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Abstrakt 

Hlavním cílem práce je návrh optimalizace nabídky pojistné ochrany. Vedlejší cíle pak 

zobrazují analýzu současného stavu pojistné ochrany podle podepsaných pojistných 

smluv, dále analýzu nabídky komerčních pojišťoven na pojistném trhu ČR. Posledním 

cílem je návrh změny v pojistné ochraně vybraného podnikatelského subjektu.  

 

Abstract 

The main purpose of this work is the proposal of optimalization offers of insurance 

protection. Secondary targets show an analysis of the current status of insurance 

protection in accordance with the signed insurance contracts. It also shows an analysis 

of the selection of commerical insurance companies in the Czech Republic insurance 

market. The last aim is a change offer in the insurance protection of a selected bussines 

subject. 

 

Klíčová slova 

Pojištění; předmět pojištění; pojistná smlouva; pojistná ochrana; nemovitost 

 

Key Words 

Insurance; subject of insurance; insurance contract; insurance protection; property 
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ÚVOD 

Kaţdá činnost, ať uţ jednotlivce či podnikatelského subjektu, je spojena s určitými 

riziky a nejistotami. Na obranu proti těmto rizikŧm slouţí management řízení rizik, 

jehoţ cílem je rizika rozpoznat, následně je analyzovat a navrhnout opatření, která by 

rizika v co největší moţné míře eliminovala. Jednou z metod jak se firma mŧţe riziku 

vyhnout, je přenést riziko na jiný subjekt. Typickým příkladem přenesení rizik je 

pojištění. V tomto případě podnikatelský subjekt přesune svá rizika nebo jejich část na 

pojišťovnu. Pojišťovna mu poskytne finanční náhradu v případě vzniku škody 

odpovídající podmínkám v pojistné smlouvě. (JANATA, J., 2008)  

Pojištění je pro podnik ekonomicky významné, jelikoţ při jeho podcenění mohou firmě 

při vzniku škody zpŧsobit značné ztráty, které mohou vést aţ ke krachu firmy.  

Pojišťovna přebírá rizika od podniku a ten jí za to poskytuje příjem, kterému říkáme 

pojistné.  

Pokud se chce podnik pojistit, obrací se zpravidla na pojišťovacího makléře. Pojišťovací 

makléř je smluvní partner pojistníka. Výhodou proč si zvolit pojišťovacího makléře je, 

ţe není výhradním agentem ţádné pojišťovny a podnik se tedy mŧţe spolehnout, ţe 

zastoupí jeho zájmy a doporučí pro něj nejvhodnější produkt a to bez přímých nákladŧ. 

„Vlastní zprostředkování pojištění zahrnuje zejména přípravné práce při uzavření 

pojistných smluv a také pomoc při jejich správě a v případě pojistných událostí. 

Pojišťovací makléři se nejvíce věnují klientŧm z řad středních a větších společností, kde 

je poptávka po jejich sluţbách nejvýraznější.“ (ČAPKOVÁ D., 2000, s. 74) 

Úkolem makléře není pouze navrhnout podnikatelskému subjektu pojištění, ale dále 

provádí analýzu rizik firmy, jejich kvalifikaci a kvantifikaci, sestavuje rizikovou zprávu, 

provádí také oceňování majetku. Po zmíněných činnostech pak teprve podniku navrhuje 

doporučená pojištění. Poté co se podnik s makléřem dohodnou na pojistném programu, 

následuje výběr pojišťovny, u které se zmíněná pojištění uzavřou. Na trhu existuje velké 

mnoţství produktŧ od mnoha pojišťoven. Jejich analýzou se také zabývám v této práci.  

 

Pro tuto práci jsem vyuţil pŧsobení mého otce v oboru zabývajícím se pojišťovnictvím, 

jeho poznatkŧ a zkušeností a pro dané téma vyuţil jednu z jeho dříve uzavřených 

pojistných smluv. U této smlouvy jsem analyzoval současný stav, dále pak zjišťoval 

současné trendy a nové produkty na trhu. Z výsledkŧ po té stanovil návrh na inovaci 
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pojistné smlouvy. Zaměřil jsem se také na dnes velmi dŧleţitou a pro kaţdou firmu, 

která chce být konkurenceschopná tak nezbytnou ekologii.  

Cílem bakalářské práce je tedy analyzovat stávající pojištění vybraného fiktivního 

podniku, dále pak analyzovat nabídky komerčních pojišťoven na pojistném trhu ČR a 

navrhnout změny v pojistné ochraně vybraného podnikatelského subjektu. 
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1. RIZIKO 

Rizika provází ţivot kaţdého jedince a není moţné je z ţivota vyloučit. Riziko mŧţeme 

definovat jako míru pravděpodobnosti nezdaru, ztráty, či nejistotu, kterou mŧţeme 

měřit počtem pravděpodobností. Podle zákonu č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě 

mŧţeme vymezit pojistné riziko jako míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události 

vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné nebezpečí je v tomto zákonu definováno jako 

moţná příčina vzniku pojistné události.  

 

1. 1 KLASIFIKACE RIZIK 

Existuje mnoho zpŧsobŧ jak rizika třídit a kategorizovat. Vhodná kategorizace rizika 

podnikatelského subjektu je velmi dŧleţitá, zejména protoţe se díky ní mŧţe subjekt 

těmto rizikŧm bránit. Základní členění na rizika pojistitelná a nepojistitelná vyplývá ze 

skutečnosti, ţe pojišťovna není ochotna pojistit jakékoliv riziko. 

 

1. 1. 1 Rizika pojistitelná a nepojistitelná 

„Teoreticky mŧţeme uvaţovat o tom, ţe neexistuje riziko, které by nebylo pojistitelné a 

jeho pojistitelnost je dána jedině cenou pojišťovací sluţby. Prakticky však musíme 

připustit, ţe pojišťovna přece jen jakékoliv riziko nepojistí.“ (ČEJKOVÁ, V., ŘEZÁČ, 

F., ZUZAŇÁK, A., 1998, s. 21) 

Riziko, které nesplňuje čtyři základní kritéria, je riziko nepojistitelné. Takové riziko 

není moţné pojistit u ţádné pojišťovny. Aby bylo riziko pojistitelné, musí splňovat tato 

kritéria: (ČEJKOVÁ, V., ŘEZÁČ, F., ZUZAŇÁK, A., 1998) 

- musí být identifikovatelné 

- musí být vyčíslitelné 

- musí být ekonomicky přijatelné 

- projev rizika musí být nahodilý  

 

Je nutné identifikovat příčinu pojistné události a vzniklou ztrátu je třeba vyčíslit. 

Ekonomicky přijatelná jsou pro pojišťovnu ta rizika, která pojišťovnu nezatíţí všechna 

v jednom okamţiku a v příliš velkém rozsahu. Není moţné pojistit riziko, u kterého je 

jisté, ţe nastane.  
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Pojistitelné riziko je riziko, které jsou pojišťovny ochotny přebírat, jedná se o úplatné 

přenesení rizika na třetí osoby. (MARTINOVIČOVÁ, D.,2007) 

 

1. 1. 2 Rizika zpŧsobena lidskou činností a rizika přírodní 

Rizika zpŧsobená lidskou činností se mohou dále dělit na úmyslná a neúmyslná. Jsou to 

rizika zpŧsobená samotnými lidmi, jejich činností a prostředky, které při činnosti 

pouţívají. 

Rizika přírodní jsou daná přírodními silami, jsou špatně předvídatelná a nemŧţeme je 

ovlivnit.  

 

1. 1. 3 Rizika hmotná a nehmotná  

Riziko mŧţeme nazvat hmotné, pokud jej mŧţeme nějak změřit. Mezi nehmotná rizika 

řadíme rizika související s duševní činností nebo nečinností. (MARTINOVIČOVÁ, D., 

2007) 

 

1. 2 ŘÍZENÍ RIZIK 

„Bez kvalitního řízení rizika nemŧţe ţádná pojišťovna na daném pojistném trhu 

existovat. Management nemŧţe vést pojišťovnu k úspěšnému rozvoji, pokud 

nerespektuje základní pravidla v řízení rizik.“ (ŘEZÁČ, F., 2011, s. 23) 

Řízení rizik nazýváme všeobecně risk management je základním procesem stojícím 

v centru řízení kaţdého podniku. (ČEJKOVÁ, V., ŘEZÁČ, F., ZUZAŇÁK, A., 1998)  

Řízení rizik je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichţ 

cílem je řídit potenciální rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo sníţit 

jejich dopad. Účelem řízení rizik je předejít problémŧm či negativním jevŧm, vyhnout 

se krizovému řízení a zamezit vzniku problémŧ. Řízení rizik se skládá se ze čtyř 

vzájemně provázaných fází, a to z identifikace rizik, zhodnocení rizik, zvládnutí rizik 

(respektive jejich zmírnění) a monitoringu rizik.(MANAGEMENTMANIA.COM, 

2012) 
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Christoffersen, P. F. vymezuje vybraná rizika následovně: 

1. Trţní riziko 

2. Rizika likvidity 

3. Operační riziko 

4. Úvěrové riziko  

5. Obchodní riziko 

 

Při analýze rizika uvádí podnik souhrn veškerých budov v areálu. Je u nich posouzeno 

jejich konstrukční provedení, technologická sloţitost jednotlivých provozŧ zaměřená 

především na protipoţární zabezpečení. Dále jsou zachyceny všechny budovy v 

blízkosti areálu firmy a posuzují se ekologické následky případné havárie na okolí 

firmy. Po tomto ohodnocení je podle výše rizik přidělena určitá stupnice a podle ní se 

tak se mŧţe podnik lépe rozhodnout, která rizika zahrnout do pojištění. 

 

2. POJIŠŤOVNICTVÍ 

„Pojišťovnictví chápeme jako nevýrobní odvětví národního hospodářství, které se 

zabývá poskytováním pojistné ochrany a úhradou škod vzniklých z nahodilých 

pojistných událostí.  

Pojišťovnictví je specifickým odvětvím finančních sluţeb, prostřednictvím nichţ 

zabezpečuje realizaci nabídky pojištění a poptávky po pojištění.“ (ŘEZÁČ, F., 2011, s. 

23) 

 

2. 1 POJIŠTĚNÍ 

„Pojištění nabízí ochranu před finančními následky škodních událostí jednotlivcŧm, 

podnikatelským subjektŧm, neziskovým organizacím či jiným subjektŧm pro případ 

nepředvídatelných událostí.“ (MARTINOVIČOVÁ, D., 2009, s. 25) 

 

Pojištění je druh finanční sluţby, kterou poskytují pojišťovny. Základním principem 

pojištění je rozloţení výdajŧ na úhradu nějakého negativního jevu, jako je havárie, 

zcizení, ztráta a podobně, na delší časové období do pravidelných splátek. Pojištění je 

tak určitou formou řízení rizik, kdy se snaţí tlumit dopad určitých negativních událostí 



14 
 

na organizaci a rozloţit finanční nároky této negativní události do delšího časového 

období. Pojištění umoţňuje organizacím, aby se ochránili před neočekávanou ztrátou či 

výdajem a předešly tak významným finančním potíţím za rozumně dostupnou sazbu 

pojištění. (MANAGEMENTMANIA.COM, 2012) 

 

2. 2 HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ 

Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky se datuje od konce 17. století. 

Roku 1699 podal Jan Kryštof Bořek promyšlený návrh na zavedení povinného 

poţárního pojištění budov v Čechách. Jeho návrh spočíval v zavedení protipoţárního 

fondu, do něhoţ by povinně přispívali všichni občané, kteří by si právě koupili dŧm. Ke 

vzniku fondu však nakonec nedošlo. V roce 1777 byla zřízena pojišťovna proti škodám 

z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytka. Neměla však dlouhého trvání a 

brzy zanikla. Po roce 1822 zahájily činnost na českém území dvě „zahraniční“ 

pojišťovny se sídlem ve Vídni a Terstu.  

Teprve v roce 1909 bylo rozhodnuto, ţe pojišťovna rozšíří svou činnost na nová 

pojišťovací odvětví – ţivotní pojišťování, pojišťování proti vloupání, pojišťování 

zákonné odpovědnosti a úrazu. Po únoru 1948 došlo ke zřízení jediného ústavu – 

Československé pojišťovny, národního podniku. Na několik desetiletí se tak přerušil 

přirozený trţní vývoj pojišťovnictví. V souvislosti s novým federativním uspořádáním 

státu v roce 1968 byly z jediné Státní pojišťovny vytvořeny dva samostatné subjekty: 

Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa se sídlem v 

Bratislavě, a to s účinností od 1. ledna 1969. Monopolní období českého, resp. 

československého pojišťovnictví, trvalo aţ do počátku devadesátých let. Rozdělením 

federativního státu k 1. 1. 1993 se vytvořily podmínky pro samostatný rozvoj českého 

pojistného trhu. 

České pojišťovnictví se vyvíjí v trţním prostředí v souladu s normami EU. Značné 

kompatibility se podařilo dosáhnout v ekonomice pojištění (účetnictví, technické 

rezervy, solventnost). Obecně se rozšířila mezinárodní spolupráce jak na úrovni státu, 

tak i České asociace pojišťoven. 

K 31. prosinci 2006 provozovalo pojišťovací činnost na českém trhu 49 pojišťoven.  

(FINANCNIVZDELAVANI.CZ, 2012) 
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Graf č. 1 Prŧměrná roční platba za pojištění v roce v roce 2009 (v USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OECD, Average insurance spending per capita (Direct gross premiums, life and 

non-life insurance) Údaj pro Slovenskou republiku za rok 2008.  

 

2. 3 POJISTNÝ VZTAH 

Je to právní vztah, který vzniká na základě pojistné smlouvy mezi pojistitelem a 

pojistníkem, jehoţ obsahem je pojistná ochrana pojištěného.  

 

Pojistný vztah vychází z potřeby podnikatelského subjektu minimalizovat negativní 

následky realizace rizika. (MARTINOVIČOVÁ, D., 2009) 

 

Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle 

zvláštního zákona (§ 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě). S pojistitelem 

uzavírá pojistník pojistnou smlouvu.  

Pojistná smlouva je smlouva o finančních sluţbách, ve které se pojistitel zavazuje v 

případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se 

zavazuje platit pojistiteli pojistné 

Pojistník je osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu (§ 2 zákona č. 

363/1999 Sb., o pojišťovnictví) a jeho povinností je platit pojistné.  

Ten, na jehoţ ţivot, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty 

pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje, se nazývá pojištěný. Pojištěný má 

právo na pojistné plnění, pokud dojde k pojistné události.  

Oprávněná osoba je osoba, které v dŧsledku pojistné události vznikne právo na 

pojistné plnění (§ 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě).  
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2. 4 KLASIFIKACE POJIŠTĚNÍ 

„Komerční pojišťovny nabízejí a realizují mnoţství pojištění, které je třeba třídit, 

rozdělovat a klasifikovat podle rŧzných druhŧ kritérií, coţ umoţňuje lepší orientaci 

v pojistných produktech, pojistných odvětvích a jednotlivých pojištěních.“ 

(MARTINOVIČOVÁ, D., 2009 s. 28) 

 

Při základní klasifikaci je pojištění členěno podle: (ČEJKOVÁ, V., ŘEZÁČ, F., 

ZUZAŇÁK, A., 1998)  

- formy vzniku pojištění 

- pojistných odvětví 

- délky trvání pojištění  

- zpŧsobu poskytnutí pojistného plnění 

- předmětu pojištění 

- typu pojistného 

Podrobnějším výkladem se budu zabývat pouze u některých z těchto forem. 

 

Graf č. 2 Podíl pojištění na HDP – EU (nahoře) a ČR (dole)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OECD, Average insurance spending per capita (Direct gross premiums, life and 

non-life insurance)  
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2. 4. 1 Klasifikace pojištění podle formy vzniku pojištění (ŘEZÁČ, F. 2011) 

- Zákonné pojištění – za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání  

- Povinné smluvní pojištění  

- Smluvní dobrovolné pojištění  

 

Smluvní povinné pojištění je pojištění uloţené zákonem a ukládá povinnost, aby určitý 

okruh osob uzavřel specifické pojištění, zejména s ohledem na výkon jeho činnosti. 

Toto pojištění kryje škodu vzniklou právě z výkonu takové činnosti a zabezpečují se tak 

poškozené osoby.  Například pojištění advokáta, notáře, daňového poradce, auditora aj. 

 

Smluvní dobrovolné pojištění je pojištění, při němţ se subjekt pojišťuje na základě 

vlastního uváţení a ze svobodné vŧle. Příkladem je pojištění domácností nebo havarijní 

pojištění automobilŧ. 

 

2. 4. 2 Klasifikace podle zpŧsobu poskytnutí pojistného plnění 

Podle zpŧsobu poskytnutí pojistného plnění členíme pojištění na škodové a obnosové. 

(DUCHÁČKOVÁ, E., 2005) 

 

Pojištění škodové je soukromé pojištění, jehoţ účelem je náhrada škody vzniklé v 

dŧsledku pojistné události (§ 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě) 

Obnosové pojištění je soukromé pojištění, jehoţ účelem je získání obnosu, tj. 

dohodnuté finanční částky v dŧsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na 

vzniku nebo rozsahu škody (§ 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě) 

 

2. 4. 3 Klasifikace podle předmětu pojištění 

Pojištění majetku – pojištění majetku pro případ realizace rizik poškození, zničení, 

ztráty a odcizení nebo jiných škod, které na něm vzniknou 

Pojištění osob – pojištění fyzické osoby pro případ jejího tělesného poškození, smrti, 

doţití určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události související se ţivotem osob. 
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Pojištění odpovědnosti za škodu – pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na ţivotě 

a zdraví nebo na věci, případně odpovědnosti za jinou majetkovou škodu. (ŘEZÁČ, F., 

2011) 

 

2. 4. 4 Klasifikace podle typu pojištěného 

Na trhu dnes existuje řada pojišťoven, která kromě pojištění osob nabízí i pojištění 

podniku. Právě o pojišťovny zabývající se pojištěním podniku se budu zabývat v části 

analýzy produktŧ pojišťoven na trhu.  

Pojištění občanŧ – do této kategorie patří především ţivotní pojištění, pojištění vozidel, 

majetku, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti.  

Pojištění podnikatelŧ – zde je moţné zahrnout především pojištění vozidel, majetku, 

odpovědnosti, a pojištění lesŧ a zemědělství. Do pojištění odpovědnosti zejména 

pojištění obecné odpovědnosti a pojištění profesní odpovědnosti. Právě tímto pojištěním 

se budu v naší práci zabývat. 

 

2. 5. POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŦ 

Pojištění podnikatelŧ lze charakterizovat jako pojištění podnikajících právnických nebo 

fyzických osob, kdy pojistné krytí zabezpečené komerčními pojišťovnami je zaměřeno 

na všechny podnikatelské aktivity podnikatele a dále je také směřováno na krytí 

předpokládaných rizik v občanském ţivotě daného podnikatele. (ČEJKOVÁ, V., 

ŘEZÁČ, F., ZUZAŇÁK, A., 1998)  

 

Podnikání přináší celou řadu rizik. Kromě rizika podnikatelského jsou tu i rizika, 

kterým sice nelze zabránit, ale vhodným pojištěním jsou eliminovány. Pojištění 

podnikatelŧ pomŧţe zmírnit finanční dŧsledky nepředvídatelné události a podnik se tak 

mŧţe nadále věnovat rozvoji svého podnikání. Pojištění podnikatelŧ a prŧmyslových 

rizik tvoří v nákladových poloţkách v poslední době stále větší poloţku, protoţe je pro 

většinu podnikatelŧ nutností. (FIRMY.FINANCE.CZ, 2012) 

 

Komerční pojišťovny berou v úvahu velikost klienta, jeho předmět podnikání a další 

doplňkové údaje charakterizující jeho rizikovost. Od této rizikovosti se odvíjí nejen 
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sazby pojištění prominuté ve velikosti pojistného, ale i rozsah podkladŧ předkládaných 

pojišťovně pro zpracování nabídky pojistného krytí.  

Pro vymezení podnikatelských subjektŧ na pojistném trhu České republiky není 

jednotný názor. Některé komerční pojišťovny dělí podnikatele podle velikosti 

vlastněného majetku jiné zase podle obratu.  

Základní skupiny subjektŧ jsou: (ČEJKOVÁ, V., ŘEZÁČ, F., ZUZAŇÁK, A., 1998) 

 

a) živnostníci 

Jsou to osoby provozující ţivnost zpravidla v oblasti drobné výroby, obchodu nebo 

sluţeb. Jejím společným znakem je, ţe to co utrţí za prodej svých výrobkŧ či sluţeb, 

obratem investují do nákupu dalších materiálŧ, zboţí apod. Pojištění často podceňují a 

to zejména kvŧli nedostatku finančních prostředkŧ. Tímto však riskují a neuvědomují si, 

ţe se mohou dostat do neřešitelné finanční situace.  

 

b) menší a střední společnosti  

Pro tyto firmy je charakteristické, ţe o pojištění projevují zájem. Zvláště však nově 

vzniklé firmy nemají s pojištěním a pojišťováním téměř ţádné zkušenosti. S těmito 

podnikatelskými subjekty lze běţně komunikovat a jsou ochotni vyslechnout nabídku 

pojišťoven. Méně pak jiţ souhlasí s výší pojistného – ceny za pojistnou ochranu. 

 

c) střední a velké společnosti 

Charakteristika těchto institucí je, ţe jiţ mají s pojištěním nemalé zkušenosti a poţadují 

komplexní nabídku pojistné ochrany. V souvislosti s těmito typy společnosti a institucí 

je nezbytné brát v úvahu faktor času, jelikoţ většina podnikatelŧ pŧsobících na této 

úrovni je časově velmi vytíţena. Na tuto činnost jiţ nestačí pojišťovna samostatně, 

proto si většina velkých firem najímá zprostředkovatele – makléřské firmy.  

 

U řady podnikatelských pojištění má pojišťovna zájem, aby pojištěný subjekt byl přímo 

zainteresován na škodním prŧběhu, protoţe tato skutečnost nutí pojištěného jednak 

škodám předcházet a jednak v případě jejich vzniku maximálně zamezit rozšiřování 

jejich následkŧ. Proto je většina pojištění sjednána ve spoluúčasti pojištěného na 

pojistném plnění. Ve smyslu smluvního ujednání o spoluúčasti hradí pojištění poměrnou 
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část škody na svŧj vrub. Další z forem účasti pojištěného na škodách je bonifikace 

poskytovaná za dobrý škodní prŧběh (bezeškodní prŧběh) a poskytuje se zpravidla 

formou slevy na pojistném.  

 

V České republice se při pojištění „podnikatelŧ“ a „prŧmyslových rizik“ pro stejný druh 

pojištění pouţívají rŧzné sazby. Rozlišení jsou prováděna zpravidla dle velikosti, a to 

buď podle pojistné částky, nebo podle počtu zaměstnancŧ. V případě ţe je pojistná 

částka od 35 do 50 milionŧ Kč, nebo počet zaměstnancŧ ve firmě nepřevyšuje 50, 

hovoříme o pojištění podnikatelŧ. V opačném případě jde o pojištění prŧmyslu. 

(ČEJKOVÁ, V., ŘEZÁČ, F., ZUZAŇÁK, A., 1998) 

 

Na trhu dnes existuje řada pojišťoven nabízejících firemní pojištění. Kaţdá z těchto 

pojišťoven má svoji vlastní nabídku, proto je rozdělení do jednotlivých kategorií velmi 

obtíţné. Pojišťovny podnikatelŧm a firmám nabízí takové sluţby, které odpovídají 

jejich potřebám. Vhodnou kombinací jednotlivých druhŧ pojištění umoţňují zajistit 

komplexní pojistnou ochranu jakýchkoli podnikatelských aktivit, od drobných 

ţivnostníkŧ aţ po velké prŧmyslové korporace. (FIRMY.FINANCE.CZ, 2012) 

 

Do základní kategorie pojištění podnikatelských a prŧmyslových rizik zahrnujeme:  

 

2. 5. 1 Pojištění majetku 

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

vzniknout. Toto pojištění se dělí na pojištění věcí (movitých a nemovitých) a na 

pojištění zájmŧ (pohledávek, vkladŧ aj.)  

V pojištění majetku mŧţeme pozorovat dvě základní tendence. V jedné jde o maximální 

specializaci pojišťovaných rizik (coţ má výhodu zvláště při oceňování škody a výpočtu 

její náhrady) a ve druhé o slučování rizik do jedné pojistné smlouvy (pro pojistníky 

jednodušší a levnější). Druhý zpŧsob je levnější zejména díky tomu, ţe umoţňuje 

pojišťovnám sniţovat reţijní náklady a to tak, ţe v rámci jedné pojistné smlouvy je 

zahrnuto více pojistných rizik. (ČEJKOVÁ, V., ŘEZÁČ, F., ZUZAŇÁK, A., 1998) 
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Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v dŧsledku ţivelní 

události, krádeţe nebo loupeţe. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti 

následkŧm nepředvídatelných událostí. (POJISTENI.COM, 2012) 

 

Rozdělení pojištění majetku dle pŧvodu škody: (ČEJKOVÁ, V., ŘEZÁČ, F., 

ZUZAŇÁK, A., 1998) 

 

- pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí 

Toto pojištění se povaţuje za základ pojistné ochrany majetku a je obsaţeno ve většině 

pojistných smluv. Mŧţe se týkat všech ţivelných rizik nebo jen jejich určité skupiny. 

V zahraničí se uplatňuje jako základní riziko poţár. Mezi ţivelní rizika se řadí zejména 

poţár, výbuch, vichřice, krupobití, povodeň, sesuv pŧdy či náraz letadla.  

 

- pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí vodou z vodovodního zařízení 

U podnikatelŧ se toto pojištění sjednává zejména v oblasti skladového hospodářství na 

pojistnou ochranu zásob. Pojištění se vztahuje na všechny škody zpŧsobené na pojištěné 

věci vodou, párou či jinou kapalinou unikající z vodovodního zařízení nebo 

z nádrţe, topení, potrubí či samočinného zařízení. 

 

- pojištění pro případ odcizení 

Pojištění se vztahuje na věci, pouze pokud byly věci odcizené zpŧsobem, při kterém 

musel pachatel překonat opatření chránící věc před odcizením. Některé předměty 

pojistné ochrany, jako například peníze, ceniny nebo drahé kovy, musí být chráněny 

před odcizením zvláštními bezpečnostními opatřeními (např. uzamčeny v trezoru 

apod.). Z pojištění jsou hrazeny i škody zpŧsobené loupeţí.  

 

Rozdělení pojištění majetku dle předmětu pojištění: 

 

- souhrnné pojištění majetku  

Pojištění majetku se sjednává na novou nebo na časovou hodnotu. Nová hodnota 

představuje částku, kterou je nutno vynaloţit na znovu pořízení nové věci, zatímco 
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časová hodnota je hodnota sníţená o opotřebení majetku. Předmětem pojištění mohou 

být budovy a věci movité.  

Je mnoho moţností, proti jakým rizikŧm mohou firmy svŧj majetek pojistit. Majetek 

mŧţeme pojistit např. od krádeţe vloupáním a loupeţi, přes povodeň nebo záplavu aţ 

po zemětřesení či výbuch sopky.  

 

- pojištění budov a staveb 

Realizuje se podle určení a vyuţití pojištěné budovy, materiálu, ze kterého je budova 

postavená a jejího vybavení. Těmto podmínkám odpovídají i sazby pojištění. Pojištění 

je orientováno buď jen na ţivelní události, nebo jako sdruţené pojištění, obsahující i 

další rizika. (ČEJKOVÁ, V., ŘEZÁČ, F., ZUZAŇÁK, A., 1998) 

 

- pojištění elektroniky  

Vztahuje se na škody na elektronických zařízeních zpŧsobené konstrukční nebo výrobní 

vadou, pádem nebo vniknutím cizího předmětu, zkratem, přepětím, vadou izolace, 

chybnou obsluhou, pádem nebo nárazem pojištěného zařízení apod. (SBORNÍK 

UNIQA, 2012) 

 

- pojištění strojů  

Tímto druhem pojištění se pojišťují hospodářsky významné technologie, jejíţ poškození 

nebo zničení by mělo značný ekonomický dopad na hospodaření společnosti. Na 

strojích dochází v prŧběhu provozu k poškození nebo zničení z mnoha závaţných 

příčin, které jsou předmětem pojištění strojŧ. Mezi nejčastější příčiny patří chyba 

konstrukce, vada materiálu či výrobní vada, pád nebo vniknutí cizího předmětu, zkrat či 

jiné pŧsobení elektrického proudu aj.  

 

- pojištění zásob 

Hodnota zboţí, výrobkŧ nebo rozpracované výroby bývá obvykle vysoká a znamená 

pro podnik stěţejní část plánovaných obratŧ pro určité období. Stanovuje se podle 

rizika, které se do pojištění přibírá a podle stavu zásob, případně i podle charakteru 

zásob. 
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- pojištění stavební a montážní 

Toto pojištění je určeno pro majitele, investory, hlavní dodavatele i subdodavatele, kteří 

se chtějí chránit před neočekávanými událostmi v souvislosti s budováním díla a kryje 

případné škody v dŧsledku stavebních a montáţních prací 

 

- pojištění přerušení provozu 

Zabrání pojištěnému podniku sníţení výkonnosti a zajistí plynulé pokračování činnosti 

a další rozvoj podniku v případě vzniku škody, a to aţ do doby, neţ podnik dosáhne 

svého pŧvodního postavení na trhu. Pojištění se vztahuje na ušlý provozní zisk a stálé 

náklady podniku (tj. mzdy, náklady na energii, apod.), které musí podnik vynakládat i v 

případě zastavení nebo přerušení své činnosti v dŧsledku věcné škody. Pojištění se 

vztahuje i na náklady, které jsou vynaloţené k odvrácení bezprostředně hrozící škody a 

zmírnění následkŧ škody. Pojišťovna ručí za vzniklou škodu z přerušení provozu od 

vzniku majetkové škody aţ do okamţiku, kdy podnik plně obnoví svou činnost, 

nejpozději však uplynutím doby sjednané v pojistné smlouvě. (POJISTENI.COM, 

2012) 

 

- pojištění věcí při přepravě 

Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věcí vlastních 

při přepravě, k jejichţ poškození, zničení nebo pohřešování dojde při dopravní nehodě 

nebo loupeţi vyšetřené policií. Vztahuje se zejména na elektroniku, fytotechniku, sklo, 

křehké předměty a zboţí podléhající zkáze. (ČEJKOVÁ, V., ŘEZÁČ, F., ZUZAŇÁK, 

A., 1998) 

 

- pojištění motorových vozidel 

Havarijní pojištění (kasko) poskytuje pojistné plnění majiteli vozidla v případě pojistné 

události, tj. v případě poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla. Mŧţe jít o 

škody, které vzniknou v dŧsledku jakékoliv ţivelní události, krádeţe, vandalství, 

odcizení, neoprávněného uţívání, či dopravní nehodou zpŧsobenou jakoukoliv událostí, 

včetně nesprávného jednání řidiče motorového vozidla. (ČEJKOVÁ, V., ŘEZÁČ, F., 

ZUZAŇÁK, A., 1998) 
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2. 5. 2 Pojištění odpovědnosti za škodu 

Na trhu mŧţeme nalézt mnoho produktŧ, které se dají označit jako pojištění 

odpovědnosti. Mŧţeme zde zařadit zákonné pojištění odpovědnosti, pojištění profesní 

odpovědnosti a obecné pojištění odpovědnosti. Těmito produkty však nabídka zdaleka 

nekončí. Kaţdá pojišťovna nabízí portfólio svých produktŧ, které zpravidla označuje dle 

svých představ. Nejčastěji jsou z těchto produktŧ vytvářeny balíčky, které se pojišťovna 

následovně snaţí prodat společně s dalšími moţnostmi. (FINANCE.CZ, 2012) 

 Pojištěním odpovědnosti lze zabezpečit výplatu pojistného plnění poškozenému 

v případě takové škodní události, pokud za zpŧsobenou škodu subjekt odpovídá. Výše 

pojistného u tohoto druhu pojištění se stanovuje z obratu firmy za minulý rok, (u nově 

vznikajících společností z plánovaného obratu firmy pro příslušný rok), z počtu 

zaměstnancŧ nebo z trţeb za pronájem. (DUCHÁČKOVÁ, E., 2012) 

 

- Zákonné pojištění odpovědnosti 

Podnikatel nebo podnik s alespoň jedním zaměstnancem je povinen se pojistit pro 

případ odpovědnosti za škodu zpŧsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání. Jedná se v podstatě o přenesení rizika na pojišťovnu včetně všech 

výdajŧ, které vyplývají ze zákoníku práce a dalších zákonných předpisŧ. Mŧţe jít 

například o ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, popřípadě i po jejím 

skončení, náhradu za bolest, náklady spojené s léčením. Pokud došlo ke smrti 

zaměstnance v dŧsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je vyplacena i 

náhrada přiměřených nákladŧ na pohřeb, výţivu pozŧstalých a jejich jednorázové 

odškodnění. Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku pracovněprávního vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel to musí písemně bez zbytečného 

odkladu oznámit svojí pojišťovně. Zákonné pojištění se platí ve čtvrtletních platbách, 

základem pro výpočet pojistného je suma vyměřovacích základŧ za předchozí 

kalendářní čtvrtletí všech zaměstnancŧ zaměstnávaných v daném období 

zaměstnavatelem. (FINANCE.CZ, 2012) 

 

- Pojištění profesní odpovědnosti 

Podnikání by sice měli vykonávat profesionálové, ale i ti se mohou někdy zmýlit a 

udělat chybu, která zpŧsobí třetí osobě škodu. Pro tento případ, kdy je škoda vyvolána 
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profesní činností podnikatele, lze sjednat pojištění profesní odpovědnosti. Pojištění 

profesní odpovědnosti se týká především těch činností, které vyţadují speciální 

zkušenosti, znalosti a vzdělání.  

U některých profesí musí být pojištění odpovědnosti sjednáno ze zákona. Jedná se 

například o profesi advokátní, auditorskou, profesi daňového poradce, zprostředkovatele 

a jiné.  

 Hlavním dŧvodem zákonného pojištění profesní odpovědnosti je skutečnost, ţe 

v dŧsledku těchto profesí mohou vzniknout škody velkého objemu, které není podnik či 

podnikatel schopen uhradit svými prostředky. Jde tak v podstatě o ochranu třetích osob, 

kterým je škoda zpŧsobena. 

 

- Obecné pojištění odpovědnosti 

Rozdíl oproti zákonnému pojištění odpovědnosti je ten, ţe si pojištění obecné 

odpovědnosti mŧţe sjednat prakticky kaţdý podnik či podnikatel.  

 Předmětem pojištění je škoda, kterou podnik zpŧsobil třetí osobě porušením své 

právní povinnosti nebo svou provozní činností. Pojištění mŧţe zahrnovat odpovědnost 

za škodu na věci, zdraví nebo ţivotě a odpovědnost za následnou finanční škodu. Je 

moţné i připojištění například finančních škod, škod na věcech převzatých a uţívaných, 

škod na věcech zaměstnancŧ vzniklých při plnění pracovních úkolŧ apod. 

(FINANCE.CZ, 2012) 

 

2. 5. 3 Pojištění právní ochrany 

Cílem pojištění právní ochrany je ochránit klienty před nepříznivými dŧsledky 

nahodilých právních sporŧ a s tím spojených souvisejících finančních nákladŧ na 

prosazení právních zájmŧ pojištěného. Rozsah poskytovaných sluţeb je definován při 

sjednání pojištění a lze pojistit více druhŧ v jedné pojistné smlouvě. Pojištění právní 

ochrany pomáhá klientovi např. ve věcech uplatnění nárokŧ na náhradu vzniklé škody, 

řešení soudních sporŧ, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochraně práv v případě 

porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob. Při 

sjednání pojištění je stanoven rozsah sluţeb, ve kterých bude pojišťovna zastupovat 

svého pojištěného nebo v jakých případech bude pojišťovna hradit náklady spojené s 

právním zastupováním pojištěného.  
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- Právní ochrana vlastníků vozidel 

Toto pojištění ochraňuje vlastníka, drţitele a řidiče vozidla uvedeného v pojistné 

smlouvě a současně i spolucestující osoby v pojištěném vozidle za předpokladu, ţe 

osoby jsou oprávněny toto vozidlo pouţívat. 

 

- Právní ochrana podnikatelů 

Je vhodná zejména pro menší podnikatele, kterým poskytuje právní ochranu při 

událostech souvisejících s podnikatelskou činností. Předmět podnikání musí být 

specifikován v pojistné smlouvě.  

 

2. 5. 4 Pojištění pohledávek 

V podnikání si nikdy nemŧţeme být jisti, zda nám naši odběratelé uhradí včas za 

všechny dodávky, popřípadě zda uhradí vŧbec. Tyto starosti nám pomáhá řešit 

profesionální řízení pohledávek. Jedním z největších rizik je riziko platební 

neschopnosti, a to jak naší, tak i našich obchodních partnerŧ, kteří nám mohou snadno 

dopomoci k nedostatku likvidních prostředkŧ. Vymáhání pohledávek od obchodních 

partnerŧ pak není levnou záleţitostí, pokud navíc nejde o tuzemský subjekt, náklady na 

vymoţení takových pohledávek mohou být velmi vysoké. (MESEC.CZ, 2012) 

 

Příčinou nezaplacení mŧţe být jak platební neschopnost (např. konkurs či insolvenční 

řízení) tak i neochota zaplatit (tzv. platební nevŧle). Výše pojistky kryje tzv. subjektivní 

riziko, tedy pravděpodobnost platební nevŧle či platební neschopnosti.  Výše pojistného 

je individuální a stanovuje se jako promile z pojištěného obratu, které je dáno rizikem 

spojeným s partnerem a rizikem spojeným s daným teritoriem. 

Máme-li pojištěný obchodní vztah, za nějţ nebyla pohledávka uhrazena ve splatnosti, je 

proces pojistného plnění závislý na délce tzv. karenční lhŧty. Jedná se o období, které 

začíná dnem uplynutí splatnosti pohledávky a končí uplynutím karenční lhŧty, jejíţ 

délka je určena pojišťovnou. V první části této lhŧty vymáhá podnikatel pohledávku 

sám. Není-li pohledávka uhrazena, postoupí pojišťovně, která se vymáhání vezme do 

vlastních rukou. K pojistnému plnění pak dojde, jestliţe nebude pohledávka vymoţena 

do konce karenční lhŧty. Náklady spojené s vymáháním kryje pojišťovna ze svých 
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zdrojŧ, neboť jsou součástí pojistného plnění. Případné získané prostředky pojišťovna 

převede na účet klienta, přičemţ jejich výše mŧţe být zohledněna o určenou spoluúčast, 

popřípadě jiţ dříve vymoţené prostředky. (MESEC.CZ, 2012) 

 

3. RIZIKA A STÁVAJÍCÍ POJIŠTĚNÍ FIRMY 

Následující část práce je věnována fiktivní firmě XXX, s. r. o., konkrétně rizikŧm, které 

firmu ohroţují, současnému stavu pojistného krytí některých rizik ohroţující firmu a 

analýze pojistných produktŧ  vztahujících se k těmto rizikŧm.  

 

3.1 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ FIRMY 

Předmět podnikání firmy je patrný z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku firmy.  

Jedná se o následující činnosti: 

-  výroba ocelových trubek a výrobkŧ z nich 

-  podnikání v oblasti nakládání s kovovými odpady 

-  automatizované zpracování dat 

-  zpracování dílenské strojírenské dokumentace 

-  výroba a montáţ svařovaných ocelových konstrukcí 

-  leštění kovŧ 

-  pronájem prŧmyslového zboţí 

-  kovářství 

-  zámečnictví 

 

3. 2 ANALÝZA RIZIK A POJIŠTĚNÍ FIRMY 

Pro provedení optimalizace pojištění firmy XXX, s. r. o. je nezbytné stanovit rizika 

ohroţující firmu, která by mohla nenadále negativně zasáhnout do jejího chodu a do 

ţivota jejich zaměstnancŧ.  
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3. 2. 1 Firmu ohrožující rizika 

V následující kapitole je proveden výčet rizik, která nejzásadněji firmu XXX, s. r. o. 

ohroţují se zohledněním dŧleţitosti dle názoru odpovědných pracovníkŧ managementu 

firmy.  

- riziko poškození nebo zničení budov a ostatních staveb – toto riziko je 

v současné době kryté pojištěním avšak budovy i ostatní stavby jsou pojištěny 

na časovou cenu 

- riziko poškození nebo zničení souboru neživých věcí movitých – toto riziko 

je v současné době kryté standardním pojištěním, v analýze rizika je třeba pouze 

provést aktualizaci výše pojistné částky k aktuálnímu datu  

- riziko poškození nebo zničení vlastních i cizích zásob – toto riziko je 

v současné době kryté standardním pojištěním, v analýze rizika je třeba pouze 

provést aktualizaci výše pojistné částky k aktuálnímu datu  

- riziko poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla – toto riziko je 

v současné době kryté standardním pojištěním, v analýze je třeba zohlednit a 

nabídnout výhody flotilového pojištění všech motorových vozidel firmy  

- riziko vzniku škody zpŧsobené provozem motorového vozidla třetí osobě – 

toto riziko je současné době kryté standardním pojištěním, v analýze rizika je 

třeba zohlednit a nabídnout výhody flotilového pojištění 

- riziko vzniku škody zpŧsobené provozem organizace třetí osobě – toto riziko 

není v současné době kryté pojištěním  

- riziko smrti následkem úrazu a riziko trvalých následkŧ úrazu – toto riziko 

není v současné době kryté pojištěním  

- riziko vzniku škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání – toto 

riziko není v současné době kryté pojištěním  

- riziko částečného nebo úplného přerušení provozu – toto riziko není 

v současné době kryté pojištěním 

- riziko vzniku ekologických škod – toto riziko není v současné době kryté 

pojištěním  
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3. 2. 2 Soubor kriterií firmy pro výběr komerční pojišťovny  

Soubor kriterií pro výběr pojistitele je individuelní záleţitostí a záleţí na zohlednění 

přání klienta a zkušenosti zpracovatele nabídky pojištění. Výběr komerční pojišťovny je 

dobré provést především z následujících kritérií: 

- výše pojistného  

- renomé, image a podíl na pojistném trhu pojišťovny 

- dosavadní zkušenosti klienta s pojišťovnou  

- schopnost pokrytí všech, zejména eventuelních nestandardních rizik dle přání 

klienta 

- dostupnost poskytovaných sluţeb 

 

Výše pojistného je nejsnáze porovnatelným kritériem. Je velmi dŧleţité ovšem nemělo 

by být posuzováno na úkor komfortnosti dalších výše zmíněných kritérií, tzn., ţe ne 

vţdy je tzv. nejlevnější varianta krytí rizik ta nejvýhodnější a nejoptimálnější pro 

klienta. Kritérium výše pojistného je často u řady firem i pojišťoven převládající. Je 

třeba mít na zřeteli i kritéria ostatní.  

 

Na základě výše uvedených kritérií bude provedena analýza z pojistných produktŧ u 

těchto pojišťoven: 

- Allianz pojišťovna, a. s.  

- Česká pojišťovna, a. s. 

- ČSOB pojišťovna, a. s. 

- KOOPERATIVA pojišťovna, a. s. 

- UNIQA pojišťovna, a. s. 

- Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 

 

3. 2. 3 Stávající pojistné krytí firmy  

Základním druhem pojistných rizik ve stávajícím pojištění firmy XXX, s. r. o. jsou 

pojištění povinná ze zákona. Jedná se tedy o pojištění odpovědnosti za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou 

provozem motorového vozidla. Dále má firma sjednané pojištění zničení budov a 

ostatních staveb, poškození nebo zničení souboru neţivých věcí movitých, poškození 
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nebo zničení vlastních i cizích zásob, poškození, zničení nebo odcizení motorového 

vozidla.  

 

3. 3 SHRNUTÍ A ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO POJISTNÉHO KRYTÍ  

V případě stávajícího pojištění se bude jednat o analýzu současných pojistných 

produktŧ. Majetkové pojištění (bod 3. 3. 1 – 3. 3. 3) je v současné době sjednáno u 

ČSOB pojišťovny, a. s. Dále pak bude provedena analýza pojistných produktŧ, o které 

bude firmě XXX, s. r. o, doporučeno pojištění rozšířit nebo změnit z dŧvodu zkvalitnění 

pojistného krytí. 

 

3. 3. 1 Pojištění poškození nebo zničení budov a ostatních staveb 

Toto riziko je v současné době kryté pojištěním, avšak budovy i ostatní stavby jsou 

pojištěny na časovou cenu. 

 

Tabulka č. 1 Roční pojistné poškození nebo zničení budov firmy XXX, s. r. o. 

Předmět pojištění Pojistná částka Spoluúčast Pojistné 

soubor vlastních budov 11 000 000 Kč 10 000 Kč 10 584 Kč 

Zdroj: vlastní konstrukce 

 

3. 3. 2 Pojištění poškození nebo zničení souboru neživých věcí movitých 

Toto riziko je v současné době kryto standardním pojištěním a to: 

Ţivelní pojištění na rizika poţár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného 

letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu a dále na doplňková rizika povodeň, 

záplava, krupobití, zemětřesení a pro případ nahodilého a náhlého poškození věci vodou 

z vodovodních zařízení.  

 

Tabulka č. 2 Roční pojistné poškození či zničení souboru neživých věcí movitých 

Předmět pojištění Pojistná částka Spoluúčast Pojistné 

soubor věcí movitých - vlastních 7 000 000 Kč 5 000 Kč    6 608 Kč 

Zdroj: vlastní konstrukce 
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3. 3. 3 Pojištění poškození nebo zničení vlastních i cizích zásob 

Toto riziko je v současné době kryto standardním pojištěním a to: 

Ţivelní pojištění na rizika poţár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného 

letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu a dále na doplňková rizika povodeň, 

záplava, krupobití, zemětřesení a pro případ nahodilého a náhlého poškození věci vodou 

z vodovodních zařízení. 

 

Tabulka č. 3 Roční pojistné poškození nebo zničení vlastních i cizích zásob 

Předmět pojištění Pojistná částka Spoluúčast Pojistné 

soubor vlastních zásob 1 200 000 1 000 1 630 

Zdroj: vlastní konstrukce  

 

3. 3. 4 Pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového vozidla 

V tomto případě se jedná o povinné smluvní pojištění a je základní povinností kaţdého 

majitele motorového vozidla. Jeho podstatou je pojistná ochrana škody zpŧsobené třetí 

osobě motorovým vozidlem. V případě nesjednání tohoto pojištění hrozí majiteli 

motorového vozidla pokuta aţ do výše 20 000 a navíc nutnost úhrady škody na zdraví 

nebo majetku. Z tohoto pojištění má pojištěný nárok, a to za předpokladu, ţe pojištěný 

za škodu odpovídá a došlo k ní době trvání pojištění odpovědnosti na tyto úhrady od 

pojistitele:  

- škody na zdraví nebo škody usmrcením 

- škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakoţ i škody vzniklé 

odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opravovat, 

- škody povahy ušlého zisku, 

- účelně vynaloţené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování 

nárokŧ podle předcházejících bodŧ (ZÁKON č. 410/2004 Sb) 

Minimální výše limitŧ pojistného plnění je stanovena zákonem na 35 milionŧ korun pro 

škodu na zdraví na kaţdého zraněného či usmrceného a 18 milionŧ korun pro škodu na 

majetku bez ohledu na počet poškozených.  
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Graf č. 3 Podíl vybraných pojišťoven na trhu s povinným ručením za rok 2011 

 

Zdroj: vlastní konstrukce 

 

Výběr komerční pojišťovny je závislý na více faktorech, z nichţ je třeba se zaměřit 

zejména ne cenu, limity pojistného plnění, ale i rychlost výplaty pojistného plnění při 

pojistné události.  

 

Stávající pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového 

vozidla 

Ve vlastnictví firmy XXX, s. r. o. jsou tyto vozidla:  

1) Bmw X6 generálního ředitele 

2) Škoda Octavia obchodního a ekonomického ředitele 

3) Škoda Octavia technického ředitele 

4) Škoda Fabia obchodní oddělení  

5) Škoda Fabia technik 

6) Fiat Ducato přeprava výrobkŧ menších rozměrŧ – 2x 

7) Iveco AS 440 S 45 – přeprava výrobkŧ větších rozměrŧ 
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Tabulka č. 4 Stávající pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem 

motorového vozidla 

Vozidla pojištěné u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s. 1-5.  

označení vozidla  počet ks objem r.v. výkon pojistné 

Bmw X6 3.0 D 1  2993  2008  173 kW  11 912 

Škoda Octavia 1.9 TDI 2  1896 2005 77 kW   8 621 

Škoda Fabia 1.2 htp 2  1198 2005 47 kW   3 679 
 

Vozidla pojištěné u České podnikatelské pojišťovny, a. s. 6, 7. 

Označení vozidla  počet ks objem r.v. výkon hmotnost pojistné 

Fiat Ducato 2.2 JTD 2  2198  2008 74  2 790 9 692 

Iveco AS 440 S 45 1 10 308 2007 332 16 000 24 351 

 Zdroj: vlastní konstrukce 

            

3. 3. 5 Havarijní pojištění  

Havarijní pojištění motorových vozidel se sjednává jako pojištění smluvní, dobrovolné. 

Sjednává se vţdy se spoluúčastí uvedenou v pojistné smlouvě. V případě pojistné 

události zaplatí vzniklou škodu pojišťovna. Klient platí pouze sjednanou spoluúčast. 

Havarijní pojištění se sjednává většinou ve formě „all risk“ kde vedle pojištění rizika 

havárie kryje pojištění i odcizení vozidla, ţivelní rizika a vandalismus. K základnímu 

pojištění lze sjednat celou řadu připojištění, např. připojištění skel, sedadel, zavazadel, 

úrazové pojištění řidiče a cestujících a další.  

K hlavním faktorŧm určující výši pojistného patří značka a typ vozu, obsah motoru, rok 

výroby, stupeň zabezpečení a výbavy, cena, ale také výše spoluúčasti.  

 

Tabulka č. 5 Stávající havarijní pojištění motorových vozidel firmy XXX, s. r. o 

Vozidla pojištěné u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s 

typ vozu  počet ks objem r.v. výkon pojistné hmotnost 

Bmw X6 3.0 D 1  2993  2009  173  18 346 2075 

Škoda Octavia 1.9 TDI 2  1896  2005    77  9 282 1395 

Škoda Fabia 1.2 htp 2  1198  2005    47  5438 1135 
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Vozidla pojištěné u České podnikatelské pojišťovny, a. s 

typ vozu  počet ks objem r.v. výkon pojistné hmotnost 

Fiat Ducato 2.2 JTD 2  2198  2008  74  7 781 2790 

Iveco AS 440 S 45 1  10 308 2007 332  22 864 16 000 

Zdroj: vlastní konstrukce 

 

3. 3. 3 Pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání 

Jedná se o zákonné pojištění, které se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí 

zaměstnanci, jenţ jsou v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy nebo kteří 

vykonávají činnost pro zaměstnavatele na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, tzn. dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. 

Podmínky pracovněprávního vztahu a uzavírání dohod upravuje zákoník práce. 

Podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání jsou upraveny vyhláškou ministerstva financí 

č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ. Zákonným pojištěním pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání jsou pojištěni u 

Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, ti zaměstnavatelé, kteří s Českou 

pojišťovnou, a. s., neměli sjednáno toto pojištění k 31. 12. 1992. (SBORNÍK 

KOOPERATIVA, 2012) 

 

Firma XXX, s. r. o. má 27 zaměstnancŧ z toho 1 topmanager, 2 manageři, 6 

pracovníkŧ obchodního oddělení, 2 pracovnice administrativy, 16 dělníkŧ.   
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4. ANALÝZA NABÍDKY KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN 

NA POJISTNÉM TRHU ČR 

V následující kapitole provedeme analýzu pojistných produktŧ u vybraných 

renomovaných pojišťoven s dŧrazem na kvalitu a rozsah nabízených pojistných 

produktŧ. (ČEJKOVÁ V., 2012) 

 

4. 1 ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a. s.  

Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého pŧsobení v České republice se 

vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. Začínala s nabídkou ţivotního pojištění, 

pojištěním majetku občanŧ, od roku 1995 nabízí také havarijní pojištění. V roce 1999 se 

stala jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení. Zázemí Allianz 

Group poskytuje výhodu při vyuţití mezinárodního know-how a zaručuje přístup ke 

kapitálové síle celého koncernu. Pro zajištění rizik vyuţívá Allianz pojišťovna výlučně 

renomovaných společností, jako např. Allianz SE, Swiss Re, Munich Re a dalších. Díky 

širokému portfoliu produktŧ dokázala pojistit takové projekty, jako loď Titanic, ze 

světových pojišťovacích rarit Allianz lze zmínit také donedávna nejvyšší budovu 

Petronas Towers v malajské metropoli, největší větrnou elektrárnu v Kalifornii nebo 

nejdelší závěsný most Tsing Ma v Hongkongu. Na území České republiky má Allianz 

pojišťovna 11 regionálních ředitelství, která řídí více neţ 1900 pojišťovacích poradcŧ. 

(SBORNÍK ALLIANZ, 2012) 

 

4. 1. 1 Produktová nabídka (SOBRNÍK ALLIANZ, 2012) 

Komplexní pojištění podnikatelů NOE Plus - je vytvořeno speciálně pro podnikatele 

v oblasti obchodu, výroby a sluţeb. Jeho prostřednictvím je moţné snadno, rychle a 

komplexně uspokojit nejčastější pojistné zájmy podnikatelŧ. Pojištění majetku, 

odpovědnosti a přepravního nákladu podnikatele se sjednává prostřednictvím cenově 

výhodných balíčkŧ, které se svými variantami liší v rozsahu poskytovaného pojistného 

krytí. Podle specifických potřeb podnikatele je tak moţné si samostatně zvolit 

nejvýhodnější kombinaci rizik pomoci variant Normal, Optimal a Exkluzive plus.  

Mezi největší výhody tohoto pojištění patří: 
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- komplexní balíčky pojištěných rizik pro nemovitosti, movité věci, odpovědnost a 

přepravovaný náklad 

- pro kaţdý předmět pojištění lze sjednat jednu ze 3 variant – Normal, Optimal, 

Exkluziv plus 

- základní územní rozsah pro pojištění odpovědnosti a nákladu je ČR a SR 

- moţnost sjednat samostatné pojištění nákladu  

- převod bonusŧ za dobrý škodní prŧběh od konkurence 

- slevy za spoluúčast, příznivý škodní prŧběh a dlouhodobé pojištění  

- bezplatné asistenční sluţby  

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – autoflotily  

V rámci povinného ručení u Allianz jsou kryty i rizika řešení následkŧ bouřky a 

krupobití nebo střetu se zvířetem. Mezi největší výhody tohoto pojištění patří: 

- nejširší pojistná ochrana na trhu 

- slevy pokud škodní prŧběh u předchozího pojistitele nepřesáhl 50% 

- slevy za druh podnikání 

- pojištění na míru pro kaţdé vozidlo 

- základní asistenční sluţby zdarma 

- široká škála povinných pojištění 

- náhradní vozidlo na 5 dní zdarma 

- rizikový servis (prevence škod)  

 

4. 2 ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. 

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovna s více neţ 180letou tradicí. Poskytuje jak 

individuální ţivotní a neţivotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty 

v oblasti prŧmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. 

Přibliţně 3900 zaměstnancŧ a 5600 obchodních zástupcŧ se na více neţ 3000 

obchodních místech stará o maximální spokojenost klientŧ. (SBORNÍK ČESKÁ 

POJIŠŤOVNA, 2012) 
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4. 2. 1 Produktová nabídka (SBORNÍK ČESKÁ POJIŠŤOVNA, 2012) 

Pojištění majetku - Majetkové pojištění je variabilní produkt, díky kterému je moţno 

přizpŧsobit pojištění firemním poţadavkŧm a potřebám. 

Firma tímto pojištěním získá ochranu svého majetku před ţivelními pohromami, 

ochranu před zloději a vandaly, náhradu ušlého zisku po dobu odstraňování škody. 

Plnění pokrývá náklady na znovupořízení majetku. Firma má moţnost kombinovat 

rizika podle jejich potřeb.  

Pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla 

Výhody u České pojišťovny  

- Individuální nastavení pojistného v závislosti na velikosti a škodním prŧběhu flotily 

- Vysoké limity pojistné ochrany 100 mil. Kč, jak pro škody na zdraví, tak pro 

majetkové škody 

- Ke kaţdému pojištění asistenční sluţby zdarma 

 

4. 3 ČSOB POJIŠŤOVNA, a. s. 

ČSOB Pojišťovna, a.s. byla zaloţena v roce 1994 pod názvem Chmelařská vzájemná 

pojišťovna. Současná ČSOB Pojišťovna vznikla 1. 1. 2003 prodejem podniku mezi IPB 

Pojišťovnou, a.s. a ČSOB Pojišťovnou. Dnes je ČSOB Pojišťovna univerzální 

pojišťovnou nabízející široké portfolio ţivotních i neţivotních pojištění pro fyzické i 

právnické osoby. Spravuje téměř milion pojistných smluv a je sočástí největší evropské 

finanční skupiny KBC. (SBORNÍK ČSOB POJIŠŤOVNA, 2012) 

 

4. 3. 1 Produktová nabídka (SBORNÍK ČSOB POJIŠŤOVNA, 2012) 

Pojištění podnikatelských rizik – specifikace: 

- pojištění určeno zejména pro podnikatele, velké korporace, obce, školy a další 

- pojišťovna zdarma vypracuje audit stávajícího pojistného krytí firmy 

- je moţné zvolit si pojistnou ochranu na míru dle potřeb firmy 

- ČSOB pojišťovna, a. s. nabízí zázemí silné a stabilní pojišťovny 

- je moţné vybrat si z velkého počtu rŧzných pojištění, jako jsou ţivelní pojištění, 

pojištění odcizení, pojištění přepravovaného nákladu aj.  
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4. 4 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a. s. 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na 

tuzemském trhu. Byla zaloţena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území 

bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je  

22 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment sluţeb a všechny 

standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných 

podnikatelŧ aţ po velké korporace. Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance 

Group (VIG). (SBORNÍK KOOPERATIVA, 2012)  

 

4. 4. 1 Produktová nabídka (SBORNÍK KOOPERATIVA, 2012) 

Pojištění START PLUS je výhodná kombinace nejţádanějších druhŧ pojištění pro 

podnikatele. Jedná se o univerzální, komplexní, balíčkový, jednoduchý a srozumitelný 

produkt. Základní balíček zahrnuje pojištění nemovitého majetku na riziko sdruţeného 

ţivlu, odcizení a vandalismu, movitého majetku na riziko sdruţeného ţivlu, odcizení a 

vandalismu, pojištění skel, pojištění posla, pojištění elektroniky a strojŧ, pojištění 

přerušení provozu, pojištění obecné odpovědnosti za škodu zpŧsobenou vadou výrobku. 

 

Flotilové pojištění vozidel EASY 

Hlavní výhody flotilového pojištění vozidel EASY 

- ideální pojištění pro malé vozové parky (10 – 75 vozidel) 

- nabídka povinného ručení, havarijního pojištění a dalších dodatkových pojištění 

- individuální podmínky pojištění pro kaţdé vozidlo 

- jednoduché sjednání 

- jednoduchá a přehledná správa pojištění 

- v rámci pojištění řada výhod a benefitŧ 

Výběr flotilového pojištění i této pojišťovny byl omezen jednou z jeho standardních 

podmínek a to minimálního počtu 10 pojištěných vozidel. Pojišťovaná firma disponuje 

v současné době pouze 9 vozidly.  

 



39 
 

4. 5 UNIQA POJIŠŤOVNA, a. s. 

Zahájila svoji činnost v roce 1993. Jako drţitel univerzální pojišťovací licence si 

vytvořila široké portfolio pojistných produktŧ pokrývající všechny segmenty českého 

trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob. Díky silnému 

kapitálovému zázemí a dlouholeté zkušenosti zahraničního partnera se UNIQA velmi 

rychle stala stabilní pojišťovnou na českém trhu. 

Síť více neţ 180 poboček řízených 6 regionálními ředitelstvími zabezpečuje intenzivní 

servis pro zákazníky na celém území České republiky. (SBORNÍK UNIQA, 2012) 

 

4. 5. 1 Produktová nabídka (SBORNÍK UNIQA, 2012) 

Pojištění flotil vozidel  

Flotilové pojištění UNIQA pojišťovny je určeno pro společnosti, které vyuţívají ke 

svému podnikání minimálně 5 vozidel. V rámci flotilového pojištění nabízí pojišťovna 

pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění, v několika variantách, které je moţno 

libovolně kombinovat dle aktuálních potřeb firmy. Samozřejmostí jsou doplňková 

pojištění skel, zavazadel či rozšířená ASISTANCE UNIQA.  

UNIQA v rámci flotilového pojištění nabízí tyto výhody: 

- obchodní slevu nebo Bonus lze vţdy vyuţít i pro nově pořízené vozidlo zařazované do 

flotily 

- moţnost področních plateb bez jakéhokoli navýšení pojistného (pololetní, čtvrtletní, 

měsíční) 

- v případě uzavření flotilového pojištění přímo s centrálou UNIQA, garantujeme 

výhodnější sazby (pro nové klienty) 

- velmi jednoduchá a přehledná administrativa pojištění Vašich vozidel 

- včasné vytištění a zaslání Zelených karet pro všechna Vaše pojištěná vozidla 

- individuální péče vyčleněného oddělení pro správu Vaší flotily 

- vyúčtování pod jedním variabilním symbolem za celý soubor vozidel (moţné zasílat i 

v elektronické podobě) 
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4. 6 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále „ČPP“) je 

univerzální pojišťovna, která nabízí svým klientŧm moderní inovativní produkty a 

komplexní pojistná řešení v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění. Pŧsobí na českém 

pojistném trhu od listopadu 1995. S celkovým mnoţstvím 980 tisíc pojištěných vozidel 

je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu v ČR. ČPP je 

zajištěna renomovanými světovými zajišťovnami. (SBORNÍK ČPP, 2012) 

 

4. 6. 1 Produktová nabídka (SBORNÍK ČPP, 2012) 

Jednou z nejvýznamnějších oblastí je pro ČPP pojištění vozidel, zejména povinné 

ručení. Nabízí inovovaný produkt ACP – Autopojištění Combi Plus II, který umoţňuje 

klientŧm v rámci jedné smlouvy moţnost sjednat více pojištění, jako je povinné ručení, 

havarijní a další doplňková pojištění. ACP II obsahuje také mnoho klientských benefitŧ 

a nadstandardní asistenční sluţby s vysokými bezplatnými limity, které jsou 

poskytovány nejen při nehodě, ale i při poruše vozidla.  

Významnou část portfolia ČPP tvoří pojištění prŧmyslu a podnikatelŧ, zejména díky 

kompletním sluţbám a individuálnímu přístupu ke klientŧm. V této oblasti nabízí 

standardní rozsah produktŧ jako je pojištění „All-risk, kde je firma pojištěna proti všem 

rizikŧm s vyjímkou těch která jsou vyloučena, pojištění ţivelní, pojištění pro případ 

odcizení, aj.  

Na území ČR je ČPP zastoupena na 80 pobočkách a více neţ 300 obchodních místech a 

kancelářích.  
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5. NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITNĚNÍ 

STÁVAJÍCÍHO POJISTNÉHO KRYTÍ 

Z analýzy uvedené v bodě 4 lze vyvodit následující doporučení pro zkvalitnění 

stávajícího pojistného krytí.  

1) Budovy a ostatní stavby, které jsou dosud pojištěny na časovou cenu, doporučuji 

pojistit na cenu novou. V případě pojištění na novou cenu lze při totální škodě za 

pojistné plnění vyplacené při pojistné události pojišťovnou znovu pořídit veškeré 

zničené budovy a ostatní stavby ve stejném rozsahu i kvalitě. Totéţ platí i při dílčích 

škodách, kdy dojde pouze k částečnému poškození budov a ostatních staveb.  

Dále doporučuji připojistit budovy a ostatní stavby na doplňkové riziko likvidace a 

odvoz suti vzniklé po škodní události. Z pojistného plnění za toto riziko mŧţe pojištěný 

kompletně uhradit vyčištění celého areálu zasaţeného pojistnou událostí, včetně 

ekologického odvozu suti na příslušná odpadová úloţiště. Dopojištění tohoto rizika má 

jednak příznivý finanční efekt pro klienta, neboť náklady související s touto činností 

jsou často velmi vysoké a v neposlední míře má příznivý vliv na ekologii prostředí 

v souvislosti se sanací zbytku staveb a odvozem sutin. 

 

2) Movité věci vlastní a zásoby vlastní jsou dosud pojištěny pouze na ţivelní rizika. 

Doporučuji aktualizovat ve spolupráci s klientem hodnotu pojišťovaných vlastních 

movitých věcí a zásob (v pojistné smlouvě se jedná o pojistnou částku) tak, aby 

odpovídala současnému reálnému stavu. V případě, ţe by hodnota (pojistná částka) pro 

pojištění movitých věcí a zásob byla výrazně niţší, mohlo by dojít ze strany pojišťovny 

při nastalé pojistné události k uplatnění tzv. podpojištění, coţ by mělo za dŧsledek 

výrazné sníţení pojistného plnění. Podpojištění v podstatě znamená, ţe výplata 

pojistného plnění je krácena v témţe poměru, jaký je poměr skutečné hodnoty 

pojišťovaných movitých věcí nebo zásob k hodnotě (pojistné částce) uvedené v pojistné 

smlouvě. Kdybychom klienta na riziku vzniku podpojištění neupozornili, mohlo by 

dojít k nepříjemnostem v souvislosti s výrazně niţším plněním z pojistné události, neţ 

klient očekává.  
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Dále doporučuji připojistit riziko odcizení pro pojištění věcí movitých i zásob. Toto 

riziko se na rozdíl od pojištění ţivelního nepojišťuje na plnou hodnotu movitých věcí 

nebo zásob, ale pouze na zlomkovou část, určenou ve spolupráci pojišťovny s klientem.  

Pojištění se sjednává na tzv. první riziko, eventuelně limit pojistného plnění. Jedná se o 

pojištění na takovou hodnotu (pojistnou částku), která je stanovena jako maximální 

moţná výše škody (limit pojistného plnění) při pojistné události z rizika odcizení.  

V případě, ţe pojistné plnění dosáhne výše limitu pojistné částky v jednom pojistném 

období (zpravidla jeden rok) je třeba po dohodě s pojišťovnou „dokoupit“ pojistné krytí 

na další eventuelní pojistné události a to tak, ţe se v dodatku pojistné smlouvy za 

pojišťovnou stanovené pojistné znovu obnoví krytí na sjednanou pojistnou částku.  

 

3) Firma XXX, s. r o. vyjma pojištění zákonného nemá vŧbec řešeno pojištění 

odpovědnosti za škodu a to ani v základním rozsahu. Vzhledem k tomu, ţe pojištění 

odpovědnosti za škodu z provozu činnosti je pro dnešní moderní firmu naprosto 

nezbytným druhem pojištění, obvyklým v celém „vyspělém světě“ a také vzhledem 

k tomu, ţe z pojištění odpovědnosti mohou být hrazeny pojišťovnou z pojistné události 

často značně vyšší částky neţ z pojištění majetku, je třeba na toto riziko klienta 

upozornit. Jedná se v zásadě o pojištění škod vzniklých třetí osobě (osobám) 

v souvislosti s činností (činnostmi), které má podnikatel nebo firma uvedeny ve výpise 

z obchodního rejstříku nebo ţivnostenského listu (dále ŢL).  Mŧţe být dohodnuto 

pojištění všech činností uvedených ve výpise obchodního rejstříku (ŢL) nebo po dohodě 

s klientem jen jejich části. V případě pojištění pouze části z uvedených činností toto 

musí být jasně specifikováno v pojistné smlouvě. Při pojištění kompletního výčtu 

činností postačí doloţit k pojistné smlouvě aktuální výpis z obchodního rejstříku (ŢL). 

Při sjednávání tohoto druhu pojištění je třeba dát pozor na činnosti kryté speciálními 

druhy pojištění odpovědnosti (např. pojištění odpovědnosti účetních) a také na činnosti, 

které jsou běţně nepojistitelné (výluky z pojištění odpovědnosti). Navrhuji tedy doplnit 

pojištění o pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění se standardně sjednává na 

pojistnou částku 5 milionŧ korun. Lze sjednat pojistnou částku niţší i vyšší. Vzhledem 

k velikosti a charakteru pojišťované společnosti bych v našem případě doporučoval 

pojištění odpovědnosti na pojistnou částku 5 milionŧ korun.  
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4) Dále doporučuji sjednat pojištění přerušení provozu. Tímto pojištěním se pojišťuje 

ušlý zisk (provozní hospodářský výsledek) z výrobní a obchodní činnosti a stálé 

náklady společnosti XXX, s. r. o., které musí tato společnost bezpodmínečně vynakládat 

během doby trvání přerušení nebo omezení provozu, aby bylo moţno co nejdříve 

obnovit provoz v pŧvodním rozsahu.  

V této sféře jsem se rozhodoval mezi pojišťovnou Kooperativa a Allianz pojišťovnou. 

Obě tyto pojišťovny nabízí toto pojištění ve vysokém standardu, pojišťovna 

Kooperativa se jeví jako mírně levnější. Vzhledem ke snaze komplexního krytí rizik u 

jedné pojišťovny a vzhledem k výběru pojistitele pro pojištění flotily motorových 

vozidel jsem se nakonec přiklonil i v majetkovém a odpovědnostním pojištění 

k pojišťovně Allianz. Navíc lze konstatovat, ţe při komplexním pojištění firmy lze u 

pojišťovny Allianz získat další slevy, čímţ se nabídky obou pojišťoven velmi přiblíţí i 

svojí cenou.  

Tabulka č. 6 obsahuje pouze základní parametry návrhu pojištění. Podrobněji je toto 

uvedeno v návrhu smlouvy v příloze č. 1.  

 

Tabulka č. 6 Návrh pojištění majetku a odpovědnosti u Allianz pojišťovny, a. s. 

Druh pojištění 

Roční 

pojistné Spoluúčast Pojistná částka 

Pojištění nemovitostí 71 144 5 000 19 000 000 

Pojištění movitých věcí 123 496 5 000 9 500 000 

Pojitění odpovědnosti 25 392 5 000 5 000 000 

Zdroj: vlastní konstrukce na bázi programu Alin NG 

 

5) Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového vozidla 

a havarijní pojištění je zde uzavřeno formou flotilového pojištění. V předchozím 

prŧběhu bylo toto pojištění uzavíráno vţdy pro jednotlivá vozidla pro kaţdé zvlášť při 

jeho pořízení. Vozidla byly pojištěny jednotlivě a u rŧzných pojišťoven. V rámci 

optimalizace pojistného krytí navrhuji všechny vozidla pojistit u jedné vybrané 

pojišťovny a to formou flotilového pojištění.  

Toto umoţní pojišťované firmě XXX, s. r. o. jednodušší administrativu, zajistí v celku 

výrazné slevy pojištění, přehled při započítávání bonusŧ za bezeškodní prŧběh, ale také 

počtu a rozsahu likvidací pojistných událostí v celé flotile pojištěných vozidel. Dále 
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umoţní při případném dalším zakoupení nového vozidla vyuţívat příznivou historii 

pojištění celé flotily (např. bezeškodní prŧběh). Jako pojistitele jsem po dŧkladné 

analýze několika renomovaných pojistitelŧ zohledňující především kvalitu pojistného 

krytí, cenu za pojištění, dostupnost pojišťovny v blízkosti firmy a dostupné informace 

pro kvalitu a rychlost likvidace pojistných událostí vybral Allianz pojišťovnu, a. s. 

Nejedná se o pojištění nejlevnější avšak Allianz pojišťovna má vysoké renomé, 

poskytuje velmi komfortní rozsah pojistného krytí a dle zkušeností i rychlou a vstřícnou 

likvidaci pojistných událostí. K tomuto závěru mě rovněţ vedla i skutečnost, ţe 

v letošní anketě Pojišťovna roku pořádané AČPM byla Allianz pojišťovna na prvním 

místě v pojistném produktu pojištění motorových vozidel.  

 

Tabulka č. 7 Návrh flotilového povinného ručení u Allianz pojišťovny, a. s. 

č. Rok výr. 
Povinné 
ručení 

Základní 
havarijní 
pojištění Pojištění skel 

Pojištění 
zavazadel 
ve vozidle 

Pojištění pro 
případ nákladů 
za nájem 
náhr.vozidla 

Roční 
pojistné 
celkem 

1 2009 9775 43903 1788 0 0 53420 

2 2005 7400 8658 984 0 0 15590 

3 2005 7400 8658 984 0 0 15590 

4 2005 3548 4406 0 0 0 7465 

5 2005 3548 4406 0 0 0 7465 

6 2008 7586 10327 0 0 0 16415 

7 2008 7586 10327 0 0 0 16415 

8 2007 20714 0 0 0 0 16928 

Zdroj: vlastní konstrukce v programu Alin NG, viz. příloha  
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ZÁVĚR 

V dnešním propojeném světě obchodu jsou výkony a výnosy často spojeny 

s fungováním dodavatelských řetězcŧ a subdodavatelŧ. Přesto spousta firem stále 

podceňuje rŧzná rizika, která mohou vyvstat nejen při běţných standardních obchodech 

se zboţím, ale také např. při dodavatelské činnosti při výstavbě investičních celkŧ či 

dodávkách technologických zařízení. (FP GUIDE, 2012)  

Realizace rizika bývá často spojena s nemalými náklady, které je nutné uhradit. 

Podnikatel se tak nenadále mŧţe dostat do nepříjemné situace, kdy jeho rozpočet 

ovlivní nečekané výdaje, které nemusí být v jeho schopnostech zcela uhradit, a tedy 

mohou vést dokonce aţ k ukončení podnikatelské činnosti.  

Současný pojistný trh reaguje na kaţdou hrozbu, která by mohla v budoucnosti nastat a 

tím ublíţit společnosti. Nabízí tak mnoho variant rŧzných pojištění, kde si kaţdý mŧţe 

vybrat pro něj potřebnou ochranu.  

 

Cílem bakalářské práce bylo provézt analýzu rizik firmy, analýzu současného 

stávajícího pojistného krytí podniku, analýzu nabídky komerčních pojišťoven na 

pojistném trhu ČR a navrhnout změny v pojistné ochraně vybraného podnikatelského 

subjektu.  

 

První kapitola slouţí jako teoretický podklad pro potřeby bakalářské práce. 

Charakterizuje pojmy jako je riziko a jeho klasifikace, pojištění a jeho druhy a 

klasifikace, pojmy jako pojistný vztah a jiné.  

 

Následující kapitola byla zaměřena zejména na vyhodnocení rizik firmy a rozbor 

stávajícího pojistného krytí vztahujícím se k těmto rizikŧm. V první části této kapitoly 

byl nastíněn předmět podnikání firmy, v částech následujících pak zmíněná rizika 

plynoucí z tohoto předmětu podnikání a dále pak jiţ současné pojistné krytí 

v konkrétních částkách ať uţ co se týče výše pojistného plnění či výše pojistného. Jsou 

zde také zmíněny faktory ovlivňující výběr konkrétní pojišťovny.  

 

Ve třetí části byla provedena jiţ zmíněná analýza nabídky komerčních pojišťoven na 

pojistném trhu ČR. Pro tuto analýzu byly vybrány pojišťovna Allianz, Česká 
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pojišťovna, ČSOB pojišťovna, KOOPERATIVA pojišťovna, pojišťovna UNIQA a 

Česká podnikatelská pojišťovna. Zde byla analýza zaměřena zejména na povinné ručení 

společně s havarijním pojištěním, dále pak na podnikatelské pojištění zahrnující 

produkty jako je pojištění odpovědnosti, pojištění poškození nebo zničení budov a další 

s činností související produkty. 

 

Poslední kapitola byla zaměřena na návrh rozšíření stávajícího pojistného krytí. 

Z analýzy stávajícího pojištění firmy XXX, s. r. o., riskmanagerské prohlídky areálu, 

srovnání nabídek uvedených pojišťoven ve stávajícím pojistném krytí, z návrhu na 

rozšíření a zkvalitnění pojistného krytí s dŧrazem na vyšší bezpečnost výrobních 

provozŧ, moţné ekologické dŧsledky škodních událostí a zmírnění dŧsledkŧ škodních 

událostí na zdraví a ekonomické situaci zaměstnancŧ firmy a také z projednáním výše 

uvedeného s kompetentním manaţerem firmy XXX, s. r. o. vyplývá, ţe nejvýhodnějším 

pojistitelem zohledňujícím všechny výše uvedené aspekty je pro pojištění majetku firmy 

pojišťovna Allianz, a. s. a to i pro pojištění motorových vozidel, které je koncipováno 

jako pojištění souboru při soupojištění povinného ručení a havarijního pojištěni. 

Oprávněnost výběru uvedených pojistitelŧ umocňují i výsledky letošního ročníku 

ankety Pojišťovna roku, pořádané v Praze v budově ČNB Asociací českých 

pojišťovacích makléřŧ, které jsem se v rámci zpracovávání bakalářské práce osobně 

zúčastnil.   
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Nabídka pojištění - Komplexní pojištění podnikatelů NOE Plus  

Základní údaje 

Jméno a příjmení/název společnosti:  
Bydliště/sídlo:  
Místo pojištění:  

Provozovaná činnost:  
 

Pojištění nemovitostí  požadováno  nepožadováno 

Sjednaný rozsah pojištění:   

Pojištění se vztahuje na Roční Limit Spoluúčast 
požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, vichřici, krupobití, vodu 
z vodovodního zařízení 

 pojistná částka 
 

povodeň a záplavu  pojistná částka  
zemětřesení, sesuv půdy, lavinu a tíhu sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, 
náraz vozidla, kouř, rázovou vlnu, pád stromů, stožárů a jiných předmětů 

 pojistná částka 
 

vandalizmus   maximálně 50.000 Kč  
přepětí   
rozbití skla vč. předmětů umístěných vně budovy  
odcizení nebo poškození stavebních součástí pojištěných budov způsobené  
v souvislosti s krádeží vloupáním 

 

náklady na úhradu vodného a stočného v přímé souvislosti s únikem vody 
z vodovodního zařízení 

 

náklady na vyklizení místa pojištění  
škody způsobené atmosférickými srážkami  
poškození zateplené fasády hlodavci, ptactvem a hmyzem  

 

základní pojištění přerušení provozu 
 

20 %, maximálně 400.000 Kč na 
všechny položky 

3 dny*, min.  
                   Kč 

 

* V případě, že délka přerušení (omezení) provozu přesáhne 3 dny, pojistitel plní od 1. dne přerušení provozu; sjednaná  spoluúčast v Kč zůstává i v tomto případě zachována. 
 

Pojistná částka (v nové hodnotě) Kč 

Roční pojistné Kč 

Pojištění movitých věcí  požadováno  nepožadováno 

Sjednaný rozsah pojištění:   

Pojištění se vztahuje na Roční Limit Spoluúčast 
požár, výbuch úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, vichřici, krupobití, vodu 
z vodovodního zařízení, krádež vloupáním  

 pojistná částka 
 

povodeň a záplavu  pojistná částka  
zemětřesení, sesuv půdy, lavinu a tíhu sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, 
náraz vozidla, kouř, rázovou vlnu, pád stromů, stožárů a jiných předmětů 

 pojistná částka 
 

vandalizmus  maximálně 50.000 Kč  
loupež  
přepětí  
poškození elektroniky  
poškození strojních zařízení  
peníze a cennosti uložené v trezoru  
denní tržbu odcizenou při loupeži  
starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty, umělecká 
díla 

 

výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zařízení nepoužívané 
pro standardní produkci 

 

stavební součásti a úpravy   
věci uložené mimo místo pojištění  
rozbití skla vč. předmětů umístěných vně budovy  
škody způsobené atmosférickými srážkami  
škody způsobené poruchou chladícího zařízení  
náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace a záznamů 
na vyklizení místa pojištění  
na výměnu zámků 

 

 

základní pojištění přerušení provozu  

20 %, maximálně 400.000 Kč na 
všechny položky 

 

3 dny*, min.  
                   Kč 

 

* V případě, že délka přerušení (omezení) provozu přesáhne 3 dny, pojistitel plní od 1. dne přerušení provozu; sjednaná spoluúčast v Kč zůstává i v tomto případě zachována. 
 

Nabídku vypracoval:   

 

5 000 Kč

Ing. Roman Dolák
tel. č.: 776866619
e-mail: roman.dolak@seznam.cz

Exkluziv Plus

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO

ANO

ANO
ANO
ANO

ANO

ANO

5 000 Kč
5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000

15.05.2012   10:38

XXX, s. r. o.
, Chomutov, 43002
, Chomutov, 43002

Exkluziv Plus

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO
ANO
ANO

ANO

ANO

ANO

ANO
ANO

19 000 000

71 144

5 000 Kč

5 000 Kč
5 000 Kč

5 000

5 000 Kč
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Výrobní a provozní zařízení Zásoby Cizí věci Pojistná částka celkem Pojistná částka          
(v nové hodnotě) Kč Kč Kč Kč 

Roční pojistné Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu  požadováno  nepožadováno 

Sjednaný rozsah pojištění:   
Územní platnost:  

Pojištění se vztahuje na Limit Spoluúčast 

odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností     
odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku    
regresní náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní 
pojišťovnou a dávek nemocenského zabezpečení 

  

škody způsobené na pronajatých nemovitostech   
škody způsobené na věcech převzatých   
škody způsobené na věcech zaměstnanců   
škody způsobené na věcech odložených, vnesených a užívaných    
škody na podzemních a nadzemních vedeních    

1 mil. Kč 
(sublimit v rámci výše uvedeného 

limitu pro základní pojištění) 

  
 
 

Seznam pojištěných činností 

  

Roční pojistné Kč 

Pojištění nákladu   požadováno  nepožadováno 

Sjednaný rozsah pojištění:   
Územní platnost:   
Počet vozidel (dle seznamu):  

Pojištění se vztahuje na Limit na 1 vozidlo Spoluúčast 

dopravní nehodu nebo jiné násilné náhlé působení mechanických sil na vozidlo 
nebo náklad 

  

požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo  zřícení letadla, vichřici, krupobití, vodu 
z vodovodního zařízení 

  

povodeň a záplavu  
zemětřesení, sesuv půdy, lavinu a tíhu sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz 
vozidla, kouř, rázovou vlnu, pád stromů, stožárů a jiných předmětů 

  

krádež vloupáním do uzamčeného vozidla  

krádež vozidla   
loupež a vandalizmus   

 

  

Roční pojistné Kč 

Rekapitulace  

Roční pojistné za všechna pojištění Kč 
Množstevní sleva Kč 
Bonus  Kč 
Obchodní sleva  Kč 
Sleva za dlouhodobou smlouvu – 3 roky Kč 
Přirážky Kč 
Celkové roční pojistné po slevách  Kč 
Pojistné období   

Běžné pojistné  Kč 

Datum vyhotovení nabídky:   Platnost nabídky: 
 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala. 
Chcete získat ještě další výhody? Zeptejte se svého poradce na věrnostní program Allianz.  

8 000 000 1 500 000 0 9 500 000

123 496

0
0

15.05.2012   10:38

za

Exkluziv Plus
Evropa

ANO
ANO

ANO

ANO

ANO
ANO
ANO
ANO

001 09 - Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

25 392

5 000 Kč

5 mil. Kč
5 mil. Kč

220 032
-33 005

0
187 027

roční
187 027

30.05.2012 do 29.06.2012

0
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Tabulka - Nabídka flotilového pojištění Odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Tabulka - Nabídka flotilového havarijního pojištění vozidel

Tabulka - Nabídka flotilového doplňkového autopojištění vozidel

Allianz pojišťovna, a. s.

Pojišťovací agent
    Ing. Roman Dolák
    tel. č.: 776866619
    e-mail: roman.dolak@seznam.cz

XXX, s. r. o.

Nabídka pojištění
Flotilové komplexní autopojištění

č. Typ RZ (SPZ) Hmotnost / 
Obsah

Rok 
výroby

Druh 
vozidla

Limit pojistného 
plnění

Základní roční 
pojistné

Základní roční 
pojistné - bonus

1 BMW X6 2075 / 2993 2009 OA5 50 a 50 mil.Kč 10 511 Kč 7 331 Kč
2 SKODA Octavia 1395 / 1896 2005 OA4A 50 a 50 mil.Kč 7 957 Kč 5 550 Kč
3 SKODA Octavia 1395 / 1896 2005 OA4A 50 a 50 mil.Kč 7 957 Kč 5 550 Kč
4 SKODA Fabia 1135 / 1198 2005 OA2A 50 a 50 mil.Kč 3 815 Kč 2 661 Kč
5 SKODA Fabia 1135 / 1198 2005 OA2A 50 a 50 mil.Kč 3 815 Kč 2 661 Kč
6 FIAT Ducato 2790 / 2198 2008 NA1.4B 50 a 50 mil.Kč 8 157 Kč 5 690 Kč
7 FIAT Ducato 2790 / 2198 2008 NA1.4B 50 a 50 mil.Kč 8 157 Kč 5 690 Kč
8 Iveco AS 440 S 45 16000 / 10308 2007 NA3 50 a 50 mil.Kč 22 273 Kč 15 536 Kč

Celkem 72 642 Kč 50 669 Kč

č. Typ RZ 
(SPZ)

Hmotnost
/

Obsah
Rok

výroby
Kombinace/
Spoluúčast

Pojistná
částka Sazba

Sleva za 
propojiš-
těnost

Sleva 
za 

zabez-
pečení

Flotilová 
sleva

Přirážka 
způsob 
použití

Sleva 
za stáří

Zákl. 
roční 

pojistné

Roční
pojistné 

po 
slevách

1 BMW X6 2075 / 
2993

2009 A, 5% min 5 
000 Kč

1 560 000 
Kč

4,77% 5,00% 16,00% 20,00% 10,00% 10,00% 74 412 
Kč

43 903 
Kč

2 SKODA 
Octavia

1395 / 
1896

2005 A, 5% min 5 
000 Kč

497 600 
Kč

3,38% 5,00% 9,00% 20,00% 0,00% 22,00% 13 119 
Kč

8 658 Kč

3 SKODA 
Octavia

1395 / 
1896

2005 A, 5% min 5 
000 Kč

497 600 
Kč

3,38% 5,00% 9,00% 20,00% 0,00% 22,00% 13 119 
Kč

8 658 Kč

4 SKODA Fabia 1135 / 
1198

2005 A, 5% min 5 
000 Kč

316 400 
Kč

2,89% 5,00% 9,00% 20,00% 0,00% 22,00% 6 675 Kč 4 406 Kč

5 SKODA Fabia 1135 / 
1198

2005 A, 5% min 5 
000 Kč

316 400 
Kč

2,89% 5,00% 9,00% 20,00% 0,00% 22,00% 6 675 Kč 4 406 Kč

6 FIAT Ducato 2790 / 
2198

2008 A, 5% min 5 
000 Kč

532 900 
Kč

3,19% 5,00% 0,00% 20,00% 0,00% 14,00% 13 770 
Kč

10 327 
Kč

7 FIAT Ducato 2790 / 
2198

2008 A, 5% min 5 
000 Kč

532 900 
Kč

3,19% 5,00% 0,00% 20,00% 0,00% 14,00% 13 770 
Kč

10 327 
Kč

8 Iveco AS 440 
S 45

16000 / 
10308

2007 A, 5% min 5 
000 Kč

4,03% 5,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Celkem 4 253 800 
Kč

141 540 
Kč

90 685 
Kč

Celkem 90 685 Kč

č. Typ RZ 
(SPZ)

Hmotnost
/

Obsah
Rok

výroby

Pojištění skel
Pojištění 
zavazadel
ve vozidle

Pojištění pro případ 
nákladů za nájem 

náhradního vozidla
Asistence 

PLUS
Úrazové pojištění osob

ve vozidle

Limit 
plnění

Spolu-
účast

Roční 
pojistné

Limit 
plnění

Roční 
pojistné Připojištění Roční 

pojistné
Roční 

pojistné
Počet 

sedadel Násobek Roční 
pojistné

1 BMW X6 2075 / 
2993

2009 30 000 
Kč

10,00% 1 788 
Kč

15 000 
Kč

10 dnů 398 Kč 4 1x

2 SKODA 
Octavia

1395 / 
1896

2005 10 000 
Kč

10,00% 984 Kč 15 000 
Kč

10 dnů 398 Kč 5 1x

3 SKODA 
Octavia

1395 / 
1896

2005 10 000 
Kč

10,00% 984 Kč 15 000 
Kč

10 dnů 398 Kč 5 1x

4 SKODA 
Fabia

1135 / 
1198

2005 5 000 
Kč

10,00% 15 000 
Kč

10 dnů 398 Kč 5 1x

5 SKODA 1135 / 2005 5 000 10,00% 15 000 10 dnů 398 Kč 5 1x
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Tabulka - Nabídka flotilového autopojištění vozidel

Fabia 1198 Kč Kč
6 FIAT Ducato 2790 / 

2198
2008 5 000 

Kč
10,00% 15 000 

Kč
10 dnů 398 Kč 3 1x

7 FIAT Ducato 2790 / 
2198

2008 5 000 
Kč

10,00% 15 000 
Kč

10 dnů 398 Kč 3 1x

8 Iveco AS 
440 S 45

16000 / 
10308

2007 5 000 
Kč

10,00% 15 000 
Kč

10 dnů 1 392 Kč 3 1x

Celkem 3 756 
Kč

4 178 Kč

Celkem 7 934 Kč

č. Typ RZ 
(SPZ)

Hmotnost
/

Obsah
Rok

výroby
Povinné 
ručení

Základní 
havarijní 
pojištění

Pojištění 
skel

Pojištění 
zavazadel 
ve vozidle

Pojištění pro 
případ 

nákladů za 
nájem 

náhr.vozidla

Úrazové 
pojištění 
osob ve 
vozidle

Asistence 
PLUS

Roční 
pojistné 
Celkem

1 BMW X6 2075 / 2993 2009 7 331 Kč 43 903 Kč 1 788 Kč 398 Kč 53 420 Kč
2 SKODA 

Octavia
1395 / 1896 2005 5 550 Kč 8 658 Kč 984 Kč 398 Kč 15 590 Kč

3 SKODA 
Octavia

1395 / 1896 2005 5 550 Kč 8 658 Kč 984 Kč 398 Kč 15 590 Kč

4 SKODA Fabia 1135 / 1198 2005 2 661 Kč 4 406 Kč 398 Kč 7 465 Kč
5 SKODA Fabia 1135 / 1198 2005 2 661 Kč 4 406 Kč 398 Kč 7 465 Kč
6 FIAT Ducato 2790 / 2198 2008 5 690 Kč 10 327 Kč 398 Kč 16 415 Kč
7 FIAT Ducato 2790 / 2198 2008 5 690 Kč 10 327 Kč 398 Kč 16 415 Kč
8 Iveco AS 440 S 

45
16000 / 
10308

2007 15 536 Kč 1 392 Kč 16 928 Kč

Celkem 50 669 Kč 90 685 Kč 3 756 Kč 4 178 Kč 149 288 Kč
Celkem 149 288 Kč

�ěříme, �e �ás naše nabídka pojištění zaujala a těšíme se na další spolupráci.

� Praze dne 14.05.2012

Allianz pojiš�ovna, a. s.
Ke štvanici 656/3
186 00 Pra�a 8

I� 47 11 59 71
obc�. rejstřík u Měst. soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1815
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