné. Existuje však řada 

profesí, kde je sjednání odpovědnostního pojištění podmínkou pro výkon určitého 

povolání a patří k nim:  

• odpovědností pojištění advokátů,  

• odpovědnostní pojištění stomatologů, lékařů a lékárníků,  

• odpovědnostní pojištění veterinárních lékařů,  

• odpovědnostní pojištění notářů,  

• odpovědnostní pojištění daňových poradců,  

• odpovědností pojištění auditorů,  

• odpovědností pojištění autorizovaných architektů, inženýrů a techniků,  

• odpovědností pojištění patentových zástupců,  

• odpovědností pojištění komerčních právníků,  

• odpovědností pojištění pojišťovacích zprostředkovatelů (5).  

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatelských subjektů 

Takové pojištění kryje škody na majetku nebo zdraví a rovněž finanční ztráty spojené 

s provozem podnikatelského subjektu. Způsobené škody mohou mít velmi různorodý 

charakter. Může se jednat o škody malého rozsahu nebo o škody rozsáhlé, jejichž úhrada 

by mohla podnikatelský subjekt ohrozit i existenčně. Jako příklady zaměření pojištění 

odpovědnosti za škodu lze zmínit: 

• provozní činnost,  

• odpovědnost na věcech vnesených a odložených,  

• odpovědnost za škody na pronajatých prostorách,  

• odpovědnost za škody na cizích věcech užívaných nebo na věcech převzatých 

za účelem provedení objednané činnosti,  

• odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců,  

• regresy zdravotních pojišťoven.   
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Vedle obecného odpovědnostního pojištění podniků, jež kryje škody vyplývající z obecné 

odpovědnosti vůči třetím osobám, rovněž existují speciální druhy odpovědnostního 

pojištění, konkrétně pojištění odpovědnosti za výrobek, pojištění odpovědnosti za škody 

na životním prostředí nebo pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků (5).  

1.4 Pojistná ochrana územně samosprávných celků  

Navzdory tomu, že žádný zákon obcím sjednání pojištění majetku výslovně nenařizuje, 

je pojištění majetku obce rozhodně žádoucí, neboť obec potřebuje majetek k plnění svých 

funkcí a úkolů, k rozvoji svého území a také k péči o potřeby svých občanů. O pojištění 

majetku obce by ve smyslu Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) měla 

zásadně rozhodovat rada obce. Důležité je také to, aby příjmy z pojistné události byly 

obcí použity jen k likvidaci škod způsobených danou událostí, nikoliv k jiným účelům. 

Vedle pojištění majetku připadají u obce v úvahu rovněž další pojištění, která musí být 

uzavřena, protože tak stanovuje zvláštní zákon. Jako typický příklad povinného pojištění 

lze uvést pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jež je dáno 

Zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, či zákonné 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání dle § 364 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Municipality však kromě již 

zmíněných druhů pojištění za účelem vlastní ochrany proti negativním důsledkům 

nahodilých události často sjednávají i další dobrovolná pojištění. Může se jednat 

například o pojištění obecné odpovědnosti za škodu včetně pojištění výkonu veřejné 

moci, pojištění odpovědnosti zastupitelů a další.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Obsahem této kapitoly bude analýza současného stavu, ve které bude nejprve představena 

obec Lešná, následně provedena analýza rizik a na závěr analýza současné pojistné 

ochrany obce. 

2.1 Základní informace o obci 

Obec Lešná se nachází v severní části Zlínského kraje, konkrétně v okrese Vsetín a 

současně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, od něhož 

je vzdálena 7 km. Celková katastrální výměra území obce činí 2 262,4 ha a je tvořena 

nejen katastrálním územím Lešné jako střediskové obce, ale rovněž katastrálním územím 

6 přidružených obcí, kterými jsou Jasenice, Lhotka nad Bečvou, Mštěnovice, Perná, 

Příluky a Vysoká (16).  

 
Obrázek č.  4: Obec Lešná a přidružené obce 

(Zdroj: 16) 

Počet obyvatel jednotlivých částí obce ke dni 1.1.2018 uvádí tabulka níže.  
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Tabulka č. 2: Počet obyvatel v jednotlivých obcích  

Obec Počet obyvatel 

Lešná  701 

Jasenice 406 

Perná 268 

Lhotka nad Bečvou 236 

Vysoká 172 

Mštěnovice 150 

Příluky 120 

Počet obyvatel celkem 2053 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16) 

Samotná obec Lešná leží v nadmořské výšce 280, nadmořská výška okolních vesnic ale 

dosahuje až 414 metrů nad mořem. Lešnou protéká potok Slaná voda, na jehož levém 

břehu stojí budova staré školy, kulturní dům a budovy obecního úřadu a zemědělského 

obchodního centra. Na opačném břehu potoka nejvíce zaujme klasicistní zámek, kolem 

něhož se rozprostírá park anglického původu s bohatou sbírkou především cizokrajných 

stromů a keřů na ploše 7,22 ha, dominantu obce tvoří kostel sv. Michaela (17).   

Tabulka č. 3: Základní údaje o obci Lešná 

Základní údaje o obci Lešná 

Označení základní územní jednotky 544302 

Počet částí 7 

Katastrální výměra  2 262,4 ha 

Nadmořská výška  280 až 414 m. n. m.  

Pošta  Ano 

Zdravotnické zařízení Ano 

Policie Ne 

Škola Ano, ZŠ i MŠ 

Plynofikace Ano 

Vodovod Ano 

Kanalizace, čistička odpadních vod Ne 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16) 

2.2 Historie obce 

První písemná zmínka o obci se datuje roku 1355 a nachází se v zemských deskách 

moravských. Tehdy však obec ještě nesla název Leštná, jejíž název je patrně odvozen 
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od staročeského léska (líska, lískoví). V patnáctém století byla v samém středu obce 

vybudována vodní tvrz, patřící do konce 17. století několika majitelům, jedním z nich byl 

např. Beneš z Pražma. Ten byl posléze zařazen mezi rebely vystupující proti Ferdinandu 

II. a celá Lešná byla roku 1621 Ferdinandovým vojskem vypálena. V 18. století byla tvrz 

přebudována na zámek, který byl později několikrát přestavěn a jeho park patří 

v současnosti mezi nejvzácnější v severomoravském kraji. Panství se roku 1887 stalo 

vlastnictvím posledních majitelů, kterými byli Kinští z Vchynic u Tetova, kteří zámek 

nechali podle návrhu vídeňských architektů přestavět do klasicistní podoby a vlastnili 

celou obec až do roku 1945. Od konce 19. století je obec součástí politického okresu 

Valašské Meziříčí. V období Heydrichiády hrozilo Lešné a Lhotce nad Bečvou 

v souvislosti s rozvojem partyzánského hnutí vypálení stejně jako Javoříčku, Lidicím, či 

jiným obcím. Nakonec se tak zásluhou hraběte Bedřicha Kinského nestalo a dne 7.5.1945 

byla Lešná včetně okolních obcí osvobozena Rudou armádou. Brzy po osvobození byl 

zámek včetně panství převeden obci a kromě již existující obecné školy, byla v budově 

zámku zřízena škola měšťanská, o několik let později byly pak tyto školy spojeny. V 50. 

letech zde rovněž dochází k zakládání JZD. V roce 1960 se stala obec součástí nynějšího 

okresu Vsetín. Šedesátá léta jsou důležitá nejen pro Lešnou, ale i okolí, neboť začíná 

výstavba chemického závodu DEZA, ve kterém se začíná rozvíjet chemický průmysl. 

V roce 1970 byla zahájena stavba budovy nové školy, která byla slavnostně otevřena roku 

1974. K samostatné obci Lešná byly v roce 1976 sloučeny malé okolní obce Jasenice, 

Lhotka nad Bečvou, Mštěnovice, Perná, Příluky a Vysoká (17). 

2.3 Orgány obce 

Obce jsou obecně považovány za právnické osoby, které dávají základ veřejné správě. 

Za základní orgán obce Lešná je považováno její patnáctičlenné zastupitelstvo, které 

představuje hlavní samosprávní orgán, což znamená, že obec samostatně spravuje. 

Mimo jiné zastupitelstvo volí starostu, místostarostu a další členy obecní rady, 

v neposlední řadě odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním 

majetkem. Zastupitelstvo zřizuje v Lešné také další kontrolní orgány, a to konkrétně 

finanční a kontrolní výbor, komisi pro školství a životní prostředí, komisi pro kulturu a 

sport, či komisi sociální. Nejvyšším představitelem místní samosprávy je pan starosta, 

v jehož kompetencích je výkon obecní správy a zastupování obce navenek, společně 
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s paní místostarostkou pak za výkon svých funkcí odpovídají zastupitelstvu obce. 

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce Lešná dosahuje dle zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), stanoveného limitu 15 členů pro ustanovení Rady, byla 

jako výkonný orgán organizace zřízena pětičlenná rada (18).  

2.4 Aktivity obce 

Obec Lešná je od roku 2001 součástí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, který 

je dobrovolným svazkem celkem 18 obcí a jehož cílem je například vytváření vhodného 

prostřední pro malé a střední podnikání, vybudování kvalitní dopravní infrastruktury, 

organizování volnočasového a společenského vyžití nebo rozvoj potencionálu cestovního 

ruchu v oblasti. V obci působí nemalé množství spolků, které poskytují občanům obce 

širokou škálu aktivit, jako příklad lze uvést sbor dobrovolných hasičů působící v každé 

ze sedmi obcí. Opomenout nelze ani tělovýchovnou jednotu v Lešné či Jasenici, 

Fotbalový klub Lhotka nad Bečvou, myslivecké sdružení MS – Háj Lešná nebo ČZS 

Lešná (Český zahrádkářský svaz), z.o. Obec, ať už samostatně nebo ve spolupráci s výše 

uvedenými celky, pořádá pro své občany řadů zajímavých nejen sportovních akcí. Velmi 

oblíbené jsou hasičský a myslivecký ples, dětský karneval, lampiónový průvod, sportovní 

dětský den, letní tábor, hasičské soutěže, pálení čarodějnic a stavění máje, nohejbalový 

turnaj nebo drakiáda. V obcích Lešná, Jasenice a Perná je k také dispozici knihovna, 

téměř v každé obci se nachází víceúčelové sportovní hřiště a hřiště na kopanou (19).  

2.5 Analýza majetkové struktury obce Lešná  

Účetní hodnotu veškerého majetku vlastněného obcí Lešná včetně jeho struktury 

k 31.12.2017 zachycuje tabulka č. 4 níže, v níž jsou aktiva obce zařazena do příslušných 

skupin podle charakteru majetku.  

Pro potřeby sestavení optimálního pojistného portfolia obce lze z dlouhodobých 

hmotných aktiv vyčlenit určité skupiny majetku, jejichž ochraně před potencionálními 

riziky je nutné věnovat nejvyšší pozornost. Jedná se zejména o hodnotná aktiva, u nichž 

v důsledku realizace rizik může dojít k velmi rozsáhlým finančním ztrátám. Z hlediska 

pojistné praxe bude tedy zásadní význam přisuzován nemovitostem a také stavbám, kam 

zařadíme i místní komunikace, veřejné osvětlení, plynovod, vodovod, kanalizace a další. 

Opomenout nelze ani soubory movitých věcí, kam spadá například nábytek či kancelářská 
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technika. Jako další význačné skupiny majetku z hlediska jejich hodnoty lze označit 

elektronická zařízení, ceniny, předměty zvláštního kulturního a historického významu, 

automobily a pracovní stroje. Všechny výše zmíněné skupiny majetku budou uvažovány 

také v dalších částech práce. 

Tabulka č. 4: Majetek obce Lešná k 31.12.2017 

AKTIVA Účetní hodnota [Kč] 

Dlouhodobý nehmotný majetek                   1 491 742     

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software                     331 962     

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - lesní plán, 

protipovodňová opatření 
                  1 159 780     

Dlouhodobý hmotný majetek               168 897 242     

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný               146 997 381     

Stavby               132 952 479     

Bytové domy a bytové jednotky                   9 561 298     

Stavby                 67 549 899     

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky                     438 231     

Komunikace a veřejné osvětlení                 12 604 517     

Ostatní stavby                 30 865 184     

Jiné inženýrské sítě                 11 933 350     

Samost. hmotné věci movité a soubory hmotných movitých věcí                   8 807 793     

Energetické hnací stroje                      140 047     

Pracovní stroje                      296 643     

Dopravní prostředky                    5 597 282     

Přístroje a výpočetní technika                     558 554     

Inventář                   2 215 266     

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   5 237 110     

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný                  21 899 861     

Pozemky                  21 865 761     

Kulturní předměty                       34 100     

CELKEM             170 388 984     

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetní závěrky obce ke dni 31.12.2017) 

Obec se také dlouhodobě snaží zapojovat do nejrůznějších dotačních programů, ať už se 

jedná o programy zaměřené na zlepšování infrastruktury obcí, životního prostředí či 

pořízení specifického majetku pro spolky působící na území obce. V uplynulých letech 

2014-2017 bylo na základě dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí 

vybudováno například protipovodňové opatření v obci Lešná a díky Operačního 

programu Životní prostředí proběhly stavební úpravy společně se zateplením Kulturního 

domu Lešná. Za podpory Zlínského kraje byla pořízena hasičská technika pro SHD 

Jasenice a Lhotka nad Bečvou. Dotační příspěvky Ministerstva pro místí rozvoj byly 
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v roce 2016 užity na vybudování dětského hřiště obce Lešná a rovněž pro opravu 

komunikací v obci. V roce 2018 obec Lešná plánuje využít dotace od Ministerstva vnitra 

pro pořízení dalšího požárního vozu a také by se ráda získala příspěvek na zateplení a 

stavební úpravy domu s pečovatelskou službou v Jasenici. Struktura zdrojů 

na uskutečnění této akce však dosud není známa. Veškeré uskutečněné i plánované dotace 

včetně jejich poskytovatelů a struktury zdrojů jsou uvedeny v tabulce č.5 níže. 
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Tabulka č. 5: Uskutečněné a plánované dotace obce  

Rok Název projektu 
Poskytovatel 

dotace  

Dotace 

[Kč] 

Vlastní 

zdroje obce 

[Kč] 

Celkem 

[Kč] 

2018 
Nákup požárního vozu 

Perná* 
 MV 450 000 450 000 900 000 

2018  

 Zateplení a stavební úpravy 

domu s pečovatelskou 

službou Jasenice*  

 OPŽP - - - 

2018 
Zateplení a stavební úpravy 

Kulturního domu Lešná 
OPŽP 3 422 143 3 554 722 6 976 865 

2017 

Pořízení nové požární 

techniky - nákup 

dopravního automobilu pro 

JPO V Jasenice 

Zlínský kraj, 

MV 
744 120 182 498 926 618 

2016 Dětské hřiště v Lešné MMR 400 000 263 146 663 146 

2016 
Oprava komunikace v obci 

Lešná 
MMR 865 044 986 979 1 852 023 

2016 
Modernizace technického 

vybavení knihovny 
MK 15 000 17 446 32 446 

2016 

Technické zhodnocení 

cisternové automobilové 

stříkačky  

Zlínský kraj 400 000 1 360 603 1 760 603 

2016 

Pořízení nové požární 

techniky - nákup nového 

automobilu pro SHD Lhotka 

nad Bečvou 

Zlínský kraj, 

MV 
703 019 174 111 877 129 

2015 

Rozšíření a zkvalitnění 

nakládání s odpadky v obci 

Lešná 

EU, SFŽP 800 300 121 499 921 799 

2015 Bezpečná obec Lešná Zlínský kraj 112 346 - 112 346 

2014 
Rekonstrukce Kaple 

Kinských 
SZIF 327 025 319 713 646 738 

2014 
Rekonstrukce Kříž ve 

Vysoké 
SZIF 54 747 14 253 69 000 

2014 

Náš barevný svět aneb 

hrajeme si s přírodními 

prvky 

OPŽP 621 727 94 504 716 231 

2014 Čistá Lešná MŽP 889 969 112 454 1 002 423 

2014 
Protipovodňová opatření v 

lokalitě Lešná 
MŽP 992 233 193 778 1 186 011 

* Plánované investice pro rok 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokumentů obce) 

2.6 Analýza rizik a pojistné ochrany obce Lešná 

Obec Lešná ohrožují nejrůznější rizika. Pro volbu vhodné ochrany proti možným 

následkům realizace rizik je však nutné nejprve zvážit výši pravděpodobnosti jejich 
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dopadu či rozsah možných škod, a to vše následně porovnat s úsilím vynaloženým 

na ochranu proti těmto rizikům. Vždy je tedy potřeba rozhodnout, jakými riziky je 

žádoucí se hlouběji zabývat a dále pak určit, která rizika a jakým způsobem redukovat, 

případně jakým způsobem by bylo možné krýt následky jejich uskutečnění. Výše uvedené 

také částečně souvisí s formulací požadavků na zajištění odpovídající pojistné ochrany 

obce. Nejen obec Lešná, ale i ostatní obce, vystupují jako samostatné veřejnoprávní 

subjekty, jenž spravuje vlastní majetek a rovněž nese odpovědnost za svá rozhodnutí. 

Z tohoto důvodu je potřebné věnovat dostatečnou pozornost především identifikaci rizik 

ohrožujících obecní majetek, opomenout nelze ani rizika týkající se odpovědnosti 

za škodu spojené s působením organizace.  

Identifikovat veškeré hrozby, které by mohly organizaci a její fungování v budoucnu 

negativně ovlivnit, je v praxi téměř nemožné. Níže se budu zabývat těmi riziky a 

hrozbami, jež se s ohledem na charakter analyzovaného subjektu, tedy obce Lešné, dají 

označit za zásadní. Hrozby, před nimiž není možné se efektivně chránit, nebo rizika 

s potencionálně katastrofickými následky, avšak s velmi nízkou pravděpodobností 

uskutečnění se takovéto situace, nebudou předmětem dané analýzy.  

Na rizika bude nejprve nahlíženo z hlediska místa vzniku jejich příčiny, tedy zda vznikají 

uvnitř či vně organizace, dále pak podle toho, jaké aktivum je daným rizikem ohroženo.  

Interní rizika  

Interní rizika nejčastěji souvisejí především s výkonem běžné činnosti organice a 

v případě obce také s výkonem moci veřejné. Do této kategorie lze zařadit riziko:  

• škody na věci movité či nemovité působené zaměstnancem ať už obci samotné 

nebo třetím osobám,  

• škody na zdraví či životě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám,  

• škody způsobené s výkonem státní, respektive veřejné správy v souvislosti 

se špatným rozhodnutím vedení obce, případně zastupitelstva obce,  

• škody související se správou majetku obce.  

Příčiny těchto škod mohou být odlišné. Jedním z důvodů vzniku škody může být 

nedbalost, nekalý úmysl nebo nedostatečná preventivní opatření. Veškerá výše uvedená 
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rizika však do značné míry souvisí s provozní činností obce, což znamená, že je obec 

svým jednáním může určitým způsobem ovlivňovat (3).  

Externí rizika  

Externí rizika ve srovnání s těmi interními působí mnohdy na více či všechny subjekty 

v blízkém okolí a výše případných škod se u každého rizika dané kategorie může značně 

lišit. Často může ovlivňování pravděpodobnosti takovýchto rizik velmi obtížné, ba 

dokonce nemožné. Z hlediska externích rizik ohrožujících obec Lešnou nelze opomenout:  

• živelní události jako povodně, výbuch, požár, úder blesku, vichřicí a krupobitím, 

sesuvem půdy, případně pod tíhou sněhu a námrazy,  

• další nepředvídané události způsobené důsledkem nárazu dopravního prostředku 

a jeho nákladu, pádu stromu, stožáru či jiných předmětů,  

• nedbalost při manipulaci s majetkem obce způsobující jeho poškození, projevy 

vandalismu, odcizení obecního majetku či jiná trestná činnost.  

V níže uvedeném seznamu jsou zaznamenána veškerá potencionální rizika bez ohledu 

na pravděpodobnost jejich výskytu a velikost možné škody. Co se týká ovlivnitelnosti 

uvedených rizik, interní rizika je schopen subjekt sám určitým způsobem řídit či 

ovlivňovat, zatímco rizika externí působí jednak na subjekt samotný, ale i na jeho okolí a 

není možné je nijak ovlivnit (8). 
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Tabulka č. 6: Potencionální rizika a jejich původ  

RIZIKO PŘÍČINA 
PŮVOD 

RIZIKA 

Poškození movitých věcí  

Živelná událost  Externí 

Vandalismus Externí 

Odcizení Externí 

Poškození nemovitostí 
Vandalismus Externí 

Živelná událost  Externí 

Poškození movitého majetku v místě 

výkonu činnosti obce 

Nepozornost či nedbalost 

zaměstnanců 
Interní 

Živelná událost  Externí 

Odcizení Externí 

Poškození automobilu 

Živelná událost Externí 

Odcizení, vandalismus Externí 

Havárie Externí/Interní 

Škoda vzniklá v důsledku provozované 

činnosti  
Nepozornost či nedbalost 

zaměstnanců 
Interní 

Poškození elektronických zařízení 

Nepozornost či nedbalost 

zaměstnanců 
Interní 

Živelná událost Externí 

Odcizení, vandalismus Externí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Potencionální rizikové oblasti, ať už spojené s užíváním majetku, nebo také 

odpovědnostní rizika vázaná na činnost obce, byla stručně charakterizována výše. Obec 

by se tedy měla v maximální míře snažit o eliminaci uvedených rizik. V rámci dalších 

kroků analýzy rizik bude prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních metod měření 

rizika charakterizována závažnost a význam rizik z hlediska jejich pravděpodobnosti.  

2.6.1 Hodnocení rizik 

Obec Lešnou obklopují nejrůznější rizika s různou pravděpodobností jejich realizace a 

s rozličnými výšemi potencionálních škod. Vždy je však potřeba posuzovat adekvátnost 

finančních prostředků a úsilí vynaloženého na ochranu daného objektu v porovnání s výší 

případné škody. Pro tyto účely lze použít dvě metody, a to kvantitativní a kvalitativní 

metodu měření. Přínosem zmiňovaných metod bude identifikace nejzávažnějších rizik, 

jejichž následky mohou být tak rozsáhlé, že je příhodné se proti nim pojistit (7).  

Jedním z dílčích úkolů analýzy rizik je mimo jiné také určení pomyslné hranice, jež bude 

oddělovat aktiva, vůči nimž se bude organizace snažit chránit od těch, které s ohledem 
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na jejich potencionální důsledky bude možné ignorovat. V souvislosti s výše uvedeným 

proto na základě konzultace s kompetentními pracovníky obce nebude dále uvažováno 

s pozemky a lesními porosty. Ač tyto plochy zabírají podstatnou část katastrálního území 

obce, rizika ohrožující daná teritoria nejsou natolik podstatná, aby byla zařazena 

nad referenční hranici pojištění. Naproti tomu je potřeba řádně chránit objekty vyšší 

majetkové hodnoty jako obecní budovy a stavby, inventář a další movitý majetek. 

Opomenout nelze ani již zmiňovaná rizika vyplývající z odpovědnosti za škodu.  

2.6.1.1 Kvalitativní metoda měření rizik 

Podstatou kvalitativního měření je stanovení stupně rizika s ohledem na stupeň četnosti 

výskytu daného rizika a také s ohledem na jeho závažnost. V případě kvalitativní metody 

tedy můžeme hovořit o klasifikaci rizika podle velikosti. Účelem měření je identifikovat 

rizika, jež obec nejvíce ohrožují a rizika, která by mohla přinést podstatné finanční výdaje 

vzhledem k rozsahu poškození majetku. Četnost a závažnost jednotlivých rizik 

uvedených v tabulce níže byla stanovena po konzultaci se zastupitelstvem obce a dalšími 

jejími kompetentními pracovníky. Pro konkrétní rizika byla vyjádřena hodnota četnosti a 

závažnosti těchto rizik, přičemž pro jejich ohodnocení byla použita stupnice v rozsahu 

1-5, kdy 1 reprezentuje nejmenší četnost a závažnost, naopak 5 představuje nejvyšší 

hodnotu, co se týká četnosti a závažnosti rizik.  

Tabulka č. 7: Matice četnosti a závažnosti rizik 

Č
et

n
o
st

 

5 M S V V K  K - kritické riziko  

4 N M S V K  V - velké riziko  

3 N M S V K  S - střední riziko  

2 N M S V K  M - malé riziko  

1 N M S V V  N - nepatrné riziko  

 1 2 3 4 5    

  
Závažnost 

   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6) 

Následující tabulka s využitím výše uvedené matice zaznamenává hodnoty rizik 

ohrožujících obec z hlediska jejich závažnosti, četnosti výskytu a zařazení do skupin 

dle stupně rizika pro účel vhodné volby ochrany před zmíněnými riziky. Níže uvedený 

seznam rizik bude znovu užit i v další části práce, a to konkrétně u kvantitativní metody 

hodnocení rizik.  
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Tabulka č. 8: Stupeň ohrožení jednotlivými riziky 

č. VYMEZENÍ RIZIKA 
Závažnost 

rizika 

Četnost 

výskytu  
Stupeň rizika 

1.  
Poškození movitého majetku včetně 

elektronických zařízení živelnou událostí  
4 2 velké 

2. 
Poškození movitého majetku v důsledku 

vandalismu 
3 2 střední 

3.  
Odcizení movitého majetku včetně 

elektronických zařízení 
3 3 střední 

4.  
Poškození nemovitého majetku živelnou 

událostí 
5 2 kritické 

5.  
Poškození nemovitého majetku v 

důsledku vandalismu 
3 3 střední 

6.  

Škody na majetku obce včetně 

elektronických zařízení způsobené jejími 

zaměstnanci 

2 2 malé 

7.  
Škody způsobené zaměstnanci výkonem 

činnosti třetím osobám 
3 1 střední 

8.  
Škody plynoucí z výkonu státní správy, 

ze správy nemovitostí a komunikací obce 
3 1 střední 

9.  
Odcizení automobilu, poškození v 

důsledku vandalismu 
4 1 velké 

10.  
Poškození automobilu v důsledku 

havárie 
4 2 velké 

11.  Poškození automobilu živelnou událostí 4 1 velké 

12.  
Nepředvídatelná událost - náraz 

dopravního prostředku, pád letadla  
4 1 velké 

13.  
Nepředvídatelná událost - pád stromu, 

stožáru 
3 3 střední 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z výše uvedeného kvalitativního měření vyplývá, že majetek obce Lešná, ať už se jedná 

o movitý majetek či nemovitosti, je nejvíce ohrožen riziky vzniku živelních událostí. 

Jako příklad lze uvést záplavy vzniklé v důsledku vylití potoka Slaná voda nebo 

v důsledku rychlého odtávání sněhu z přilehlých výše položených ploch. Opomenout 

nelze ani eliminaci rizik způsobující škody na dopravních prostředcích ve vlastnictví obce 

nebo nepředvídatelné události vzniklé nárazem dopravního prostředku, pádem letadla 

nebo pádem stožáru či stromu. Z hlediska hodnoty závažnosti nejsou ostatní rizika již 

tolik významná a ve většině případů pro organizaci představují střední stupeň rizika. 

Méně rozsáhlé škody v porovnání s ostatními riziky obci mohou vzniknout v důsledku 

nedbalosti či nepozornosti jejích zaměstnanců, přičemž tato rizika lze do jisté míry 
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eliminovat vhodnými formani školení jako jsou školení bezpečnosti práce a požární 

ochrany, školení řidičů a podobně.  

Následující schéma pak graficky znázorňuje vztah jednotlivých typů rizik vůči pojištění. 

Písmena A až E v tabulce vymezují kategorie rizik s ohledem na adekvátní způsob 

ochrany vůči těmto rizikům, zatímco čísla označují konkrétní rizika uvedená v tabulce 

č. 8 výše.  

Tabulka č. 9: Vztahy jednotlivých druhů rizik a pojištění 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6) 

A – dobrovolné samopojištění  

B – velmi rizikové, nelze pojistit  

C – kombinace dobrovolného samopojištění a pojištění  

D – bez nutnosti pojištění 

E – vhodné pojistit 

Na základě užití kvalitativní metody měření rizik lze shrnout, že rizika zařazená do sekce 

E je ideální chránit pojištěním. U rizik sekce C je vhodné kombinovat pojištění společně 

se samopojištěním. Jedno z rizik spadá do sekce D, u něhož není pojištění nezbytně 

nutným, volba způsobu ochrany před těmito riziky je tedy plně v kompetenci obce. 

Pozitivním závěrem kvalitativního měření je skutečnost, že ani jedno z identifikovaných 

rizik nespadá do kategorií A a B, přičemž pro obě zmíněné sekce platí, že pro ně lze získat 

zajištění jen velmi obtížně. Do sekce A jsou obecně řazena často se vyskytující drobná 

rizika, která jsou ze strany pojišťoven nepojistitelná, protože je nelze považovat 

za nahodilé. Rizika kategorie B rovněž podmínku nahodilosti nesplňují, vysoká 

5 M S V V K K - kritické riziko

4 N M S V K V - velké riziko

3 N M S V K S - střední riziko

2 N M S V K M - malé riziko

1 N M S V V N - nepatrné riziko

1 2 3 4 5

Č
et

n
o

st

Závažnost

A

B

D (6)

C (3, 5, 13)

E (1, 2, 4, 

7, 8, 9,10,

11, 12)
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pravděpodobnost realizace těchto rizik doprovázená vysokou hodnotou tvrdosti 

způsobují, že je tato skupina rizik v praxi nepojistitelná.  

V souvislosti s užitím kvantitativních metod měření rizika budou v další části práce 

vyčísleny výše možných škod v důsledku realizace identifikovaných rizik. Tyto hodnoty 

budou později užity jako kritéria při posuzování návrhů předložených komerčními 

pojišťovnami pro zajištění pojistné ochrany obce i z hlediska sumy pojistného vůči 

potencionálním výším škod.  

2.6.1.2 Kvantitativní metoda měření rizika 

V rámci kvantitativní metody měření rizika je potřeba určit pravděpodobnost výskytu 

hrozby a rovněž vymezit míru zranitelnosti organizace či objektu vůči daným hrozbám. 

Jak již bylo zmíněno výše, kvantitativní metoda je založena na matematickém výpočtu 

rizika z frekvence výskytu hrozby, respektive pravděpodobnosti realizace hrozby a jejího 

dopadu. Nejčastěji je vyjádřeno riziko ve formě roční předpokládané ztráty, jež je 

vyčíslena finanční hodnotou. Užití této metody sice vyžaduje větší úsilí i množství času, 

naproti tomu však vyjadřuje finanční ohodnocení rizik, které může být východiskem 

pro opatření vedoucí ke zvládáním těchto rizik.  

Pravděpodobnost výskytu rizik byla určena ve spolupráci s vedením obce. Hodnoty 

pravděpodobnosti se pohybují v intervalu (0,1), přičemž platí, že čím více se hodnota 

přibližuje hranici 1, tím je výskyt rizika pravděpodobnější. Nula naopak znamená, že 

riziková situace nevyvstane. Pro určení výše pravděpodobnosti byla použita stupnice 

subjektivní pravděpodobnosti, která vyjadřuje míru osobního přesvědčení subjektu 

v pravděpodobnost nebo frekvenci výskytu určitého jevu či událost (3).  
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Tabulka č. 10: Slovní a číselné vyjádření subjektivní pravděpodobnosti 

VYJÁDŘENÍ SUBJEKTIVNÍ PRAVDĚPODOBNOSTI   

Verbální Číselné 

Zcela vyloučeno 0,0 

Krajně nepravděpodobné  0,1 

Dosti nepravděpodobné 0,2-0,3 

Spíše nepravděpodobné  0,4 

Spíše pravděpodobné  0,6 

Dosti pravděpodobné 0,7-0,8 

Nanejvýš pravděpodobné 0,9 

Zcela jisté 1,0 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 

Hodnota potencionálního výskytu jednotlivých rizik i možná ztráta v peněžních 

jednotkách byly stanoveny na základě konzultace s vedoucími pracovníky obce, 

poněvadž je velmi obtížné stanovit příslušné hodnoty bez získání souvisejících informací. 

Velmi důležitou roli hraje také hodnota předpokládané ztráty, jež je tvořena součin 

pravděpodobnosti výskytu rizika a velikostí předpokládané ztráty.  
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Tabulka č. 11: Porovnání pravděpodobnosti a očekávané ztráty jednotlivých rizik 

č. VYMEZENÍ RIZIKA 
Pravděpodobnost 

výskytu 

Možná ztráta 

[Kč] 

Velikost 

předpokládané 

ztráty [Kč] 

1.  

Poškození movitého majetku 

včetně elektronických zařízení 

živelnou událostí  

0,1 8 862 790 886 279 

2. 
Poškození movitého majetku v 

důsledku vandalismu 
0,2 8 862 790 1 772 558 

3.  
Odcizení movitého majetku 

včetně elektronických zařízení 
0,35 8 862 790 3 101 977 

4.  
Poškození nemovitého majetku 

živelnou událostí 
0,3 132 952 480 39 885 744 

5.  
Poškození nemovitého majetku 

v důsledku vandalismu 
0,5 132 952 480 66 476 240 

6.  

Škody na majetku obce včetně 

elektronických zařízení 

způsobené jejími zaměstnanci 

0,1 558 000 55 800 

7.  

Škody způsobené zaměstnanci 

výkonem činnosti vůči třetím 

osobám  

0,05 5 000 000 250 000 

8.  

Škody plynoucí z výkonu státní 

správy, ze správy nemovitostí a 

komunikací obce 

0,1 15 000 000 1 500 000 

9.  

Odcizení automobilu, 

poškození v důsledku 

vandalismu 

0,25 5 597 280 1 399 320 

10.  
Poškození automobilu v 

důsledku havárie 
0,2 5 597 280 1 119 456 

11.  
Poškození automobilu živelnou 

událostí 
0,1 5 597 280 559 728 

12.  

Nepředvídatelná událost - náraz 

dopravního prostředku, pád 

letadla  

0,05 142 920 050 7 146 003 

13.  
Nepředvídatelná událost - pád 

stromu, stožáru 
0,4 135 217 473 54 086 989 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na základě odhadů významnosti hrozeb a jejich možných dopadů prostřednictvím 

kvalitativní a kvantitativní metody měření rizik lze konstatovat, že obec Lešná a její části 

nejsou ohrožovány žádnými riziky s katastrofickými důsledky, jež by pojišťovny 

odmítaly pojistit. Rozsah potencionálních ztrát v důsledku identifikovaných rizik by tedy 

komerční pojišťovny měly být schopny standardním způsobem pojistit. Je patrné, že 

všechna výše uvedená rizika naplňují znaky identifikovatelnosti, vyčíslitelnosti, 
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ekonomické přijatelnosti a nahodilosti projevu rizika, z čehož vyplývá, že jsou ze strany 

pojišťoven považována za rizika pojistitelná (2).  

Z výsledků měření vyplývá, že by obec neměla podcenit pojistnou ochranu především, 

co se týká rizik živelných událostí, odcizení majetku, vandalismu, odpovědnosti za škodu 

a přerušení provozu v důsledku poškození elektronických zařízení.  

2.7 Analýza dosavadní pojistné ochrany obce  

Tato kapitola je věnována zhodnocení současné pojistné ochrany obce, a to především 

z hlediska její úplnosti, což znamená, že bude posuzováno, zda současný stav pojistného 

portfolia obec chrání proti všem zjištěným rizikům.  Dalšími důležitými kritérii, jež by 

neměla být opomíjena a budou dále posuzována, jsou pojistné částky, limity plnění, 

případně výluky pojištění.  

V současné době je obec Lešná pojištěna u pojišťovny Kooperativa. Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen KOOP) vznikla v roce 1991 a stala se 

první komerční pojišťovnou na území Československého státu. KOOP je součástí Vienna 

Insurance Group (VIG), jenž představuje předního specialistu v oblasti pojištění nejen 

v Rakousku, ale také ve střední a východní Evropě. Z výše uvedeného je zřejmé, že 

KOOP má za sebou zázemí silného nadnárodního koncernu, díky němuž zajišťuje plný 

sortiment služeb, to znamená všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné 

firmy a velké podniky. Další prioritou společnosti je být svým stávajícím i 

potencionálním klientům co nejblíže (21). V roce 2005 KOOP převzala 100 % akcií 

České podnikatelské pojišťovny s cílem stát se postupně silnějším soupeřem pro Českou 

pojišťovnu nejen v oblasti pojištění pro motoristy, ale i v dalších oblastech pojistné 

ochrany (22). Podíl KOOP na celkovém předepsaném pojistném v ČR v roce 2017 činil 

20,1 %, v oblasti neživotního pojištění pak 22,7 %, čímž se KOOP na tuzemském 

pojistném trhu zařadila na 2. místo (23). Výše technických rezerv v oblasti neživotního 

pojištění KOOP činí přibližně 16,5 mld. Kč. Stále silnější pozici KOOP na českém trhu 

potvrzuje odborná anketa Pojišťovna roku, v níž KOOP v roce 2016 získala mezi 

univerzálními pojišťovnami hned tři prvenství, a to jak v oblasti pojištění průmyslu a 

podnikatelů, na poli pojištění občanů, tak i v oblasti životního pojištění. Pro srovnání 

v předchozích dvou letech ovládla KOOP „pouze“ jednu kategorii, v roce 2014 to byla 

oblast pojištění občanů a rok později KOOP zvítězila v životním pojištění (24).  
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S ohledem na strukturu a objem majetku a také na činnosti provozované buď obcí 

samotnou, nebo jejími dobrovolnými spolky lze pojistnou ochranu obce rozčlenit 

na jednotlivé oblasti, jimž jsou věnovány následující tabulky.  

Tabulka č. 12: Dosavadní živelní pojištění od KOOP, a.s. 

ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ 

Předmět pojištění 

Pojistná 

částka [Kč] Spoluúčast [Kč] Pojištění sjednáváno na: 

Soubor vlastních budov 335 000 000 5000 

jednu a každou událost a 

novou cenu  

Soubor vlastních staveb 10 000 000 5000 první riziko a novou cenu  

Ostatní vlastní a cizí věci 

movité  17 300 000 5000 

jednu a každou událost a 

novou cenu  

Vlastní věci zvláštní kulturní 

a historické hodnoty 400 000 5000 první riziko a novou cenu  

Soubor investic 2 000 000 5000 první riziko a novou cenu  

Vlastní cennosti  200 000 5000 první riziko  

Cizí věci movité, soubor 

věcí zaměstnanců  100 000 5000 první riziko a novou cenu  

Náklady na stržení, úklid a 

odvoz zbytků 1 000 000 5000 první riziko a novou cenu  

* nebezpečí povodeň  10 %, min. 10 000 

* nebezpečí vodovod 3 000 

*Flexa 20 000 

Pojistné celkem 65 565 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle pojistné smlouvy obce Lešná) 

Obec Lešná má sjednáno sdružené živelné pojištění, jež kryje rizika Flexa, tj. požár a jeho 

průvodní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, dále rizika vichřice, 

krupobití, záplavy, povodně, vodovodní nebezpečí a také ostatní rizika jako zemětřesení, 

sesuvy půdy, pád stromu a jiné. Spoluúčast u základního živelního pojištění (požár, 

výbuch, úder blesku, zřícení letadla) činí 5 000 Kč a umožňuje tedy i hrazení menších 

škod. V případě pojistného nebezpečí povodně či záplavy je již spoluúčast vyšší, 

konkrétně se jedná o 10 % z vypočtené výše škody, nejméně však 10 000 Kč. 

U pojistného nebezpečí „vodovod“ spoluúčast představuje 3 000 Kč. Bez ohledu na jiná 

ujednání dané pojistné smlouvy je pojistné plnění za všechny pojistné události způsobené 

povodní nebo záplavou nastalé v průběhu jednoho pojistného roku omezeno maximálním 
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limitem 40 mil. Kč. Roční limit plnění je stanoven také u škod vzniklých vichřicí, 

případně krupobitím, a to konkrétně ve výši 30 mil. Kč. Stejně je tomu i u pojistného 

plnění škod způsobených sesouváním půdy, zřícením skal, zemin, lavin či zemětřesení, i 

zde je limit stanoven částkou 30 mil. Kč.  

Pojistná plnění jsou pro živelné škody stanovena na novou hodnotu, která odpovídá 

nákladům pořízení nové věci shodného druhu a kvality, sníženou o cenu upotřebitelných 

zbytků. Některé výše uvedené druhy majetku, kde lze jen stěží stanovit pojistnou hodnotu 

věci, jsou však pojištěny i na první riziko. Roční předepsané pojistné na živelné pojištění 

představuje zhruba 27 % z celkového předepsaného pojistného.  

Tabulka č. 13: Dosavadní pojištění pro případ odcizení a vandalismu od KOOP, a.s. 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 

Předmět pojištění 

Spoluúčast 

[Kč] 

Pojištění 

sjednáváno na: 

Max. roční 

limit plnění 

[Kč] 

Limit pro 

pojistnou 

událost [Kč] 

Ostatní vlastní a cizí věci 

movité  3 000 

první riziko a 

novou cenu  600 000 600 000 

Soubor vlastních budov 3 000 

první riziko a 

novou cenu  300 000 300 000 

Vlastní stavby 3 000 

první riziko a 

novou cenu  300 000 300 000 

Vlastní cennosti 3 000 první riziko 200 000 200 000 

Cizí věci movité, soubor 

věcí zaměstnanců 3 000 

první riziko a 

novou cenu  100 000 100 000 

Vlastní věci zvláštní 

umělecké hodnoty  3 000 

první riziko a 

novou cenu  400 000 400 000 

Peníze a ceniny 

přepravované pověřenou 

osobou 3 000 

první riziko a 

novou cenu  
200 000 200 000 

Pojistné celkem 10 220 Kč 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 

Veškeré výše uvedené 

předměty pojištění 1 000 

první riziko a 

nová cena 300 000 300 000 

Pojistné celkem 13 797 Kč 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle pojistné smlouvy obce Lešná) 

Druhy pojištění uvedené v tabulce výše, tj. pojištění pro případ odcizení a vandalismu, 

kryjí možné škody vzniklé na nemovitostech i movitém majetku. Pojištění zahrnuje 

krádež či ztrátu věci, k níž došlo v přímé souvislosti s živelní událostí, krádež 

v souvislosti s vloupáním a škody na majetku způsobené tímto protiprávním jednáním. 
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Agregované pojistné částky jednotlivých předmětů pojištění nejsou v tomto případě 

stanoveny, důležitou roli však hraje maximální roční limit a plnění a limit plnění 

pro jednu pojistnou událost. U pojištění pro případ odcizení byla stanovena spoluúčast 

ve výši 3 000 Kč, pro pojištění pro případ vandalismu byla spoluúčast určena částkou 

1 000 Kč. Vandalismem je myšleno poškození pojištěných věcí sprejerstvím a rytím. 

Pojištění se vztahuje na všechen majetek vedený v účetnictví, případně v operativní 

evidenci. Stejně jako u živelního pojištění by plnění mělo být vypláceno na novou 

hodnotu, pojištění je však také sjednáno na první riziko. 

Tabulka č. 14: Dosavadní pojištění skla od KOOP, a.s. 

POJIŠTĚNÍ SKLA 

Předmět pojištění 

Spoluúčast 

[Kč] 

Pojištění 

sjednáváno na: 

Max. roční limit 

plnění [Kč] 

Limit pro 

pojistnou 

událost [Kč] 

Vlastní skla   1 000 

první riziko a novou 

cenu 100 000 100 000 

Pojistné celkem 2 190 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle pojistné smlouvy obce Lešná) 

V případě pojištění skel se krytí eventuálních škod vztahuje na rozbití pojištěného skla 

jakoukoliv nahodilou událostí. Předmětem tohoto typu pojištění je soubor pevně 

osazených skel a výloh, včetně nalepených fólií, opláštění budovy, skleněné stavební 

prvky, světelné reklamy a světelné nápisy, včetně jejich elektrické instalace a nosné 

konstrukce, skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy. U pojištění skel není 

určena agregovaná pojistná částka, ale je stanoven maximální roční limit plnění a limit 

pro jednu pojistnou událost.  

Tabulka č. 15: Dosavadní pojištění elektronických zařízení od KOOP, a.s. 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle pojistné smlouvy obce Lešná) 

Pojištění elektronických zařízení zahrnuje soubory kancelářské a výpočetní techniky, 

servery, měřící systém a přenos dat z vodojemu a převaděč vysokofrekvenčního signálu 

POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Předmět pojištění

Pojistná 

částka [Kč]

Spoluúčast 

[Kč]

Pojištění 

sjednáváno na:

Max. roční 

limit plnění 

[Kč]

Limit pro 

pojistnou 

událost [Kč]

Vlastní zařízení vč. 

příslušenství 500 000 3 000

jednu a každou 

událost a novou 

cenu 300 000 300 000

Pojistné celkem 1 643 Kč
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v KD Vysoká a další movitý majetek obce téhož charakteru. Agregovaná pojistná částka 

byla stanovena na hodnotu 500 tis. Kč, pojistitel dále stanovil spoluúčast ve výši 3 000 

Kč, maximální roční limit plnění a rovněž limit plnění pro jednu pojistnou událost.  

Tabulka č. 16: Dosavadní pojištění odpovědnosti za škodu od KOOP, a.s. 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

Předmět pojištění 

Limit pojistného 

plnění [Kč] Sublimit plnění [Kč] Spoluúčast [Kč] 

Pojištění obecné 

odpovědnosti za škodu  
15 000 000 - 1 000 

Cizí věci převzaté - 200 000 1 000 

Cizí věci užívané  - 200 000 1 000 

Náklady zdravotní 

pojišťovny  
- 5 000 000 1 000 

Pojištění odpovědnosti 

obce za škodu 

způsobenou při výkonu 

veřejné moci  

- 5 000 000 1 000 

Čistá finanční škoda  - 300 000 10 %, min. 2 000   

Pojištění odpovědností 

zastupitelů obce  
5 000 000 - 2 500 

Pojistné celkem 48 493 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle pojistné smlouvy obce Lešná) 

Rozsah pojištění je vymezen následujícím způsobem:  

- pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 

v souvislosti s činností obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

- škody na majetku a zdraví třetích stran, 

- finanční škody, 

- náhrada nákladů vynaložených zdravotními pojišťovnami, včetně plnění 

ve prospěch zaměstnance zadavatele, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, 

- škody způsobené vadným výrobkem nebo činností, 

- škody způsobené zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních 

vztazích, 

- škody na majetku pronajatém, převzatém, v užívání nebo v péči,  
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- odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti pořádáním kulturních, sportovních a 

veřejných akcí, jejichž pořadatelem je obec,  

- škody způsobené působením teploty, unikajících látek, vlhkosti a odpadů. 

Obec má sjednáno pojištění obecné odpovědnosti s agregovanou pojistnou částkou 

ve výši 15 mil. Kč, jež zahrnuje škody způsobené provozní činností a škody vyplývající 

z vlastnictví staveb a jejich příslušenství. Dané pojištění kryje také finanční škody, škody 

na cizích věcech užívaných či převzatých, a to až do sublimitů stanovených pro jednotlivé 

předměty pojištění. Opomenout nelze ani náhrady nákladů zdravotních pojišťoven 

v důsledku pojistných událostí, jejichž původcem jsou zaměstnanci obce. Mimo již 

zmíněné oblasti má obec sjednáno také pojištění odpovědnosti zastupitelů obce, které 

chrání celkem 15 obecních zastupitelů. Spoluúčast na jednu pojistnou událost byla 

u odpovědnostního pojištění stanovena na 1 000 Kč s výjimkou odpovědnosti zastupitelů 

obce, kde spoluúčast činí 2 500 Kč.  
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Tabulka č. 17: Dosavadní pojištění motorových vozidel od KOOP, a.s. 

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Předmět pojištění Limit plnění [Kč] Spoluúčast [Kč] 

Škoda Octavia (reg.12/2012, 1598 ccm, 77 kW) 

Povinné ručení  70 000 000 bez spoluúčasti  

Havarijní pojištění (havárie, živel, odcizení a 

vandalismus) 
obvyklá cena vozidla 5 %, min. 5 000  

Pojištění čelního skla 10 000 bez spoluúčasti  

Ford Transit (reg. 10/2017, 1995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění (havárie, živel, odcizení a 

vandalismus) 
obvyklá cena vozidla 5 %, min. 5 000   

Pojištění skel 15 000 bez spoluúčasti 

Traktor Yukon (11/2017, 1498 ccm, 30 kW) 

Povinné ručení  100 000 000 bez spoluúčasti 

Havarijní pojištění  obvyklá cena stroje 0 %, min. 500 

Ford SHD Lhotka (reg. 02/2017, 1 995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění Allrisk (havárie, živel, 

odcizení a vandalismus, GAP) 
obvyklá cena vozidla 5 %, min. 5 000  

Pojištění skel 15 000 bez spoluúčasti 

Pracovní stroj přípojný (reg. 11/2015) - štěpkovač 

Povinné ručení  viz body a-c bez spoluúčasti 

a) újmy na zdraví 100 000 000 X 

b) újmy na věci a ušlý zisk 100 000 000 X 

c) náklady právní ochrany  20 000 X 

Havarijní pojištění Allrisk 500 000 5 %, min. 5 000   

Citroen Berlingo (reg. 10/2016, 1560 ccm, 73 kW) 

Povinné ručení  100 000 000 bez spoluúčasti 

Havarijní pojištění - (zákl. havárie, odcizení, 

živel, vandalismus) 
obvyklá cena vozidla 5 %, min. 5 000   

Pojištění skel 10 000 bez spoluúčasti 

Ford Transit SHD Lešná (reg. 01/2009, 1995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění 450 000 5 %, min. 5 000   

Nestandardní výbava 100 000 5 %, min. 5 000   

Úraz (SÚ, TN, TP), 9 sedadel 150 000/300 000/37 500 bez spoluúčasti 

Skla vozidla 20 000 bez spoluúčasti 

Pojistné celkem 82 725 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle pojistné smlouvy obce Lešná) 

Obec disponuje dvěma firemními vozy určenými k běžnému provozu, jimiž jsou Škoda 

Octavia a Citroen Berlingo. U těchto vozů sjednané pojištění obsahuje povinné ručení, 

havarijní pojištění a pojištění skel. Tři vozy Ford Transit jsou v užívání sborů 
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dobrovolných hasičů Lešné, Jasenice a Lhotky nad Bečvou. U jednoho z vozů je také 

sjednáno pojištění nestandardní výbavy, přičemž se jedná o zábleskovou plošinu, rampu 

a kontejner. Všechny Transity jsou pro případ nepředvídatelných událostí chráněny 

havarijním pojištěním a pojištěním skel. Hasičská vozidla jsou přihlášena do HZS 

Zlínského kraje - Integrovaného záchranného systému, což pro ně znamená výjimku a 

povinné ručení v tomto případě není sjednáno. Obec operuje také s traktorem značky 

Yukon a přípojným pracovním strojem.  

Tabulka č. 18: Dosavadní ostatní sjednaná pojištění 

OSTATNÍ POJIŠTĚNÍ 

Předmět pojištění Pojistitel 

Roční pojistné 

[Kč] 

Právní ochrana automobilu 

a řidiče (SHD) 
D.A.S.  5 400 

Úrazové pojištění členů 

SHD 

Hasičská 

vzájemná 

pojišťovna 

3 084 

Pojištění právní ochrany 

obce 
D.A.S.  15 050 

Pojistné celkem 23 634 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle pojistné smlouvy obce Lešná) 

S ohledem na skutečnost, že v rámci obce působí sbor dobrovolných hasičů, má obec 

sjednáno také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy sboru dobrovolných 

hasičů a rovněž i úrazové pojištění členů sboru. Poslední aktualizace počtu členů 

hasičského sboru proběhla v roce 2016. Od tohoto roku je na seznamu pojištěných osob 

týkajícího se úrazového pojištění zapsáno 43 členů sboru. Pojistné na jednu osobu činí 72 

Kč, celkem tedy roční pojistné za úrazové pojištění SHD představuje 3 096 Kč. Jak 

pojištění odpovědnosti, tak úrazové pojištění členů SHD jsou sjednána u Hasičské 

vzájemné pojišťovny. S činností SHD souvisí také pojištění právní ochrany automobilu a 

jeho řidiče, jež je sjednáno u společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR. 

U téhož pojistitele je sjednáno i pojištění právní ochrany obce a jejích zastupitelů. 

Pojištění s limitem plnění 1 mil. Kč je kalkulováno celkem pro 18 osob a roční pojistné 

dosahuje výše 15 050 Kč.  

Vzhledem ke specifičnosti výše uvedených pojištění je na trhu počet poskytovatelů 

daných druhů pojištění velmi omezen. I proto, že podíl pojistného u těchto druhů 
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pojištěné tvoří pouze nevýznamnou část celkového ročního pojistného obce, nebude 

kategorie ostatního pojištění v další části práce uvažována.  

 

Graf č. 1: Podíl pojistného za jednotlivé druhy pojištění na celkovém pojistném 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle pojistné smlouvy obce) 

 

Graf č. 1 vyjadřuje podíl pojistného za jednotlivé druhy pojištění na celkovém ročním 

pojistném obce Lešná sjednaného u všech pojišťoven uvedených v tabulkách výše. Jak 

již bylo zmíněno, dále se budu zabývat pouze oblastí majetkového a odpovědnostního 

pojištění a pojištění motorových vozidel. Současná pojistná ochrana je aktuálně pro tyto 

druhy pojištění sjednána u pojišťovny Kooperativa a roční pojistné za tyto služby činí 

224 633 Kč 

Stávající pojistné částky pro jednotlivé skupiny majetku týkající se pojištění majetku a 

odpovědnosti na základě veřejné zakázky pro obec Lešná stanovila společnost 

OPTIMUM – centrum pojištění, s.r.o., která k tomu využila oceňovací program od 

společnosti MP-konzult, s.r.o. S ohledem na tuto skutečnost vedení obce požaduje, aby 

byl rozsah pojistného krytí majetkového i odpovědnostního pojištění u všech 

alternativních nabídek komerčních pojišťoven dodržen. Nižší pojistné částky, než byly 

stanoveny znalcem, bude obec považovat v daných oblastech za nevyhovující. U 

movitého majetku jsou pojistné částky stanoveny individuálně dle účetních sestav 

zadavatele a přepočteny indexovou metodou na novou hodnotu, některé předměty 

pojištění se týkají 1. rizika.   

93 415 Kč; 38%

48 493 Kč; 20%

82 725 Kč; 33%

23 634 Kč; 9%

Podíl pojistného za jednotlivé druhy pojištění 

na celkovém ročním pojistném obce

Majetková pojištění

Pojištění odpovědnosti za
škodu

Pojištění motorových vozidel

Ostatní pojištění
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole bude provedena analýza, zhodnocení a porovnání nabídek pojistné 

ochrany pro obec Lešná od vybraných pojišťoven, které budou zároveň stručně 

představeny. Nabídky budou porovnány se současnou pojistnou ochranou obce a na závěr 

kapitoly bude podán návrh pro doporučení nejvhodnějšího pojistného portfolia.  

3.1 Analýza nabídek vybraných pojišťoven působících na tuzemském 

trhu  

Na základě analýzy rizik a jejích výsledků obec může přistoupit ke komparaci nabídek 

pojistné ochrany vybraných komerčních pojišťoven. V rámci této kapitoly budou stručně 

charakterizovány jednotlivé pojišťovny, které předložily svou nabídku komplexní 

pojistné ochrany obce. Dále budou dané nabídky analyzovány a hodnoceny za užití metod 

vhodných k evaluaci variant pojistné ochrany.  

Po konzultaci s vedením obce byly ohledně zpracování nabídky pojistné ochrany pro obec 

osloveny následující pojišťovny:  

• Allianz pojišťovna a.s. – Pojistitel písemně oznámil, že nabídku nebude 

nepředkládat.  

• Česká podnikatelská pojišťovna a.s. – Pojistitel písemně oznámil, že nabídku 

nebude nepředkládat.  

• Česká pojišťovna a.s. – Tato pojišťovna předložila nabídku. 

• ČSOB pojišťovna a.s. – Tato pojišťovna předložila nabídku. 

• Generali a.s. – Tato pojišťovna předložila nabídku. 

• UNIQA pojišťovna a.s. – Tato pojišťovna předložila nabídku. 

• Slavia pojišťovna a.s. - Pojistitel písemně oznámil, že nabídku nebude 

nepředkládat.  

• Direct pojišťovna a.s. - Pojistitel písemně oznámil, že nabídku nebude 

nepředkládat.  

• Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. - Pojistitel písemně oznámil, že nabídku 

nebude nepředkládat.  
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V další části práce se bude zabývat již pouze těmi komerčními pojišťovnami, které se 

rozhodly předložit nabídku komplexní pojistné ochrany pro obec Lešná. Veškeré 

pojišťovny byly zároveň vyzvány, aby se při stanovování pojistných částek 

u majetkového a odpovědnostního pojištění držely požadavku obce, který byl detailněji 

popsán v závěru předchozí kapitoly.   

3.1.1 Charakteristika společnosti Česká pojišťovna a.s. a její nabídka 

Tradice České pojišťovny sahá až do roku 1827, kdy instituce zpočátku nabízela pouze 

pojištění proti požáru. Během následujícího století již byla instituce s názvem První česká 

vzájemná pojišťovna natolik silná, že jí neotřásly ani náhrady rozsáhlých škod jako třeba 

pojistná událost spojená s požárem tehdy rozestavěného Národního divadla. Postupně 

pojišťovna rozšířila svou nabídku pojistného portfolia také o životní pojištění, pojištění 

proti vloupání a zákonné pojištění odpovědnosti a úrazu. Až do roku 1991, kdy byl 

zákonem o pojišťovnictví otevřen trh, si dřívější Československá pojišťovna držela 

monopolní postavení. I přes vstup více než 40 konkurenčních společností na pojistný trh 

v následující dekádě se České pojišťovně podařilo si udržet své výsadní postavení, což 

přetrvává i v současnosti (25).   

Tato společnost je součástí Generali CEE Holdingu B.V.  Lze konstatovat, že je 

kapitálově nejsilnější pojišťovnou na tuzemském trhu. Její základní kapitál činí 4 mld. 

Kč. Česká pojišťovna je zakládajícím a aktivním členem České asociace pojišťoven a 

České kanceláře pojistitelů. Česká pojišťovna, a.s. vytvořila pro města, městyse a obce 

komplexní program pojistné ochrany, který zahrnuje nejen pojištění movitého a 

nemovitého majetku, ale i odpovědnosti za škodu. V rámci programu lze sjednat také 

zemědělské pojištění, tj. pojištění městských a obecních lesů. Movitý i nemovitý majetek 

je tedy možné pojistit pro případ škody v důsledku živelné události i pro případ odcizení 

krádeží vloupáním a loupeží. Základní živelní pojištění je sestaveno pro případ poškození 

či zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla. Dále jej 

jde rozšířit pro případ škody způsobené povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem 

půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy nebo vodou vytékající z vodovodních zařízení. 

Z hlediska výše předepsaného životního i neživotního pojištění je Česká pojišťovna 

na prvním místě a její celkový podíl na tuzemském pojistném trhu činí 22,1 % (23). 
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V letech 2000 až 2005 se Česká pojišťovna umisťovala na prvních místech odborné 

ankety Pojišťovna roku, v posledních 10 letech se však v TOP 5 oceňovaných 

pojišťovnách neumisťuje (24).   

Tabulka č. 19: Návrh majetkového pojištění od České pojišťovny, a.s. 

ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ 

Předmět pojištění 

Pojistná 

částka/Limit plnění 

[Kč] Spoluúčast [Kč] 

Pojištění 

sjednáváno na: 

Soubor vlastních budov 335 000 000 5 000 první riziko 

Soubor vlastních staveb 10 000 000 5 000 první riziko 

Ostatní vlastní a cizí věci movité  17 300 000 5 000 první riziko 

Věci zvláštní kulturní hodnoty 400 000 5 000 první riziko 

Soubor investic 2 000 000 5 000 první riziko 

Vlastní cennosti  200 000 5 000 první riziko 

Soubor věcí zaměstnanců  100 000 5 000 první riziko 

Náklady na stržení, úklid a odvoz 

zbytků 
1 000 000 5 000 první riziko 

* Nebezpečí povodeň  10 %, min. 10 000 

* Nebezpečí vodovod 3 000 

*Flexa 20 000 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 

Předmět pojištění 

Pojistná částka 

[Kč] Spoluúčast [Kč] 

Pojištění 

sjednáváno na: 

Ostatní vlastní a cizí věci movité  600 000 3 000 první riziko 

Soubor vlastních budov a staveb 300 000 3 000 první riziko 

Vlastní cennosti 200 000 3 000 první riziko 

Soubor věcí zaměstnanců 100 000 3 000 první riziko 

Věci zvláštní umělecké hodnoty  400 000 3 000 první riziko 

Ceniny přepravované pověřenou 

osobou 200 000 3 000 první riziko 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 

Veškeré výše uvedené předměty 

pojištění 600 000 3 000 první riziko 

POJIŠTĚNÍ SKEL 

Soubor skel 100 000 1 000 první riziko 

POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Elektronická zařízení 500 000 3 000 první riziko 

Pojistné celkem 134 603 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky České pojišťovny, a.s.) 
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Z hlediska požadovaného rozsahu pojištění, i co se týká limitů pojistného plnění, splňuje 

nabídka pojištění ČP zadané parametry. Limity pojistného plnění jsou u škod na stavbách 

zapříčiněných povodní nebo záplavou stanoveny částkou 1 mil. Kč, u škod způsobených 

vodou uniklou z dešťových svodů a kanalizace na 50 tis. Kč, u nárazu dopravního 

prostředku na 50 tis. Kč za jednu pojistnou událost. Spoluúčast u pojistného nebezpečí 

povodně či záplavy činí 10 %/minimálně 10 tis. Kč, u vodovodních škod 5 tis. Kč a 3 tis. 

Kč u pojištění elektroniky.  

Tabulka č. 20: Návrh pojištění odpovědnosti za škodu od České pojišťovny, a.s. 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

Předmět pojištění 

Limit pojistného plnění 

[Kč] 

Sublimit plnění 

[Kč] 

Spoluúčast 

[Kč] 

Pojištění obecné odpovědnosti 

včetně výkonu veřejné funkce 
15 000 000 - 2 500 

Věci převzaté pojištěným - 200 000 2 500 

Věci užívané pojištěným - 200 000 2 500 

Náklady zdravotní pojišťovny  - 5 000 000 2 500 

Čistá finanční škoda  - 300 000 2 500 

Pojistné celkem 24 189 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky České pojišťovny, a.s.) 

Nabídka pojištění odpovědnosti předložená Českou pojišťovnou pokrývá všechny 

zásadní oblasti odpovědnostní pojistné ochrany požadované obcí. Nezahrnuje však 

pojištění provozovatele kulturních a sportovních zařízení a pojištění obecního hasičského 

záchranného sboru. V tomto případě zahrnuje pojištění obecné odpovědnosti i tzv. 

křížovou odpovědnost, která kryje škody vzniklé při výkonu veřejné funkce, ať už se 

jedná o starostu, místostarostu, členy zastupitelstva či rady pojištěného územního 

samosprávního celku. Spoluúčast u pojištění odpovědnosti byla stanovena na 2 500 Kč, 

což je více než u současné varianty sjednané u KOOP.  

Cenová kalkulace pojištění motorových vozidel se vztahuje na vozy a pracovní stroje 

uvedené v tabulce níže. Pro oba osobní vozy a pracovní stroje je potřeba sjednat povinné 

ručení, které kryje škody v souvislosti s újmou na zdraví (do 100 mil. Kč), ušlý zisk 

(do 100 mil. Kč) a náklady právní ochrany (do 20 tis. Kč). Jak již bylo vysvětleno výše, 

povinné ručení se netýká hasičských vozů. Naopak havarijní pojištění Allrisk zahrnující 

riziko havárie, odcizení, živelní události, vandalismu a rovněž asistenční služby bylo 

nabídnuto pro všechna vozidla se spoluúčastí 5 %, min. 5 000 Kč. U starších vozů 
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s registrací v roce 2009 a 2012 je náhrada škody v důsledku odcizení vozu kryta pouze 

do limitu 100 tis. Kč. Pojištění skel vozidla je možné sjednat s limity 12 tis. Kč pro osobní 

vozy, respektive 16 tis. Kč pro hasičská auta, a to bez spoluúčasti.  

Tabulka č. 21: Návrh pojištění motorových vozidel od České pojišťovny, a.s. 

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Předmět pojištění Limit plnění [Kč] Spoluúčast [Kč] 

Škoda Octavia (reg.12/2012, 1598 ccm, 77 kW) 

Povinné ručení 100 000 000 bez spoluúčasti  

Havarijní pojištění Allrisk (havárie, živel, 

odcizení a vandalismus, úraz, asistence) 
obvyklá cena vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění čelního skla 12 000 bez spoluúčasti  

Ford Transit (reg. 10/2017, 1995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění Allrisk (havárie, živel, 

odcizení a vandalismus) 
obvyklá cena vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 16 000 bez spoluúčasti 

Traktor Yukon (11/2017, 1498 ccm, 30 kW) 

Povinné ručení 100 000 000 bez spoluúčasti 

Havarijní pojištění obvyklá cena stroje 0 %, min. 500 

Ford SHD Lhotka (reg. 02/2017, 1 995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění Allrisk (havárie, živel, 

odcizení a vandalismus, GAP) 
obvyklá cena vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 16 000 bez spoluúčasti 

Pracovní stroj přípojný (reg. 11/2015) - štěpkovač 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  viz body a-c bez spoluúčasti 

a) újmy na zdraví 100 000 000 X 

b) újmy na věci a ušlý zisk 100 000 000 X 

c) náklady právní ochrany  20 000 X 

Havarijní pojištění Allrisk 500 000 5 %, min. 5 000 

Citroen Berlingo (reg. 10/2016, 1560 ccm, 73 kW) 

Povinné ručení 100 000 000 bez spoluúčasti 

Havarijní pojištění Allrisk (havárie, odcizení, 

živel, vandalismus) obvyklá cena vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 12 000 bez spoluúčasti 

Ford Transit SHD Lešná (reg. 01/2009, 1995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění Allrisk obvyklá cena vozidla 5 %, min. 5 000 

Nestandardní výbava 100 000 5 %, min. 5 000 

Úraz (SÚ, TN, TP), 9 sedadel 200 000/400 000/40 000 bez spoluúčasti 

Skla vozidla 16 000 bez spoluúčasti 

Pojistné celkem 84 358 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky České pojišťovny, a.s.) 
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3.1.2 Charakteristika společnosti Generali a.s. a její nabídka 

Pojišťovna Generali a.s. je součástí skupiny Generali, jednoho z největších světových 

pojistitelů, a především na trzích západní Evropy zaujímá skupina Generali vedoucí 

postavení, přičemž stále významnější pozici postupně získává jak v Asii, tak v regionu 

střední a východní Evropy (26). Pojišťovna Generali a.s. je komplexním pojišťovacím 

ústavem, pro nějž pracuje bezmála 3 000 zaměstnanců na území celé České republiky. 

Svým zákazníkům nabízí v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý servis včetně 

bezplatného poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Společnost klade důraz 

na vysokou kvalitu pojistných produktů a dokonalý a rychlý servis na všech úrovních její 

činnosti. Generali je hustotou sítě svých zastoupení dostupná zákazníkům v rámci České 

republiky. Pojišťovna disponuje vlastním kapitálem ve výši 3,1 mld. Kč a technickými 

rezervami dosahujícími téměř 10 mld. Kč. Pojišťovna Generali jako první pojišťovna a 

zároveň jako první finanční instituce v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví v České 

republice získala v roce 1999 Certifikát kvality podle mezinárodní normy ISO 9001:1994. 

Později získala také další certifikáty a to ISO 9001:2000 a v roce 2008 ISO 9001:2008. 

Generali Pojišťovna a.s. tak naplnila požadavky, které zaručují funkční systém 

poskytující zákazníkům i dodavatelům jistotu, že sjednané podmínky pojistné ochrany 

budou dodrženy (27). Dle celkového podílu předepsaného pojistného za ro 2017 se 

Generali se 6,5 % řadí mezi přední české pojišťovny (23).  

Mezi pojištění, které nabízí GENERALI pojišťovna, a. s. územním samosprávním 

celkům, patří pojištění pro následující nebezpečí - Flexa (požár, přímý úder blesku, 

výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerodynamický třesk), voda z potrubí, přírodní 

nebezpečí, nebezpečí odcizení a vandalismu, pojištění elektronických zařízení a skel. 

Všechna majetková pojištění jsou sjednána na první riziko. Limit pojistného plnění 

za škody způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí byl stanoven 

na 1 mil. Kč. Spoluúčasti jsou však, co se týká živelního pojištění, vyšší, než je pro obec 

žádoucí. Cena majetkového pojištění je téměř dvojnásobná se srovnání se stávající 

variantou sjednanou u KOOP.  

Návrh pojistného portfolia GENERALI pojišťovny, a. s. zachycují tabulky č. 22–24. 
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Tabulka č. 22: Návrh majetkového pojištění od GENERALI, a.s. 

ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ 

Předmět pojištění 

Pojistná 

částka/Limit 

plnění [Kč] 

Spoluúčast dle 

nebezpečí [Kč] 

Pojištění 

sjednáváno na: 

Soubor vlastních budov 335 000 000 5-20 tis.  první riziko  

Soubor vlastních staveb 10 000 000 5-20 tis.  první riziko  

Ostatní vlastní a cizí věci movité  17 300 000 5-20 tis.  první riziko  

Věci zvláštní kulturní hodnoty 400 000 5-20 tis.  první riziko  

Soubor investic 2 000 000 5-20 tis.  první riziko  

Vlastní cennosti  200 000 5-20 tis.  první riziko  

Soubor věcí zaměstnanců  100 000 5-20 tis.  první riziko  

Náklady na stržení, úklid a odvoz 

zbytků 1 000 000 5-20 tis.  první riziko  

* nebezpečí povodeň  10 000 

* nebezpečí vodovod 5 000 

*přírodní nebezpečí (vichřice, krupobití, tíha sněhu, 

pád stromu/stožáru) 

10 000 

*Flexa (požár, přímý úder blesku, výbuch a pád 

letadla) 20 000 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 

Předmět pojištění Pojistná částka Spoluúčast [Kč] 

Pojištění 

sjednáváno na: 

Ostatní vlastní a cizí věci movité  600 000 1 000 první riziko 

Soubor vlastních budov a staveb 300 000 1 000 první riziko 

Vlastní cennosti 200 000 1 000 první riziko 

Soubor věcí zaměstnanců 100 000 1 000 první riziko 

Věci zvláštní umělecké hodnoty  400 000 1 000 první riziko 

Ceniny přepravované pověřenou 

osobou 200 000 1 000 první riziko 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 

Veškeré výše uvedené předměty 

pojištění 600 000 1 000 první riziko 

POJIŠTĚNÍ SKEL  

Soubor skel 100 000 1 000 první riziko  

POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Elektronická zařízení 500 000 5 000 první riziko  

Pojistné celkem 183 189 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky GENERALI, a.s.) 

Nabídka pojištění odpovědnosti za škodu je zahrnuje pojištění odpovědnosti 

provozovatele kulturních a sportovních zařízení a pojištění odpovědnosti za škody 
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způsobené obecním hasičským sborem. Není nabídnuto pojištění zastupitelů za škody 

způsobené obci. Důležité údaje týkající se nabídky odpovědnostního pojištění 

od Generali zobrazuje níže uvedená tabulka.  

Tabulka č. 23: Návrh pojištění odpovědnosti za škodu od GENERALI, a.s. 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

Předmět pojištění 

Limit pojistného 

plnění [Kč] 

Sublimit plnění 

[Kč] 

Spoluúčast 

[Kč] 

Pojištění obecné odpovědnosti 

za škodu  
15 000 000 - 5 000 

Cizí věci převzaté - 200 000 1 000 

Cizí věci užívané  - 200 000 1 000 

Náklady zdravotní pojišťovny  - 5 000 000 1 000 

Pojištění odpovědnosti obce 

za škodu způsobenou 

při výkonu veřejné moci  

- 5 000 000 5 000 

Odpovědnost SHD 1 000 000 - 5 000 

Čistá finanční škoda  - 300 000 1 000 

Pojistné celkem 25 892 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky GENERALI, a.s.) 

Cenová kalkulace pojištění motorových vozidel se vztahuje na vozy a pracovní stroje 

uvedené v tabulce níže. Pro oba osobní vozy a pracovní stroje je potřeba sjednat povinné 

ručení, které kryje škody v souvislosti s újmou na zdraví (do 70 mil. Kč) a ušlý zisk 

(do 70 mil. Kč). I havarijní pojištění nabízené pojišťovnou Generali zahrnuje riziko 

havárie, odcizení, živelní události, vandalismu a rovněž asistenční služby a bylo 

nabídnuto pro všechna vozidla se spoluúčastí 5 %, min. 5 000 Kč. Pojištění skel vozidla 

je možné sjednat bez spoluúčasti, ale pouze do limitu 10 tis. Kč, což zejména pro hasičská 

auta není dostačující. Limity úrazového pojištění pro všechna sedadla vozu Ford Transit 

jsou rovněž nižší – 120 tis. Kč pro případ smrti, 240 tis. Kč pro trvalé následky úrazu, 

denní odškodné pak bylo stanoveno na 60 Kč.  
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Tabulka č. 24: Návrh pojištění motorových vozidel od GENERALI, a.s. 

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Předmět pojištění Limit plnění [Kč] Spoluúčast [Kč] 

Škoda Octavia (reg.12/2012, 1598 ccm, 77 kW) 

Povinné ručení 70 000 000 bez spoluúčasti  

Havarijní pojištění 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění čelního skla 10 000 bez spoluúčasti  

Ford Transit (reg. 10/2017, 1995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 10 000 bez spoluúčasti 

Traktor Yukon (11/2017, 1498 ccm, 30 kW) 

Povinné ručení 70 000 000 bez spoluúčasti 

Havarijní pojištění obvyklá cena stroje 5 %, min. 5 000 

Ford SHD Lhotka (reg. 02/2017, 1 995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění  

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 10 000 bez spoluúčasti 

Pracovní stroj přípojný (reg. 11/2015) - štěpkovač 

Povinné ručení 70 000 000 bez spoluúčasti 

Havarijní pojištění 500 000 5 %, min. 5 000 

Citroen Berlingo (reg. 10/2016, 1560 ccm, 73 kW) 

Povinné ručení 70 000 000 bez spoluúčasti 

Havarijní pojištění  

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 10 000 bez spoluúčasti 

Ford Transit SHD Lešná (reg. 01/2009, 1995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Nestandardní výbava 100 000 5 %, min. 5 000 

Úraz (SÚ, TN, TP), 9 sedadel 120 000/240 000/60 bez spoluúčasti 

Skla vozidla 10 000 bez spoluúčasti 

Pojistné celkem 101 495 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky GENERALI, a.s.) 

3.1.3 Charakteristika společnosti UNIQA a.s. a její nabídka   

UNIQA na českém trhu působí od roku 1993. Jako držitel univerzální pojišťovací licence 

si vytvořila široké portfolio pojistných produktů pokrývající veškeré segmenty českého 

trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob. Spoluzakladatelem a 

jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je největší rakouská pojišťovací skupina 
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UNIQA International Versicherungs-Holding, AG. Tato společnost je součástí 

pojišťovací skupiny UNIQA Insurance Group, rovněž se sídlem ve Vídni, jejíž koncern 

zajišťuje služby v celkem 19 zemích Evropy pro více než 10 milionů zákazníků. Síť více 

než 90 poboček zákazníkům poskytuje intenzivní servis na celém území České republiky. 

Stabilně patří UNIQA k deseti nejsilnějším pojišťovnám na českém trhu. Vlastní kapitál 

společnosti dnes činí 1,6 mld. Kč. Podíl předepsaného pojistného v oblasti neživotního 

pojištění u pojišťovny UNIQA tvoří 6,5 %, konkrétně se jedná o částku ve výši 5,3 mld. 

Kč. Neživotní pojištění se v roce 2017 podílelo na dosaženém výsledku pojišťovny téměř 

z 83 %. Ve svém portfoliu UNIQA v současnosti spravuje přibližně 840 000 pojistných 

smluv (28).   

Z hlediska požadovaného rozsahu pojištění a limitů pojistného plnění lze nabídku 

považovat za vyhovující s výjimkou pojistného nebezpečí povodně či záplavy, kde je 

limit pojišťovny ve výši 30 milionů Kč, tedy nižší než obec požaduje. Limit pojistného 

plnění za škody způsobené zpětným vystoupením vody z kanalizačního potrubí činí 

3 mil. Kč. Výše spoluúčastí u pojistného nebezpečí povodně a záplava představuje 1 %, 

minimálně však 10 tis. Kč, u vodovodních škod 2 tis. Kč, u pojištění skel 2 tis. Kč a 

u odcizení a vandalismu 1 tis. Kč. Některé hodnoty spoluúčasti jsou nižší než u stávající 

pojistné ochrany, nabídnutá cena majetkového pojistného je však výrazně vyšší. 

Kromě toho nabídka pojištění pro případ odcizení neobsahuje pojištění přepravy cenin 

pověřenou osobou, detailnější informace pak poskytuje níže uvedená tabulka.  
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Tabulka č. 25: Návrh majetkového pojištění od UNIQA, a.s.   

ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ 

Předmět pojištění 

Pojistná částka/Limit 

plnění [Kč] 

Spoluúčast 

[Kč] 

Pojištění 

sjednáváno na: 

Soubor vlastních budov 335 000 000 5 000 první riziko  

Soubor vlastních staveb 10 000 000 5 000 první riziko  

Ostatní vlastní a cizí věci movité  17 300 000 5 000 první riziko  

Vlastní věci zvláštní kulturní a 

historické hodnoty 400 000 5 000 první riziko  

Soubor investic 2 000 000 5 000 první riziko  

Vlastní cennosti  200 000 5 000 první riziko  

Cizí věci movité, soubor věcí 

zaměstnanců  100 000 5 000 první riziko  

Náklady na stržení, úklid a odvoz 

zbytků 1 000 000 5 000 první riziko  

* nebezpečí povodeň  1 %, min. 10 000 

* nebezpečí vodovod 2 000 

*Flexa 20 000 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 

Předmět pojištění Pojistná částka [Kč] 

Spoluúčast 

[Kč] 

Pojištění 

sjednáváno na: 

Ostatní vlastní a cizí věci movité  600 000 3 000 první riziko 

Soubory vlastních staveb 300 000 3 000 první riziko 

Vlastní cennosti 200 000 3 000 první riziko 

Cizí věci movité, soubor věcí 

zaměstnanců 100 000 3 000 první riziko 

Vlastní věci zvláštní umělecké 

hodnoty  400 000 3 000 první riziko 

Peníze a ceniny přepravované 

pověřenou osobou není zahrnuto není zahrnuto není zahrnuto 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU [Kč] 

Veškeré výše uvedené předměty 

pojištění 600 000 1 000 první riziko 

POJIŠTĚNÍ SKEL [Kč] 

Soubor skel 100 000 2 000 první riziko  

POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ [Kč] 

Elektronická zařízení 500 000 3 000 první riziko  

Pojistné celkem 134 848 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky UNIQA, a.s.) 
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Pojištění odpovědnosti za škodu je sice cenově velmi výhodné, nezahrnuje však pojištění 

odpovědnosti obce za škodu způsobenou výkonem veřejné moci ani pojištění 

odpovědnosti zastupitelů obce, což jsou pro obec velmi důležité oblasti.   

Tabulka č. 26: Návrh pojištění odpovědnosti za škodu od UNIQA, a.s. 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

Předmět pojištění Sublimit plnění [Kč] Spoluúčast [Kč] 

Pojištění obecné odpovědnosti za 

škodu  
- 1 000 

Cizí věci převzaté 200 000 1 000 

Cizí věci užívané  200 000 1 000 

Náklady zdravotní pojišťovny  5 000 000 1 000 

Pojištění odpovědnosti obce za 

škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci  

není zahrnuto  není zahrnuto 

Čistá finanční škoda  300 000 10 %, min. 2 000  

Pojištění odpovědností zastupitelů 

obce  
není zahrnuto  není zahrnuto 

Pojistné celkem 15 072 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky UNIQA, a.s.) 

Co se týká nabídky pojištění motorových vozidel, nabídka v zásadě respektuje 

požadovaný rozsah pojištění. Limity plnění odpovídají ve většině případů obvyklé ceně 

vozidla v okamžiku uskutečnění pojistné události. Výše spoluúčasti u havarijního 

pojištění dosahuje 5 %, respektive minimální částky 5 000 Kč, u veškerého pojištění skel 

byla spoluúčast stanovena na 500 Kč, což je ve srovnání se stávající formou pojištění 

pro obec méně výhodné. Limity povinného ručení v případě škody na majetku činí 50 

mil. Kč, u škod na zdraví je limit stanoven částkou 60 mil. Kč. I celková hodnota 

pojistného motorových vozidel od pojišťovny UNIQA představuje vyšší částku, než 

jakou aktuálně obec ročně hradí. 
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Tabulka č. 27: Návrh pojištění motorových vozidel od UNIQA, a.s. 

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Předmět pojištění Limit plnění [Kč] Spoluúčast [Kč] 

Škoda Octavia (reg.12/2012, 1598 ccm, 77 kW) 

Povinné ručení 60 000 000 bez spoluúčasti  

Havarijní pojištění (havárie, živelní událost, odcizení 

a vandalismus, asistenční služby) 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění čelního skla 10 000 500 

Ford Transit (reg. 10/2017, 1995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění (havárie, živ. událost, odcizení a 

vandalismus, asistenční služby) 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 20 000 500 

Traktor Yukon (11/2017, 1498 ccm, 30 kW) 

Povinné ručení traktor 100 000 000 bez spoluúčasti 

Havarijní pojištění 

obvyklá cena 

vozidla 0 %, min. 500 

Ford SHD Lhotka (reg. 02/2017, 1 995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění (havárie, živelní událost, odcizení 

a vandalismus, asistenční služby) 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 20 000 500 

Pracovní stroj přípojný (reg. 11/2015) - štěpkovač 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  viz body a-b bez spoluúčasti 

a) újmy na zdraví 50 000 000 X 

b) újmy na věci a ušlý zisk 60 000 000 X 

Havarijní pojištění 500 000 5 %, min. 5 000 

Citroen Berlingo (reg. 10/2016, 1560 ccm, 73 kW) 

Povinné ručení 60 000 000 bez spoluúčasti 

Havarijní pojištění (zákl. havárie, odcizení, živel, 

vandalismus, asistenční služby) 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 10 000 500 

Ford Transit (reg. 01/2009, 1995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000  

Nestandardní výbava 100 000 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 20 000 500 

Pojistné celkem 99 138 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky UNIQA, a.s.) 

3.1.4 Charakteristika společnosti ČSOB Pojišťovna a.s. a její nabídka 

ČSOB Pojišťovna, a.s., jako člen holdingu ČSOB byla založena roku 1992 pod názvem 

IPB Pojišťovna, a.s. Pod svým současným názvem se s ní na trhu setkáváme od roku 
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2003. Je univerzální pojišťovací společností, která nabízí širokou škálu životních a 

neživotních pojištění jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Dle statistik ČAP tržní podíl 

ČSOB Pojišťovny na českém pojistném trhu za rok 2017 činil 7, 5 %, čímž se společnost 

v objemu předepsaného pojistného na tuzemském trhu pojišťoven zařadila na 4. místo. 

Výše předepsaného pojistného za uplynulý rok činí 8,16 mld. Kč. V současnosti ČSOB 

Pojišťovna spravuje přibližně 1 000 000 pojistných smluv. Společnost disponuje vlastním 

kapitálem ve výši 4,46 mil. Kč a za předcházející kalendářní rok dosáhla zisku ve výši 

859 mil. Kč (29).  ČSOB nabízí také komplexní pojistnou ochranu municipalit, kde obce 

či města mohou sjednat pojištění majetku včetně investičních akcí vázaných úvěrem nebo 

dotací. Dále je pojišťovna schopna v oblasti veřejné správy poskytnout pojištění 

odpovědnosti a rovněž zemědělské pojištění (30).   

Jak prezentuje níže uvedená tabulka, z hlediska požadovaného rozsahu pojištění a limitů 

pojistného plnění lze nabídku ČSOB považovat za vyhovující. Souhrnný roční limit 

pojistného plnění u škod v důsledku živelních nebezpečí představuje 100 mil. Kč, 

u povodně či záplavy se jedná o částku 40 mil. Kč. Limit ročního pojistného plnění 

u vodovodních škod byl stanoven na 10 mil. Kč. Výše spoluúčasti u pojistného nebezpečí 

povodně či záplavy je stanovena na 5 %, minimálně však 10 tis. Kč. U vodovodních škod 

je spoluúčast dána částkou 3 tis. Kč, u doplňkových živelních nebezpečí jde o 5 tis. Kč, 

rizik Flexa se týká spoluúčast ve výši 20 tis. Kč. U pojištění elektronických zařízení 

spoluúčast představuje 3 tis. Kč, u pojištění skel se jedná pouze o 500 Kč. U nebezpečí 

odcizení byla spoluúčast určena částkou 3 tis. Kč, u vandalismu je to 10 %, minimálně 

ale 1 tis. Kč. Některé hodnoty spoluúčasti jsou nižší než u stávající pojistné ochrany, a i 

nabídnutá cena majetkového pojistného je nižší než u předchozích analyzovaných 

nabídek komerčních pojišťoven.  
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Tabulka č. 28: Návrh majetkového pojištění od ČSOB pojišťovny, a.s. 

ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ 

Předmět pojištění 

Pojistná 

částka/Limit plnění 

[Kč] Spoluúčast [Kč] 

Pojištění 

sjednáváno na: 

Soubor vlastních budov 337 000 000 5 000 první riziko  

Soubor vlastních staveb 10 000 000 5 000 první riziko  

Ostatní vlastní a cizí věci movité  17 400 000 5 000 první riziko  

Věci zvláštní kulturní hodnoty 400 000 5 000 první riziko  

Soubor investic 2 000 000 5 000 první riziko  

Vlastní cennosti  200 000 5 000 první riziko  

Soubor věcí zaměstnanců  100 000 5 000 první riziko  

Náklady na stržení, úklid a odvoz 

zbytků 1 000 000 5 000 první riziko  

* nebezpečí povodeň  5 %, min. 10 000 

* nebezpečí vodovod 3 000 

*Flexa 20 000 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 

Předmět pojištění Pojistná částka Spoluúčast [Kč] 

Pojištění 

sjednáváno na: 

Ostatní vlastní a cizí věci movité  600 000 3 000 první riziko 

Vlastní budovy a stavby  300 000 3 000 první riziko 

Vlastní cennosti 200 000 3 000 první riziko 

Soubor věcí zaměstnanců 100 000 3 000 první riziko 

Věci zvláštní umělecké hodnoty  400 000 3 000 první riziko 

Ceniny přepravované pověřenou 

osobou 200 000 3 000 první riziko 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 

Veškeré výše uvedené předměty 

pojištění 300 000 10 %, min. 1 000 první riziko 

POJIŠTĚNÍ SKEL  

Soubor skel 100 000 500 první riziko  

POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Elektronická zařízení 500 000 3 000 první riziko  

Pojistné celkem 83 964 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky ČSOB pojišťovny, a.s.) 

Co se týká nabídky pojištění odpovědnosti za škodu, nezahrnuje předložená varianta 

pojištění odpovědnosti provozovatele kulturních a sportovních zařízení. Nabídka však 

respektuje požadavek na krytí újmy způsobené nezákonným rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem obce při výkonu veřejné správy v přenesené a samostatné 
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působnosti. Pojistná ochrana se vztahuje také na újmu způsobenou jinému pojištěnými 

osobami i členy zastupitelstva, výborů a komisí zřizovaných obcí pro případ své 

odpovědnosti za újmu způsobenou v rámci své činnosti jménem obce nebo pro obec. 

Mimo jiné se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou hasičským 

záchranným sborem a na odpovědnost za újmu způsobenou studentům a žákům 

při praktické výuce. Důležité údaje týkající se nabídky odpovědnostního pojištění 

od ČSOB zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 29: Návrh pojištění odpovědnosti za škodu od ČSOB Pojišťovny, a.s. 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

Předmět pojištění 

Limit pojistného 

plnění [Kč] 

Sublimit plnění 

[Kč] Spoluúčast [Kč] 

Pojištění obecné odpovědnosti 15 000 000 - 1 000 

Cizí věci převzaté - 200 000 1 000 

Cizí věci užívané - 200 000 1 000 

Náklady zdravotní pojišťovny  - 5 000 000 1 000 

Pojištění odpovědnosti obce 

za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci  

- 5 000 000 1 000 

Nemajetková újma - 500 000 1 000 

Čistá finanční škoda  - 300 000 1 000 

Pojištění zastupitelů obce  5 000 000 5 000 000 2 500 

Pojistné celkem 24 219 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky ČSOB pojišťovny, a.s.) 

Cenová kalkulace pojištění motorových vozidel se vztahuje na vozy a pracovní stroje 

uvedené v tabulce níže. Pro oba osobní vozy a pracovní stroje by bylo sjednáno povinné 

ručení, které kryje škody v souvislosti s újmou na zdraví do výše 100 mil. Kč a újmou 

na majetku se shodným limitem. Havarijní pojištění nabízené pojišťovnou ČSOB kryje 

standardní rozsah škod vzniklých v důsledku havárie, odcizení, živelní události, 

vandalismu a rovněž také asistenční služby. Spoluúčast byla pro všechna vozidla 

stanovena na 5 %, respektive na min. 5 000 Kč. Pojištění skel vozidla je možné sjednat 

se spoluúčastí 500 Kč a s různými limity plnění. Úrazové pojištění se sjednává s limitem 

200 tis. Kč, který se vztahuje na smrt následkem úrazu a stejně tak na trvalé následky 

úrazu.  
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Tabulka č. 30: Návrh pojištění motorových vozidel od ČSOB Pojišťovny, a.s. 

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Předmět pojištění Limit plnění [Kč] Spoluúčast [Kč] 

Škoda Octavia (reg.12/2012, 1598 ccm, 77 kW) 

Povinné ručení 100 000 000 bez spoluúčasti  

Havarijní pojištění (havárie, živelní událost, odcizení 

a vandalismus, asistenční služby) 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění čelního skla 10 000 500 

Ford Transit (reg. 10/2017, 1995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění (havárie, živ. událost, odcizení a 

vandalismus, asistenční služby) 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 13 000 500 

Traktor Yukon (11/2017, 1498 ccm, 30 kW) 

Povinné ručení traktor 100 000 000 bez spoluúčasti 

Havarijní pojištění 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Ford SHD Lhotka (reg. 02/2017, 1 995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění (havárie, živelní událost, odcizení 

a vandalismus, asistenční služby) 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 13 000 500 

Pracovní stroj přípojný (reg. 11/2015) - štěpkovač 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  viz body a-b bez spoluúčasti 

a) újmy na zdraví 100 000 000 X 

b) újmy na věci a ušlý zisk 100 000 000 X 

Havarijní pojištění 500 000 5 %, min. 5 000 

Citroen Berlingo (reg. 10/2016, 1560 ccm, 73 kW) 

Povinné ručení 100 000 000 bez spoluúčasti 

Havarijní pojištění (zákl. havárie, odcizení, živel, 

vandalismus, asistenční služby) 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 10 000 500 

Ford Transit (reg. 01/2009, 1995 ccm, 96 kW) 

Havarijní pojištění 

obvyklá cena 

vozidla 5 %, min. 5 000  

Úraz (SÚ, TN)  200 000/200 000 bez spoluúčasti 

Pojištění skel 20 000 500 

Pojistné celkem 75 318 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky ČSOB pojišťovny, a.s.) 

3.2 Zhodnocení nabídek vybraných pojišťoven  

Tato kapitola je věnována výběru nejvýhodnější nabídky vybraných komerčních 

pojišťoven, které obci předložily nabídku pojistné ochrany. Dále tedy budu na základě 
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určených kritérií srovnávat nabídky těch pojišťoven, jejichž cenové nabídky komplexní 

pojistné ochrany obce jsou vyčísleny v následující tabulce, protože ostatní oslovené 

komerční pojišťovny se rozhodly kalkulaci pojištění obci Lešná nepředložit.  

Tabulka č. 31: Přehled navrhovaného ročního pojistného vybraných pojišťoven 

KOMERČNÍ 

POJIŠŤOVNA 

VÝŠE POJISTNÉHO [Kč] 

Majetková 

pojištění 

Pojištění 

odpovědnosti 

Motorová 

vozidla 
Celkem 

Česká 

pojišťovna 134 603 24 189 84 358 243 150 

Generali 183 189 25 892 101 495 310 576 

UNIQA 134 848 15 072 99 138 249 058 

ČSOB 83 964 24 219 75 318 183 501 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle předložených nabídek) 

Získané nabídky komerčních pojišťoven rozhodně není vhodné posuzovat jen v závislosti 

na jednom kritériu, a právě z tohoto důvodu jsem pro vyhodnocení vhodnosti 

předložených nabídek zvolila scoring model. Tento nástroj hodnocení se nejčastěji 

využívá například pro hodnocení bonity klienta či podniku. Jedná se o kvantitativní 

analýzu zejména finančních údajů posuzované situace. Jako výhodu tohoto nástroje lze 

označit možnost posouzení více kritérií najednou, a to i takových znaků, u nichž nelze 

přesně určit jejich numerické vyjádření. Pro co nejracionálnější rozhodování při výběru 

pojišťovny a jejího pojistného produktu je potřeba vymezit důležitá kritéria pro volbu 

optimální varianty pojistné ochrany.  

3.2.1 Kritéria hodnocení nabídek pojistné ochrany  

Při posuzování získaných nabídek bude uvažováno 8 hodnotících kritérií. Čtyři z nich 

budou zaměřeny na vlastní komerční pojišťovnu a zbylé čtyři se budou vztahovat přímo 

k aspektům dané nabídky. Veškerá kritéria byla stanovena na základě konzultace 

s vedením obce a také vedoucím práce. Nejprve popíši kritéria týkající se samotné 

komerční pojišťovny a následně se budu zabývat kritérii hodnotící nabízené pojistných 

krytí.  

1) Finanční síla komerční pojišťovny – Toto kritérium zahrnuje jednak výši 

základního kapitálu, ale také výši technických rezerv držených danou 

pojišťovnou. Velikost základního kapitálu z části udává, jak silnou pozici, 

zaujímá komerční pojišťovna na daném pojistném trhu. Údaje o velikosti 
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základního kapitálu lze čerpat zejména z výročních zpráv jednotlivých 

pojišťoven. Pro to, aby byla pojišťovna schopna plnit své závazky z pojišťovací 

nebo zajišťovací činnosti, je povinna vytvářet a držet určitou výši technických 

rezerv. Jak pro technické rezervy, tak pro základní kapitál je žádoucí, aby tyto 

hodnoty dosahovaly co nejvyšších částek. Konkrétní hodnoty zmiňovaných 

ukazatelů vybraných pojišťoven jsou znázorněny v následující tabulce.  

Tabulka č. 32: Finanční síla komerčních pojišťoven 

Pojišťovna ČP Generali Uniqa ČSOB 

Základní kapitál [mld. Kč] 4 0,5 0,5 2,8 

Technické rezervy [mld. Kč] 65,2 9, 8 6,4 33 

    (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv pojišťoven) 

2) Výše předepsaného pojistného v oblasti neživotního pojištění – Jedná se 

o významný ukazatel výsledků činnosti pojišťovny. Údaje každoročně zveřejňuje 

na svých webových stránkách Česká asociace pojišťoven a výsledky za uplynulý 

rok zobrazuje níže uvedený graf.  

 

Graf č. 2: Předepsané neživotní pojištění za rok 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23) 

3) Image komerční pojišťovny a serióznost jednání – Každá společnost ji vytváří 

vlastním názvem, dobře zapamatovatelným logem či sloganem. Nedílnou součástí 

je také vystupování a jednání jak zaměstnanců organizace, tak společnosti 
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jako celku. Velmi důležitou roli pro výběr pojišťovny hrají také zkušenosti a 

ohlasy klientů.  

4) Dostupnost – Tímto kritériem je myšleno, zda se v blízkosti obce Lešná, ideálně 

přímo ve Valašském Meziříčí, nacházejí pobočky jednotlivých pojišťoven 

pro případ, že by bylo nutno některé náležitosti nutné pro sjednání komplexní 

pojistné ochrany dořešit osobně.  

5) Výše pojistného – Je vyjádřeno cenou za poskytnutou pojišťovací službu, kterou 

musí pojištěný zaplatit dané komerční pojišťovně. Tato částka je vždy dohodnuta 

v pojistné smlouvě a je nutné ji zaplatit na předem stanovené pojistné období, aby 

bylo pojištění platné. 

6) Spoluúčast – Je jedním z velmi důležitých srovnávacích kritérií pro hodnocení 

komerčních pojišťoven. Představuje podíl na úhradě vzniklé škody z pojistné 

události částkou sjednanou v pojistné smlouvě. Při hodnocení kritéria spoluúčasti 

je expertně stanovené vyhovující procento pro pojištěného a je podstatné, jak 

pojišťovna splňuje požadavky. 

7) Limity plnění a pojistné podmínky – Jedná se o omezení, která dávají komerční 

pojišťovně právo vyplatit pojistné plnění jen do určité výše, která nemusí 

bezpodmínečně zcela pokrýt skutečnou škodu. Limity plnění mohou být 

stanoveny jednorázově na každou škodní událost a také limity roční, jež udávají 

maximálně možnou hranici pro vyplacení pojistného plnění všech škodných 

událostí určitého druhu za rok. V zájmu obce by mělo být, aby tato omezení byla 

co nejmenší respektive, aby částky limitů plnění byly co nejvyšší. Při posuzování 

nabídek budou sledovány tři skupiny limitů plnění, a to jak limity plnění 

pro živelní pojištění, tak u pojištění pro případ odcizení a vandalismu a také limity 

plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu. Zdrojem těchto informací budou 

získané nabídky pojistné ochrany a také pojistné podmínky spojené s konkrétními 

druhy pojištění. 

8) Kompletnost nabízené pojistné ochrany – V tomto případě se jedná o to, zda 

nám pojišťovna poskytne nabídku pojištění na všechna námi zvolená rizika, nebo 

jestli určitá rizika budeme muset nechat pojistit u jiné komerční pojišťovny. Dále 

je podstatné, zda daný druh nabízeného pojistného krytí zahrnuje všechna pojistná 

nebezpečí. Potřebné údaje jsou vždy uvedeny v nabídkách jednotlivých 
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komerčních pojišťoven a rovněž v pojistných podmínkách daných pojistných 

produktů. 

3.2.2 Vícekriteriální hodnocení variant 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, bude ke komparaci nabídek pojistné ochrany obce 

předložených vybranými komerčními pojišťovnami, užit scoring model.  

Nejprve je potřeba stanovit váhy jednotlivých kritérií určených k vyhodnocení 

předložených nabídek pojistné ochrany dle jejich důležitosti pro obec. Existuje několik 

způsobů stanovení vah kritérií, nicméně v této práci bude užita metoda pořadí, která 

spočívá v seřazení kritérií dle důležitosti a jejich následném ohodnocení. Váha 

jednotlivých kritérií je vypočtena jako podíl bodového ohodnocení příslušného znaku a 

celkové sumy bodů pro všechna kritéria.   

Tabulka č. 33: Stanovení vah jednotlivým kritériím  

 i Kritérium Pořadí Body  Váha  

 1.  Finanční síla pojišťovny 8 1 0,03 

 2.  Předepsané neživotní pojistné 6 3 0,08 

 3.  
Image pojišťovny, dosavadní 

zkušenosti 
5 4 0,11 

 4.  Výše pojistného 1 8 0,22 

 5.  Spoluúčast 4 5 0,14 

 6.  Limity plnění, pojistné podmínky 3 6 0,17 

 7.  Kompletnost nabídky 2 7 0,19 

 8.  Dostupnost poskytovaných služeb 7 2 0,06 

Celkem 36 36 1 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.2.3 Srovnání nabídek pojistného portfolia pomocí scoring modelu 

Scoring model obsahuje výpočty hodnot jednotlivých zvolených kritérií pro výběr 

nejvhodnější komerční pojišťovny, počítáno je mimo jiné s váhami těchto kritérií. 

U každého z kritérií je na prvním řádku uvedena jeho numerická či verbální 

charakteristika, druhé řádky vždy obsahují ohodnocení těchto charakteristik známkou 

na stupnici 1-5, je-li to dle dosaženého umístění možné. V třetím řádku je pak 

po vynásobení příslušnou procentní váhou vypočteno jejich bodové skóre. Tabulka mimo 

jiné obsahuje i konečné vyhodnocení jednotlivých pojišťoven dle dosažených bodů, 



84 

 

přičemž za nejvýhodnější variantu je považována ta varianta s nejnižším celkovým skóre. 

Jak již bylo zmíněno výše, daný model pracuje také se slovní charakteristikou hodnotící 

stupnice, která bude užita následně:  

1 – výborné   

2 – velmi dobré   

3 – dobré   

4 – uspokojivé  

5 –  neuspokojivé 

Tabulka č. 34: Srovnání pojišťoven pomocí scoring modelu  

Kritérium 
Váha 

(%) 

Komerční pojišťovna 

ČP Generali UNIQA ČSOB 

Finanční síla pojišťovny 

(ZK/TR v mld. Kč) 
3 

4/65,22 0,5/9,8 0,5/6,4 3/33,3 

1 3 4 2 

0,03 0,08 0,11 0,06 

Předepsané neživotní 

pojistné (mld. Kč) 
8 

19,3 5,7 5,4 5,8 

1 3 3 3 

0,08 0,25 0,25 0,25 

Image pojišťovny, 

dosavadní zkušenosti 
11 

velmi dobré dobré velmi dobré velmi dobré 

2 3 2 2 

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

Výše pojistného (Kč) 22 

243 150 310 576 249 058 183 501 

2 4 3 1 

0,44 0,89 0,67 0,22 

Spoluúčast 14 

velmi dobré dobré dobré výborné 

2 3 2 1 

0,28 0,42 0,28 0,14 

Limity plnění, pojistné 

podmínky 
17 

dobré velmi dobré velmi dobré výborné 

3 2 2 1 

0,50 0,33 0,33 0,17 

Kompletnost nabídky 19 

velmi dobré velmi dobré dobré výborné 

2 2 3 1 

0,39 0,39 0,58 0,19 

Dostupnost 

poskytovaných služeb 
6 

výborné výborné výborné výborné 

1 1 1 1 

0,06 0,06 0,06 0,06 

Celkem 100 2,00 2,75 2,50 1,31 

Pořadí 2. 4. 3. 1. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídek pojišťoven) 
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejnižšího skóre ze čtyř srovnávaných komerčních 

pojišťoven dosáhla pojišťovna ČSOB, z čehož vyplývá, že její nabídka komplexní 

pojistné ochrany by po zvážení všech významných kritérií byla pro obec Lešná 

nejvýhodnější.  

3.2.4 Srovnání nabídek pojistného portfolia využitím fuzzy modelu 

Metodu fuzzy logiky poprvé zmínil ve svém článku v roce 1965 profesor Lofti A. Zadech, 

kdy definoval základní pojem, a to konkrétně fuzzy množinu. Značnou popularitu tato 

matematická disciplína získala na počátku 80. a 90. let 20. století.  Samotné slovo fuzzy 

znamená neostrý, mlhavý, vágní či neurčitý. Základní předností fuzzy logiky je schopnost 

matematicky podchytit informace, jež byly původně vyjádřeny slovně. Fuzzy technologie 

nasazovaná ve formě fuzzy expertních systému založených na předem definovaných 

pravidlech se využívá také v oblasti pojištění, například pro zhodnocení rizik a následné 

navržení optimální pojistné ochrany, případně přímo pro výběr nejvýhodnější varianty 

nabídky pojištění a také v dalších oblastech řízení firem. Úloha fuzzy logiky v systémech 

pro podporu rozhodování tkví ve výběru nejvhodnější varianty. 

Tvorba systému s užitím fuzzy logiky obsahuje tři základní kroky: fuzzifikaci, fuzzy 

inferenci a defuzzifikaci. V prvním kroku je nutné provést převedení reálných 

proměnných na jazykové proměnné. Druhý krok definuje chování systému pomocí 

podmínek typu <Když><Potom> na jazykové úrovni, třetí krok pak převádí výsledek 

předchozí operace na reálné hodnoty. Defuzzifikace jako taková je založena 

na transformaci fuzzy hodnoty výstupní proměnné tak, aby slovně co nejlépe 

reprezentovala výsledek fuzzy výpočtu (31). Postup zpracování vyhodnocení nabídek 

pojistné ochrany, k němuž byl užit tabulkový editor MS Excel, bude prakticky znázorněn 

níže.  

JEDNOTLIVÉ KROKY VÝPOČTU:  

1. Výběr kritérií – Při výběru nejvhodnější varianty pojistné ochrany budou 

uvažována kritéria viz. následující tabulka, která byla užita i v případě scoring 

modelu.  
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Tabulka č. 35: Kritéria pro fuzzy model  

i Kritérium 

 1.  Finanční síla pojišťovny 

 2.  Předepsané neživotní pojistné 

 3.  Image pojišťovny, dosavadní 

zkušenosti  4.  Výše pojistného 

 5.  Spoluúčast 

 6.  Limity plnění, pojistné podmínky 

 7.  Kompletnost nabídky 

 8.  Dostupnost poskytovaných služeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2. Vstupní stavová matice – Tato vstupní stavová matice obsahuje parametry 

ke každému kritériu z výše uvedené tabulky. Jedná se vždy o charakteristiku 

samotné pojišťovny nebo specifika její nabídky, přičemž každému z parametrů 

jednotlivých pojišťoven odpovídá v matici jen jedna možnost.  Stupeň členství 

v množině je vždy dán hodnotami 0 a 1. Matice zde není uvedena z důvodu 

prostorové náročnosti, kompletní soubor jednotlivých matic součástí přílohy.  

3. Transformační matice – Přisuzuje význam jednotlivým parametrům ze vstupní 

stavové matice. Pro každé kritérium je určena váha shodně jako ve scoring 

modelu. Tyto váhy udávají, jak je významné určené kritérium.  

4. Skalární součin – Z výsledku skalárního součinu, který se týká vstupní stavové a 

transformační matice, lze jednoduše rozpoznat, která pojišťovna splnila 

očekávaná kritéria a nejvíce vyhovuje požadavkům organizace týkající se její 

pojistné ochrany.  

Tabulka č. 36: Hodnocení jednotlivých pojišťoven v procentech 

Pojišťovna ČP GENERALI UNIQA ČSOB 

Hodnocení v % 51,4 14,3 25,7 80,0 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5. Výstupní matice – Na základě bodového rozmezí stanoveného ve výstupní matici 

lze určit, do jaké míry se o nabídku dané pojišťovny zajímat. Po propojení 

výstupní matice a skalárního součinu je možné u každé z pojišťoven určit, 
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do jakého bodového intervalu bude zařazena a rozhodnout tedy o vhodnosti 

předložené nabídky jednotlivých pojistitelů.  

Tabulka č. 37: Převod výsledku na slovní hodnocení 

  % Hodnocení 

1 0-50 Nezajímat se o nabídku pojišťovny 

2 51-79 Zvážit nabídku pojišťovny 

3 80-100 Vybrat pojišťovnu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

6. Vyhodnocení výsledků – Výstup užití fuzzy logiky pro zhodnocení a výběr 

nejvhodnější varianty pojistné ochrany obce přehledně znázorňuje následující 

tabulka a graf.  

Tabulka č. 38: Vhodnost předložených nabídek jednotlivých pojišťoven 

Pojišťovna ČP GENERALI UNIQA ČSOB 

Hodnocení v % 51,4 14,3 25,7 80,0 

Verdikt 

Zvážit 

nabídku 

pojišťovny 

Nezajímat se o 

nabídku 

pojišťovny 

Nezajímat se o 

nabídku 

pojišťovny 

Vybrat 

pojišťovnu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf č. 3: Výsledek hodnocení nabídek pojišťoven v procentech 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu lze přehledně vyčíst, jak si která pojišťovna s užitím principu fuzzy logiky dle 

určených kritérií stojí. Výsledky této metody potvrzují výsledky scoring modelu. Tento 

graf tedy lze považovat za výsledné vyjádření výhodnosti nabídek komplexní pojistné 

ochrany předložených komerčními pojišťovnami ČP, Generali, ČSOB a UNIQA pro obec 

Lešná.   

3.3 Doporučení vhodného pojistného portfolia 

V předchozí kapitole byly hodnoceny nabídky komplexní pojistné ochrany obce Lešná 

předložené čtyřmi oslovenými komerčními pojišťovnami dle osmi určených kritérií. 

Největší váhy obec přisoudila kritériím týkající se ceny pojistné ochrany, kompletnosti 

nabídky, limitů plnění, respektive pojistných podmínek a také spoluúčasti.  

Na základě analýzy nabídek předložených pojišťovnami Generali, UNIQA a ČSOB a 

Česká pojišťovna v kapitole 3.1 a jejich vzájemného porovnání prostřednictvím metody 

scoring modelu byla nejlépe vyhodnocena nabídka pojistné ochrany od ČSOB viz tabulka 

č. 34.   

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

ČP GENERALI UNIQA ČSOB

Výsledek hodnocení nabídek pojišťoven [%]

ČP GENERALI UNIQA ČSOB



89 

 

Pro kontrolu, či upřesnění, zda by výsledek metody scoring modelu mohl odpovídat 

skutečnosti, byla užita metoda fuzzy logiky, která potvrdila výsledek scoring modelu. I 

v tomto případě má ČSOB z hlediska vyhodnocení poskytnutých nabídek výraznou 

převahu nad dalšími třemi konkurenty, což dokládá graf č. 2. Na druhém místě se, co se 

týká výsledku scoring modelu i fuzzy logiky, umístila Česká pojišťovna. Ta ale 

především s ohledem na parametr výše ročního pojistného v porovnání s nabídkou 

pojistné ochrany od ČSOB výrazněji zaostává.  Obě pojišťovací instituce, ČSOB i Česká 

pojišťovna, patří mezi velmi výrazné hráče českého pojistného trhu a všem svým 

klientům poskytují kvalitní služby, zázemí stabilní společnosti a jsou schopny nabídnout 

všechny standardní druhy pojištění. Naopak nejhoršího výsledku v případě obou metod 

dosáhla pojišťovna Generali, a to především kvůli velmi vysoké ceně majetkového 

pojištění.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.7, v současnosti většinu oblastí pojistné ochrany obce 

s výjimkou pojištění právní ochrany a úrazového pojištění hasičského sboru zaštiťuje 

pojišťovna Kooperativa. Aktuální roční pojistné za komplexní pojistnou ochranu obce 

Lešná u Kooperativy činí 224 633 Kč. Rovněž Kooperativa patří k největším tuzemským 

pojišťovnám, a to jak v oblasti životního, tak i neživotního pojištění. Spokojenost klientů 

se službami Kooperativy dokládají i výsledky nejrůznějších odborných anket týkající 

se oblasti pojišťovnictví. Z analýzy současné pojistné ochrany obce vyplynulo, že rozsah 

aktuálně sjednaného pojištění velmi dobře pokrývá všechny oblasti rizik, jimž obec Lešná 

může čelit. Jak limity plnění, tak i výše spoluúčasti jsou obcí považovány 

za akceptovatelné, a proto tedy lze stávající pojistnou ochranu obce považovat 

za vyhovující.  Na základě těchto skutečností je zřejmé, že jediným zásadním kritériem, 

které by obec mohlo vést ke změně pojistitele, by pravděpodobně byla výraznější úspora 

na ročním pojistném. Cenově výhodnější pojistnou ochranu ve srovnání s Kooperativou 

byla schopna nabídnout pouze ČSOB pojišťovna, a právě z tohoto důvodu budou níže 

pomocí scoring modelu vzájemně srovnáváni pouze tito dva pojistitelé. Pro dosažení 

maximálně objektivního výsledku hodnocení bude užita shodná forma scoring modelu 

jako v předchozí kapitole.  
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Tabulka č. 39: Srovnání nabídek ČSOB a Kooperativy pomocí scoring modelu 

Kritérium 
Váha  

(%) 

Pojišťovna 

ČSOB Kooperativa 

Finanční síla pojišťovny 

(ZK/TR v mld. Kč) 
3 

3/33,3 3/44,4 

2 2 

0,06 0,06 

Předepsané neživotní 

pojistné (mld. Kč) 
8 

5,8 17,9 

3 2 

0,25 0,17 

Image pojišťovny, 

dosavadní zkušenosti 
11 

velmi 

dobré 
výborné 

2 1 

0,22 0,11 

Výše pojistného 22 

183 501 224 633 

1 2 

0,22 0,44 

Spoluúčast 14 

výborné výborné 

1 1 

0,14 0,14 

Limity plnění, pojistné 

podmínky 
17 

výborné výborné 

1 1 

0,17 0,17 

Kompletnost nabídky 19 

výborné výborné 

1 1 

0,19 0,19 

Dostupnost 

poskytovaných služeb 
6 

výborné výborné 

1 1 

0,06 0,06 

Celkem 100 1,31 1,33 

Pořadí 1. 2. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z výše uvedeného je zřejmé, že bodové hodnocení jednotlivých kritérií obou pojistitelů 

je velmi podobné. Kooperativa na tom je lépe, co se týká předepsaného neživotního 

pojištění a image organizace. ČSOB má navrch z hlediska výše pojistného. Protože byla 

výši pojistného přisouzena nejvyšší váha ze všech kritérií, dle výsledku scoring modelu 

tedy dopadla o 0,2 bodu lépe pojišťovna ČSOB.  

Že celkové hodnocení variant pojistné ochrany obou pojišťoven je téměř shodné, 

potvrzuje také metoda fuzzy logiky. Z níže uvedeného grafu lze vyčíst, že varianta 
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pojištění od ČSOB je pro obec Lešná o něco výhodnější i v případě užití fuzzy logiky, a 

to konkrétně o 2,9 %.  

 

Graf č. 4: Srovnání nabídek ČSOB a Kooperativy pomocí fuzzy modelu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nabídka pojištění předložená pojišťovnou ČSOB respektuje veškerá kritéria požadovaná 

obcí, ať už se jedná limity plnění, kompletnost nabídky či spoluúčasti. Jako negativum 

nabídky lze zmínit pouze absenci pojištění odpovědnosti provozovatele kulturních a 

sportovních zařízení. V ostatních oblastech však pojistná ochrana nabízená ČSOB 

dosahuje téměř totožného rozsahu jako stávající varianta poskytovaná Kooperativou. 

 Co se však týká nákladů pojistné ochrany, pokud by se obec rozhodla akceptovat nabídku 

předloženou ČSOB, činilo by roční pojistné 183 501 Kč. Obec by tak mohla ročně ušetřit 

až 20 % nákladů na pojistném ve srovnání se současnou pojistnou ochranou.  

Detailní srovnání významných parametrů pojistné ochrany od pojišťovny ČSOB a 

Kooperativa poskytuje tabulka č. 40 níže. 
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Tabulka č. 40: Srovnání nabídek pojistné ochrany ČSOB a Kooperativy 

 Aspekty pojistné ochrany  Kooperativa ČSOB 

Živelní 

pojištění 

Pojistná částka  335 000 000 337 000 000 

Limity výborné  velmi dobré 

Spoluúčast doplňková 

nebezpečí 
5 000 5 000 

Flexa/povodeň/vodovod 

20 000/10 %, min. 

10 000/3 000 

20 000/5 %, min. 

10 000/3 000 

Pojištění pro 

případ 

odcizení 

Pojistná částka  100 000-600 000 100 000-600 000 

Limity výborné  výborné  

Spoluúčast  3 000 3 000 

Pojištění pro 

případ 

vandalismu 

Pojistná částka  300 000 300 000 

Limity výborné  výborné  

Spoluúčast  1 000 10 %, min. 1 000 

Pojištění 

odpovědnosti 

Pojistná částka  15 000 000 15 000 000 

Limity výborné  výborné  

Spoluúčast  1 000 1 000 

Pojištění 

elektr. zařízení  

Pojistná částka  500 000 500 000 

Limity výborné  výborné  

Spoluúčast  3 000 3 000 

Pojištění skel 

Pojistná částka  100 000 100 000 

Limity výborné  výborné  

Spoluúčast  1 000 500 

Pojištění 

motorových 

vozidel  

Povinné ručení (újma na 

zdraví/majetku) 
70 000 000 100 000 

Spoluúčast havarijní pojištění 5 %, min. 5 000 5 %, min. 5 000 

Pojištění skel 10 000-20 000 10 000-20 000 

Nabídka nezahrnuje pojištění: 

provozovatele 

kulturních a 

sportovních akci 

 -  

Roční pojistné 224 633 Kč 183 501 Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídek pojišťoven) 

Na základě všech předchozích analýz a zkoumání, která jsem ve své práci provedla, 

navrhuji vedení obce Lešná zvážit řešení pojistné ochrany nabídnuté ČSOB 

pojišťovnou a.s. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo získat a porovnat nabídky pojistné ochrany vybraných 

komerčních pojišťoven pro obec Lešná a následně doporučit nejvýhodnější variantu, 

která by nejlépe odpovídala požadavkům vedení obce.  Posouzení současné situace a 

poskytnutí zlepšujících návrhů nemusí přinést obci výsledky okamžitě. Jisté však je, že 

pokud nastane nějaká nečekaná újma, pak nejen zastupitelé obce, ale i její pracovníci, 

ocení kvalitní pojistnou ochranu a předejdou tak možná značným finančním ztrátám. 

Důvodem, proč jsem se v práci zabývala právě obcí Lešnou, je ten, že odsud pocházím. 

Ke spolupráci s obcí Lešná mě tedy vedla má občanská příslušnost a zájem o prosperitu 

obce.  

Úvodní část práce byla věnována vymezení teoretického rámce pro oblast řízení rizik a 

také oblast pojišťovnictví s cílem získat určitý přehled o dané problematice, jehož by bylo 

možno následně odpovídajícím způsobem využít v praktické části práce. Do teorie byla 

zakomponována obecná charakteristika odvětví pojišťovnictví, pojištění jako takového, 

pojistných vztahů a také klasifikace pojištění. Vzhledem k tématu práce bylo blíže 

specifikováno pouze neživotního pojištění. 

V rámci analytické části práce došlo na základě posouzení charakteristik obce Lešná 

k analýze rizik ohrožujících obec pomocí kvalitativní i kvantitativní metody, z čehož 

vyplynulo, že by obec měla značnou pozornost věnovat zejména rizikům živelních 

událostí. Pozitivním závěrem analýzy rizik je skutečnost, že obci nehrozí žádné 

katastrofické riziko, jež by pojišťovny odmítaly pojistit. Dalším krokem analytické části 

práce bylo zhodnocení současné pojistné ochrany obce, a to s ohledem na předchozí 

analýzu rizik.  

Za účelem získání alternativních nabídek komplexní pojistné ochrany obce bylo 

po konzultaci s vedením obce Lešná osloveno několik komerčních pojišťoven, z nichž se 

pro předložení svého návrhu pojištění rozhodly pouze čtyři z nich. Zbylí pojistitelé se 

písemně vyjádřili, že nabídku pojistné ochrany obci předkládat nebudou.  

Pojišťovny zasílaly své návrhy v poměrně dlouhém časovém horizontu a také 

v nejednotné formě. Z toho důvodu bylo nutností formálně rozdílné nabídky sjednotit, 

čehož bylo docíleno vytvořením hodnotícího scoring modelu a prostřednictvím něhož 

došlo ke vzájemnému srovnání všech předložených nabídek pojištění.  
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Z výsledků provedených analýz vyplynulo, že stávající pojistné ochraně obce, kterou lze 

považovat za vyhovující, může konkurovat pouze varianta pojištění od ČSOB. Nabídky 

ostatních pojišťoven je totiž z hlediska výše pojistného možné označit za nevyhovující. 

Po vyhodnocení variant pojistné ochrany daných pojistitelů pomocí scoring modelu a 

principu fuzzy logiky jsem dospěla k závěru, že nejlepšího výsledku v obou případech 

dosáhla pojišťovna ČSOB, a to především díky velmi příznivé částce pojistného. Právě 

tato varianta obci Lešná zaručuje optimální poměr mezi rozsahem pojistné ochrany a výší 

pojistného, a proto tedy doporučuji vedení obce zvážit tuto alternativu.  

Cíle, které jsem si stanovila v úvodu práce jsem splnila a věřím, že získané výsledky a 

závěry této diplomové práce budou využity pro budoucí rozhodování o pojistné ochraně 

obce Lešná a tato práce bude pro vedení obce přínosem. 
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I 

 

Příloha č. 1: Fuzzy model 

Nabídky jednotlivých pojišťoven 

  

Finanční síla 

pojišťovny 

(ZK/technické 

rezervy v mld. Kč) 

Předepsané 

neživotní 

pojistné (v 

mld. Kč) 

Image 

pojišťovny, 

dosavadní 

zkušenosti 

Výše 

pojistného 

(Kč) 

Spoluúčast 

Limity plnění, 

pojistné 

podmínky 

Kompletnost 

nabídky 

Dostupnost 

poskytovaných 

služeb 

Česká 

Pojišťovna 
4/65,22 

19,3 
velmi dobré 243150 velmi dobrá dobré velmi dobrá výborné 

Generali 0,5/9,8 5,7 dobré 310576 dobrá velmi dobré velmi dobrá výborné 

UNIQA 0,5/6,4 5,4 velmi dobré 249058 velmi dobrá velmi dobré dobrá  výborné 

ČSOB 3/3,33 5,8 velmi dobré  183501 výborná výborné Výborná výborné 

Kooperativa 3/44,4 17,9 výborné 224633 výborná výborné výborná výborné 

 

  

Finanční síla 

pojišťovny 

(ZK/technické 

rezervy v mld. Kč) 

Předepsané 

neživotní 

pojistné (v 

mld. Kč) 

Image 

pojišťovny, 

dosavadní 

zkušenosti 

Výše 

pojistného 

(Kč) 

Spoluúčast 

Limity plnění, 

pojistné 

podmínky 

Kompletnost 

nabídky 

Dostupnost 

poskytovaných 

služeb 

1 4/65,22 19,3 výborné 310576 výborné výborné výborné výborné 

2 3/44,4 17,9 velmi dobré  249058 velmi dobré velmi dobré velmi dobré   

3 3/3,33 5,8 dobré 243150 dobré dobré dobré   

4 0,5/9,8 5,7   224633         

5 0,5/6,4 5,4   183501         

  



II 

 

Popis vstupní stavové matice 

 

Finanční síla 

pojišťovny 

(ZK/technické 

rezervy v mld. Kč) 

Předepsané 

neživotní 

pojistné 

(mld. Kč) 

Image 

pojišťovny, 

dosavadní 

zkušenosti 

Výše 

pojistného 

(Kč) 

Spoluúčast 

Limity plnění, 

pojistné 

podmínky 

Kompletnost 

nabídky 

Dostupnost 

poskytovaných 

služeb 

1 6 8 9 1 10 10 11 8,5 

2 4 6 8 4 8 8 8   

3 3 5 6 5 6 6 6   

4 2 5   8         

5 1 5   12         

Koeficient 3 8 11 22 14 17 19 6 

Celkem 48 232 253 660 336 408 475 51 

MAX 6,0 8,0 9,0 12,0 10,0 10,0 11,0 8,5 

MIN 1,0 5,0 6,0 1,0 6,0 6,0 6,0 8,5 

 

Celkem MAX = 74,5 

Celkem MIN = 39,5 

  



III 

 

Stavová matice (0,1) – Česká pojišťovna, a.s. 

  

Finanční síla 

pojišťovny 

(ZK/technické 

rezervy v 

mld. Kč) 

Předepsané 

neživotní 

pojistné 

(mld. Kč) 

Image 

pojišťovny, 

dosavadní 

zkušenosti 

Výše 

pojistného 

(Kč) 

Spoluúčast 

Limity 

plnění, 

pojistné 

podmínky 

Kompletnost 

nabídky 

Dostupnost 

poskytovaných 

služeb 

1 1 1 0 0 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 1 0 1 0 

3 0 0 0 1 0 1 0 0 

4 0 0  0     

5 0 0  0     

 

Stavová matice (0,1) - Generali, a.s. 

  

Finanční síla 

pojišťovny 

(ZK/technické 

rezervy v 

mld. Kč) 

Předepsané 

neživotní 

pojistné 

(mld. Kč) 

Image 

pojišťovny, 

dosavadní 

zkušenosti 

Výše 

pojistného 

(Kč) 

Spoluúčast 

Limity 

plnění, 

pojistné 

podmínky 

Kompletnost 

nabídky 

Dostupnost 

poskytovaných 

služeb 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 1 1 0 

3 0 0 1 0 1 0 0 0 

4 1 1  0     

5 0 0  0     

 

  



IV 

 

Stavová matice (0,1) - UNIQA, a.s. 

 

Finanční síla 

pojišťovny 

(ZK/technické 

rezervy v 

mld. Kč) 

Předepsané 

neživotní 

pojistné 

(mld. Kč) 

Image 

pojišťovny, 

dosavadní 

zkušenosti 

Výše 

pojistného 

(Kč) 

Spoluúčast 

Limity 

plnění, 

pojistné 

podmínky 

Kompletnost 

nabídky 

Dostupnost 

poskytovaných 

služeb 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 0 0 1 1 1 1 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 1 0 

4 0 0   0         

5 1 1   0         

 

Stavová matice (0,1) - ČSOB pojišťovna, a.s. 

 

Finanční síla 

pojišťovny 

(ZK/technické 

rezervy v 

mld. Kč) 

Předepsané 

neživotní 

pojistné 

(mld. Kč) 

Image 

pojišťovny, 

dosavadní 

zkušenosti 

Výše 

pojistného 

(Kč) 

Spoluúčast 

Limity 

plnění, 

pojistné 

podmínky 

Kompletnost 

nabídky 

Dostupnost 

poskytovaných 

služeb 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 

3 1 1 0 0 0 0 0 0 

4 0 0   0         

5 0     1         

 

  



V 

 

Stavová matice (0,1) - Kooperativa pojišťovna, a.s. 

 

Finanční síla 

pojišťovny 

(ZK/technické 

rezervy v 

mld. Kč) 

Předepsané 

neživotní 

pojistné 

(mld. Kč) 

Image 

pojišťovny, 

dosavadní 

zkušenosti 

Výše 

pojistného 
(Kč) 

Spoluúčast 

Limity 

plnění, 

pojistné 

podmínky 

Kompletnost 

nabídky 

Dostupnost 

poskytovaných 

služeb 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0  1     

5 0   0     

 

Retransformační matice 

  % Hodnocení 

1 0-50 Nezajímat se o nabídku pojišťovny 

2 51-79 Zvážit nabídku pojišťovny 

3 80-100 Vybrat pojišťovnu 

 

 


