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Anotace 
 

Tato diplomová práce analyzuje problematiku pojištění vozového parku vybraného 

podnikatelského subjektu. Vyhodnocuje současný stav pojištění, porovnává ho 

s aktuální nabídkou pojistných produktů na českém pojistném trhu a navrhuje příslušná 

opatření pro zlepšení pojistné ochrany vozového parku analyzovaného podnikatelského 

subjektu. 
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ÚVOD A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

 

Riziko je pojem, který je spojen s každou lidskou činností. Člověk neví, kdy se mu 

může přihodit nějaká negativní nahodilá událost, a proto je potřeba se možným rizikům 

bránit. Riziko nemůžeme nikdy úplně odstranit, ale k minimalizaci jeho následků 

existuje v dnešní době mnoho účinných ochran. Mezi nejvýznamnější patří tvorba 

peněžních rezerv, přijetí půjčky či úvěru a především soukromé pojištění. 

 

Pojištění patří do oblasti pojistné ekonomiky. Ta je vědou zkoumající ekonomické 

vztahy v oblasti ekonomiky pojištění a ekonomiky pojišťovacího podniku. Pojištění 

nabízí finanční ochranu všem subjektům, mezi které patří jednotlivci, podnikatelské 

subjekty, neziskové organizace a jiné subjekty. Pojišťovnictví má ve světě i v České 

republice dlouholetou tradici. 

 

Počátky pojišťovnictví na území dnešní České republiky jsou datovány ke konci 17. 

století, kdy Jan Kryštof Bořek podal návrh na zavedení povinného požárního pojištění 

budov, k realizaci návrhu však nedošlo. V roce 1827 byla založena První česká 

vzájemná pojišťovna v Praze, která začala provozovat požární pojištění nemovitostí. 

Vlna zakládání pojišťoven se vzedmula ve druhé polovině 19. století. Před začátkem 2. 

světové války působilo na našem území přes 700 pojišťoven. Po únoru 1948, v době 

totalitní režimu, provozovala u nás pojišťovnictví pouze jedna monopolní pojišťovna. 

Po revoluci v 90. letech 20. století došlo k zavádění tržní ekonomiky a soukromého 

podnikání v oblasti pojišťovnictví. Rozdělením federativního státu k 1.1.1993 se 

vytvořily podmínky pro samostatný rozvoj českého pojistného trhu, který trvá dodnes. 

 

Na českém pojistném trhu nyní působí mnoho komerčních pojišťoven, které nabízejí 

klientům pojistné produkty z oblasti životního i neživotního pojištění. Většina klientů 

těmto pojistným produktům nerozumí, nebo volí nesprávný výběr pojistné ochrany, 

který může mít především pro podnikatelské subjekty negativní následky. Efektivním 

využíváním nástrojů pojistného trhu se správnou kombinací pojistných produktů může 

podnikatelský subjekt naopak zefektivnit své hospodaření i finanční situaci. 
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Za téma své diplomové práce jsem si vybral problematiku pojištění vozového parku 

vybraného podnikatelského subjektu. Toto téma mě zaujalo, jelikož je v dnešní době 

velice aktuální, a to z důvodu neustále se zvyšujícího počtu motorových vozidel na 

našich silnicích jak pro osobní užívání, tak zejména pro podnikatelské účely. Po roce 

1989 byl český pojistný trh liberalizován a stálé více pojistitelů nabízí pojistné produkty 

v oblasti pojištění motorových vozidel. A právě z těchto důvodů je často obtížné pro 

podnikatelské subjekty i jedince orientovat se v nabídce pojistných produktů 

komerčních pojišťoven. Proto jsem si vybral toto téma, abych podnikatelskému subjektu 

umožnil vybrat nejvhodnější produkt pro zlepšení pojistné ochrany jeho vozového 

parku. 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout vhodnou pojistnou ochranu vozového parku 

vybranému podnikatelskému subjektu. Návrhy vhodné pojistné ochrany provedu na 

základě teoretických poznatků z odborné literatury, z informací o analyzovaném 

podnikatelském subjektu a z materiálů získaných od vybraných pojistitelů. 

 

K naplnění cíle diplomové práce je nutné stanovení dílčích cílů. Mezi dílčí cíle patří 

analýza současného stavu pojištění vozového parku vybraného podnikatelského 

subjektu a sběr a analýza dat od vybraných pojistitelů. Z těchto dílčích cílů vyplyne cíl 

hlavní, tedy návrh vhodné pojistné ochrany vozového parku analyzovaného 

podnikatelského subjektu a doporučení k jeho praktickému využití. V diplomové práci 

se budu postupně zabývat teoretickými východisky z oblasti pojištění motorových 

vozidel, dále analýzou současného stavu pojištění motorových vozidel vybraného 

podnikatelského subjektu a nakonec analýzou nabídek pojistných produktů vybraných 

komerčních pojišťoven na českém pojistném trhu s následným vyhodnocením těchto 

nabídek pomocí dvou metod, kterými jsou scoring model a fuzzy logika. 
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1 RIZIKO A POJIŠTĚNÍ 
 

 

V této kapitole se zaměřím na charakteristiku pojmů riziko a pojištění, které podrobněji 

popíši a vysvětlím. 

 

1.1 Riziko 
 

„Riziko je historický výraz, pocházející údajně ze 17. století, kdy se objevil 

v souvislosti s lodní plavbou. Výraz „risico“ pochází z italštiny a označoval úskalí, 

kterému se museli plavci vyhnout. Následně se tím vyjadřovalo „vystavení nepříznivým 

okolnostem“. Ve starších encyklopediích najdeme pod tímto heslem vysvětlení, že se 

jedná o odvahu či nebezpečí, případně že „riskovat“ znamená odvážit se něčeho. Teprve 

později se objevuje i význam ve smyslu možné ztráty. Dnes již víme, že nebezpečí 

představuje něco poněkud jiného a v teorii rizika souvisí s hrozbou. Podle dnešních 

výkladů se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, 

případně nezdaru při podnikání.“ (11, str. 78) 

 

Toto je jedna z definic rizika. Obecně však existuje mnoho různých definic rizika, které 

se v jednotlivých literaturách více či méně odlišují. Mezi tyto různé definice rizika 

mohou patřit např.: 

• pravděpodobnost vzniku újmy, 

• pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositeli vyjádřená v peněžních nebo 

jiných jednotkách, 

• pravděpodobnost odchýlení skutečné hodnoty ztráty od očekávané hodnoty, 

• kombinace pravděpodobnosti a škody, 

• možná nejistá událost či situace se záporný nebo kladným účinkem na cíle 

projektu, 

• odchylky od předem očekávaných ztrát, 

• apod. (12) 
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Jelikož riziko představuje neodlučitelnou součást podnikatelského subjektu, budeme pro 

tuto oblast vycházet z chápání rizika jako možnosti, že s určitou pravděpodobností 

nastane skutečnost, která se liší od předpokládaného stavu či vývoje. Nesmíme ovšem 

riziko redukovat pouze na pouhou pravděpodobnost, neboť zahrnuje i kvantitativní 

rozsah dané události. (11) 

 

Členění rizik je pro řízení podnikatelského subjektu velice důležité, protože po zařazení 

rizik do určitých skupin má podnikatelský subjekt lepší představy o jejich 

charakteristice, významu pro vznik, velikosti, prevenci a následných opatření. Rizika 

tedy můžeme rozlišovat podle různých hledisek. Mezi tyto hlediska patří: 

• riziko interní a externí, 

• riziko podle velikosti, 

• riziko dle pojistitelnosti, 

• riziko skutečné a spekulativní, 

• riziko systematické a nesystematické, 

• riziko subjektivní, objektivní a kombinované, 

• věcné riziko podnikatelských subjektů, 

• riziko komplexní a elementární, 

• riziko teritoriální a komerční, 

• riziko tržně zajistitelné a tržně nezajistitelné. (9) 

 

„Pojem riziko je úzce spojen s pojištěním, a opačně. Pojištění je dále spjato s přesunem 

rizika na pojistitele. Jestliže pojistitel přebírá rizika, je nezbytné, aby také zkoumal 

jejich povahu a zákonitosti, kterým rizika podléhají. Pojištění se zabývá pouze riziky 

čistými, jejichž realizací vznikají náhodné potřeby.“ (5, str. 10) 

 

1.2 Charakteristika pojištění 
 

Pojištění je služba nabízející finanční ochranu jednotlivcům, podnikatelským 

subjektům, neziskovým organizacím či jiným subjektům pro případ nepředvídatelných 

událostí. Některé pojistné druhy jsou povinné (vychází z právních předpisů) a jiné druhy 
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jsou dobrovolné. Původní myšlenkou pojištění byla pomoc v nouzi, která se v průběhu 

vývoje pojištění často opomíná a vytrácí. 

 

Pojištění se v podstatě vztahuje na události, jejichž vznik je závislý na náhodě, je 

neurčitý, ale pravděpodobný. Tento fakt platí u jednotlivce a jednotlivého rizika, ale 

vstupem do pojištění se mění na statistickou zákonitost. 

 

„Z právního hlediska je pojištění závazkovým právním vztahem, v němž mají účastníci 

rovné postavení. Pojištění je zároveň vztah, ve kterém pojišťovna na sebe přebírá 

závazek, že pojištěnému uhradí újmu, která mu vznikla ve smyslu pojistných podmínek. 

Právní vztah vzniká mezi pojistníkem (či pojištěným) a pojistitelem.“ (9, str.43) 

 

Věcný základ pojištění má ekonomickou či peněžní povahu. Proto je pojištění často 

definováno jako efektivní způsob tvorby a rozdělování peněžních rezerv k úhradě 

potřeb, jež vznikají z nahodilých událostí. Rezervy jsou vytvářeny z příspěvků osob a 

jsou spravovány mimo rámec jejich hospodaření institucemi, které byly v průběhu 

vývoje společenské dělby práce k tomuto účelu zvlášť vytvořeny, a to komerčními 

pojišťovnami. Realizace ekonomických základů pojištění ve společenském měřítku lze 

však dosáhnout jen prostřednictvím právních vztahů vznikajících mezi komerční 

pojišťovnou a účastníky pojištění, upravených obecně závaznými právními předpisy 

nebo na jejich základě uzavřenou pojistnou smlouvou, jež stanoví práva a povinnosti 

účastníkům pojistného vztahu. (9) 

 

Pojistné (technické) rezervy se vytvářejí z pojistného placeného pojistníky a jsou 

nezbytným předpokladem k realizaci pojistného vztahu a výplatě pojistných plnění 

v případě vzniku pojistné události. Dle Zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví, je 

pojišťovna povinna vytvářet technické rezervy k plnění závazku z provozované 

pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale není jistá 

jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknout. 

 

Pojistné rezervy tvoří také základ pro tvorbu peněžně-pojišťovacích vztahů mezi 

pojišťovnou a jejími klienty. (9) 
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Tvorba a rozdělování technických rezerv se realizuje prostřednictvím pojistných vztahů, 

jež fungují podle zvláštních principů pojištění. Jedná se o následující principy: 

1. Princip solidárnosti, což znamená, že pojištění, resp. pojistníci, společně 

přispívají pojistným příspěvky, tj. pojistným do pojistných rezerv. Respektují 

zároveň to, že pojistné náhrady či pojistná plnění jsou poskytovány jenom těm 

členům společenství, kteří měli pojistnou událost. 

2. Princip podmíněné návratnosti vložených prostředků, který znamená, že 

pojistné plnění se poskytne pojištěnému pouze v případě, pokud nastane pojistná 

událost, která byla předem dohodnutá v pojistné smlouvě a v pojistných 

podmínkách. 

3. Princip neekvivalentnosti, jež znamená, že pojistné náhrady nejsou závislé na 

výši zaplaceného pojistného. Pojistné náhrady či pojistná plnění tedy mohou být 

větší nebo menší než je pojistné, které bylo doposud zaplaceno. (9) 

 

1.2.1 Pojistný vztah a jeho účastníci 
 

Pojištění se uskutečňuje prostřednictvím uzavření pojistné smlouvy nebo na základě 

právního předpisu. Tím vzniká pojistný vztah. 

 

Pojistný vztah je určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů 

a pojistitelů, jež má ekonomický charakter. Pojistný vztah vzniká mezi pojistiteli a 

pojistníky, resp. pojištěnými. 

 

Pojistitel je právnická osoba, která vykonává pojišťovací činnost ⇒ komerční 

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

 

Pojistník je ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu s pojistitelem, a jeho povinností je platit 

pojistné. 

 

Pojištěný je osoba, na jehož rizika se pojištění sjednává, a má právo obdržet od 

pojišťovny pojistné plnění v případě vzniku pojistné události. Ve většině případů je 

pojistník a pojištěný jedna a táž osoba. (9) 
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1.2.2 Pojistná smlouva a její náležitosti 
 

Pojistná smlouva je doklad o pojištění, který vymezuje rámec pro pojištění. Je tedy 

určitou formou hospodářské smlouvy, konkretizuje podmínky, podle kterých se 

komerční pojišťovna a pojistník, resp. pojištěný, dohodli na realizaci pojištění. Pojistná 

smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje, že v případě 

vzniku nahodilé události poskytne ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje 

platit pojistiteli pojistné. 

 

Pojistná smlouva se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami komerční pojišťovny. Je 

ovšem možné dohodnout si podmínky pojištění odlišné od všeobecných podmínek 

komerční pojišťovny. 

 

Všeobecné pojistné podmínky jsou podmínky všeobecně vymezují způsob pojišťování 

pro určitý druh pojištění, a to tak, že 

• vymezují předmět pojištění, pojistná rizika, 

• stanovují, kdy vzniká a kdy zaniká povinnost pojišťovny poskytnou pojistné 

plnění, resp. pojistnou náhradu, 

• stanovují rozsah a splatnost pojistného plnění, 

• pojistiteli stanovují platit pojistné plnění, 

• pojistníkům, resp. pojištěným, stanovují platit pojistné, 

• stanovují podmínky vzniku a zániku pojistné smlouvy, 

• vymezují pojistnou dobu a čas platnosti pojištění, 

• stanovují také principy, podle kterých se bude pojištěný podílet na přebytku, 

resp. zisku. (9) 

 

1.2.3 Vznik a zánik pojištění 
 

„Zákon o pojistné smlouvě upravuje způsob a formy vzniku a zániku pojištění v České 

republice. 
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Pojištění vzniká uzavření pojistné smlouvy a nebo splněním podmínek upravených 

příslušným právní předpisem, a to 

• dnem určeným v právním předpise (zákoně), 

• dnem, dohodnutým v pojistné smlouvě. 

 

Povinnosti z pojištění obecně začínají plynout nultou hodinu následujícího dne po dni 

uzavření pojistné smlouvy. Je však možné dohodnout i jiný termín. 

 

Za důvod zániku pojištění jsou obvykle považovány následující skutečnosti 

• nezaplacení pojistného, 

• odstoupení od smlouvy, 

• odmítnutí plnění, 

• zánik rizika, 

• změna vlastníka, 

• výpovědí pojistné smlouvy (vypovědět pojištění má právo jak pojišťovna, tak 

pojištěný; jde o jednostranný právní úkon a druhá strana nemůže prohlásit, že 

s výpovědí nesouhlasí; výpověď musí být dána písemně a před lhůtou šesti 

týdnů musí být doručena druhé straně; nemusí být odůvodňována), 

• dohodou mezi pojistníkem a pojistitelem (dohoda musí být písemná), 

• skončením doby, na kterou bylo pojištění dohodnuté.“ (9, str. 139) 

 

1.2.4 Klasifikace pojištění 
 

Komerční pojišťovny nabízejí a realizují na českém pojistném trhu velké množství 

pojištění, jež je potřeba rozdělit a klasifikovat podle různých kritérií. Klasifikace a 

třídění umožňují lepší orientaci v pojistných produktech, pojistných odvětvích a 

jednotlivých pojištěních. Jelikož doposud nejsou názory na klasifikaci a třídění pojištění 

jednotné, existují různé klasifikace pojištění. Mezi nejpoužívanější patří následující. (9) 

 

Klasifikace pojištění podle formy vzniku pojištění 

Klasifikace pojištění podle formy vzniku pojištění vyjadřuje členění podle způsobu jeho 

vzniku. Pojištění může vznikat v několika formách, a to jako: 
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a) Zákonné pojištění, při kterém vzniká pojistný vztah na základě právního 

předpisu a pojistná smlouva se neuzavírá. Právní předpis určuje všechny 

náležitosti pojistného vztahu včetně pojišťovny, která pojištění vykonává, výši 

pojistného, pojistné podmínky, apod. Pojištění je dále v platnosti bez ohledu na 

to, jestli bylo nebo nebylo zaplacené pojistné na příslušné období. Nezaplacením 

pojistného se porušuje zákon se všemi důsledky, které z toho vznikají a jsou 

uvedeny v právním předpise. 

b) Smluvní povinné pojištění, které je dáno právním předpisem, který určuje 

činnosti, kde je povinnost hospodářských subjektů nebo občanů sjednat 

s pojišťovnou pojistnou smlouvu. Není-li pojistná smlouva na pojistné riziko 

uzavřená, nepovolí příslušný státní orgán výkon této činnosti. Pojištění je 

zaměřené na odpovědnost za škodu, která může touto činností vzniknout. 

c) Smluvní dobrovolné pojištění, které je nejstarším a nejobvyklejším způsobem 

vzniku pojistného právního vztahu mezi pojistitelem a pojistníkem. Zde je 

v plné rozsahu respektována smluvní volnost jeho účastníků i jejich rovné 

postavení. V případě pojistného zájmu má pojistník možnost vybrat si 

pojistitele, který je požadované pojištění oprávněn provozovat a jehož pojistné 

podmínky mu nejlépe vyhovují. (9) 

 

Klasifikace pojištění podle způsobu tvorby rezerv 

Klasifikaci pojištění podle způsobu tvorby rezerv rozlišuje na riziková či neživotní 

pojištění a rezervotvorná či životní pojištění. 

 

Riziková pojištění či neživotní pojištění jsou pojištění, ve kterém pojistitel neví 

jednoznačně, jestli pojistná událost vznikne nebo ne, jestli bude poskytovat pojistné 

plnění a v jaké výši. 

 

Rezervotvorná či životní pojištění jsou pojištění, ve kterém se vytváří vždy pojistná 

rezerva na pojistné události, protože jde o události, které v budoucnu jednoznačně 

vzniknou. 
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Klasifikace pojištění podle předmětu pojištění 

Dalším hlediskem klasifikace pojištění je předmět pojištění, který rozlišujeme na: 

• pojištění majetku, a to pojištění majetku pro případ realizace rizik poškození, 

zničení, ztráty a odcizení nebo jiných škod, které na něm vzniknou, 

• pojištění osob, a to pojištění fyzické osoby pro případ jejího tělesného 

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

související se životem osob, 

• pojištění odpovědnosti za škodu, a to pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 

na životě a zdraví nebo na věci, případně odpovědnosti za jinou majetkovou 

škodu. (9) 

 

1.2.5 Pojistitelnost rizik 
 

Pojistitel se vždy rozhoduje o tom, která rizika a za jakou cenu převezme. Pojistitelnost 

rizik je ovlivněna následujícími faktory: 

• cíle pojistitele a jeho subjektivní rizikové chování, 

• riziková situace pojistitele (velikost jeho rezerv, druhy rizik a jejich rozsah, která 

již převzal) 

• dosažitelné pojistné, 

• vlastnosti rizika (náhodných proměnných ovlivňujících dané riziko). 

 

K vymezení hranic pojistitelnosti jednotlivých rizik se využívá kritérií pojistitelnosti. Je 

třeba položit kritéria pojistitelnosti rizik, která danému pojistiteli umožní určit vlastnosti 

rizika a pomohou při rozhodování o převzetí či nepřevzetí  rizika do pojištění. Mezi 

kritéria pojistelnosti patří: 

1. Kritérium nahodilosti: pojištěné události nemohou být závislé na vůli 

zainteresovaných osob a současně musí jít o události nahodilého charakteru 

(nedochází k jejich opakovanému výskytu). Události, které vyvolávají pojistné 

plnění musí být předem nejisté a neovlivnitelné. 

2. Kritérium jednoznačnosti: rizika musí být jednoznačně popsatelná, musí být 

jednoznačně prokazatelné, že došlo k realizaci právě daného rizika, pojištěné 

riziko nemůže být zaměnitelné s jinými druhy rizika. 
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3. Kritérium odhadnutelnosti: pro pojistitele musí být zjistitelná 

pravděpodobnost realizace daného rizika, pojistitel pokud přijímá rizika do 

pojištění, musí mít možnost měření pravděpodobnosti realizace rizika. Současně 

z pohledu odhadnutelnosti musí být škody vzniklé při realizaci rizika ocenitelné. 

4. Kritérium nezávislosti: jednotlivá rizika musí být nezávislá navzájem 

(pravděpodobnost realizace rizika A se nesmí změnit vstupem rizika B). Mezi 

závislá rizika patří rizika kumulativní, rizika nákazy, rizika, u nichž se projevuje 

kolísavá základní pravděpodobnost (bouře, krupobití). 

5. Kritérium velikosti: při přebírání rizika do pojištění se bere v úvahu velikost 

rizika (pojistitel musí být schopen dané riziko unést). Velikost rizika vyplývá 

z výše škod, které při realizaci rizik mohou nastat (velká rizika pojistitelé 

přebírají za podmínky možnosti využití zajištění). 

6. Morální zásady: pojištění by nemělo napomáhat vyhnout se trestu v souvislosti 

se zaviněním určitých škod a krytí škod v návaznosti na jednání za okolností, 

které nejsou považovány za morální (například škody způsobené v opilosti). (5) 
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2 CHARAKTERISTIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH 
VOZIDEL 

 

 

Silniční doprava patří mezi nejprogresivněji se rozvíjejícím oborům v dnešní době. 

Každoročně stoupá nejen počet automobilů, které se prohánějí po silnicích, ale i počet 

řidičů majících oprávnění k užívání silničních motorových vozidel. Jelikož počet 

automobilu roste rychleji než výstavba nových pozemních komunikací, přináší tato 

situaci zhuštění provozu a tím zhoršení situace bezpečnosti provozu. S tímto vývojem se 

tedy zvyšuje riziko způsobení dopravních nehod na pozemních komunikacích. 

 

Z těchto zhoršujících se situací provozu na pozemních komunikací je nezbytné, aby se 

společnosti, které se zabývají činnostmi související s rozsáhlejším využíváním 

dopravních prostředků a jejich pohybu po pozemních komunikacích, snažily účelně 

snižovat dopad negativních situací (poškození majetku v důsledku dopravních nehod), 

ale i zvyšovat bezpečnost provozu na silnicích (dodržování silničních předpisů, apod.). 

 

Pro snižování dopadu těchto negativních situací existují na pojistném trhu v České 

republice dva nejběžnější druhy pojištění motorových vozidel, a to pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (známé také jako povinné 

ručení) a majetkové pojištění motorových vozidel (známé také jako havarijní 

pojištění). 

 

Dle Vostatka1 existují ještě další tři druhy týkající se pojištění motorových vozidel, 

kterými se však v této diplomové práci nebudeme zabývat. Patří mezi ně: 

• úrazové pojištění cestujících, 

• pojištění právní ochrany, 

• pojistné v odpovědnostním a majetkovém pojištění vozidel. 

 

 

                                                 
1 VOSTATEK, J. 1996. 
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2.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou      
provozem vozidla 

 

„Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále také jen povinné 

ručení) je nejdůležitějším druhem odpovědnostního pojištění. Vzhledem k jeho 

významnosti i s ohledem k jeho propojení zejména s havarijním pojištěním motorových 

vozidel však toto pojištění není primárně začleňováno do pojištění odpovědnosti za 

škodu, ale spadá do odvětví pojištění motorových vozidel. Významnost tohoto pojištění 

je dána zejména rizikem, které má při dnešním rozsahu využívání motorových vozidel 

značný sociální význam.“ (13, str. 398) 

 

Povinné ručení se od roku  2000 stalo pojištěním povinně smluvním. To znamená, že 

vlastník tuzemského vozidla má povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení u 

některé z pojišťoven, která získala licenci od ministerstva financí. Při provozu vozidla 

musí mít u sebe doklad o pojištění. Pokud u sebe doklad nemá, hrozí mu pokuta do 500 

Kč. Kdo provozuje vozidlo bez tohoto pojištění, hrozí mu pokuta až do výše 20 000 Kč 

a zákaz řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku. Toto pojištění upravuje 

zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (poslední novela 57/2006 Sb.). 

 

Pojištění se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné 

osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku. Z tohoto pojištění 

má pojištěný nárok, aby za něho pojišťovna nahradila poškozeným uplatněné a 

prokázané nároky na náhradu škod, které pojištěný poškozenému způsobil. Pojišťovna 

poškozenému hradí kromě škody také účelně vynaložené náklady spojené s právním 

zastoupením při uplatňování nároků na náhradu výše uvedených škod. 

 

Pojistníkem, tedy tím, kdo má povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, je vlastník či 

spoluvlastník tuzemského vozidla (nebo řidič cizozemského vozidla). 

 

Pojištěným je dle zákona ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti 

vztahuje. To je každá osoba, která bude odpovídat za škody způsobené provozem 

pojištěného vozidla. Tedy i řidič, který sice není vlastníkem pojištěného vozidla, ale 
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vozidlo si půjčil. Je to ale i ten, kdo způsobil škodu vozidlem, které použil neoprávněně. 

V tomto případě má však pojišťovna nárok na náhradu pojistného plnění, které za něj 

zaplatila. 

 

Poškozeným je ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na 

náhradu škody podle zákona. (Vlastník vozidla se může stát poškozeným pouze v 

případě, pokud mu byla jeho vozidlem způsobena škoda na zdraví a pokud vozidlo 

řídila jiná osoba). (48) 

 

2.1.1 Vznik a zánik pojištění 
 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona vzniká na 

základě pojistné smlouvy, kdy pojistitel je povinen pojistnou smlouvu uzavřít, jestliže 

návrh na její uzavření neodporuje zákonu č.168/1999 Sb., nebo všeobecným pojistným 

podmínkám pojistitele. V pojistné smlouvě se lze od tohoto zákona odchýlit jen tehdy, 

pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení nároků poškozeného z daného pojištění. 

 

Pojistná smlouva obsahuje nejméně údaje o účastnících smlouvy a o vozidle, době 

trvání pojištění, pojistném období, limitu pojistného plnění, výši pojistného, způsobu 

jeho placení a jeho splatnosti. 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona zaniká: 

a) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li 

osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského 

vozidla, 

b) dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat, 

c) dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, 

d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se 

vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o 

odcizení vozidla, 

e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce 

k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi, 
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f) výpovědí podle zvláštního právního předpisu, 

g) dohodou, 

h) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno. (14) 

 

2.1.2 Kritéria výběru pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

 

Na českém pojistném trhu funguje devět komerčních pojišťoven zabývajících se 

uzavíráním pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla. Je tedy nezbytné před 

výběrem pojišťovny se seznámit se všemi podstatnými informacemi, které jsou pro 

výběr nejvhodnější pojišťovny nezbytné. 

Mezi tyto informace patří: 

• cena pojištění, která u většiny klientů představuje rozhodující faktor pro výběr 

pojišťovny. Základní cena se ale u jednotlivých pojišťoven příliš neliší. 

Převážné většiny řidičů se ale navíc vyhlášená základní sazba netýká, ta je 

určena jen novým majitelům aut. Významný vliv na ceny pojištění má systém 

bonusů a malusů. 

• pojistné limity, které udávají, jak velkou škodu pojišťovna pokryje. Vztahují se 

na škody způsobené na zdraví nebo životě a dále na věcné škody (poškození, 

zničení nebo ztráta věci). Jsou z nich hrazeny i náklady spojené s právním 

zastoupením při uplatňování nároků a škody, které mají povahu ušlého zisku. 

Každá pojišťovna musí dodržet základní minimální limity, které jsou nastaveny 

zákonem - pro škodu na zdraví 35 mil. Kč, pro škodu na majetku 18 mil. Kč. 

• systém hlášení pojistných událostí, přičemž komerční pojišťovny nabízejí tři 

způsoby, jak pojistnou událost nahlásit a dále řešit. Mezi tyto způsoby patří 

osobní návštěva v pobočce, vyřízení po telefonu nebo vyřízení prostřednictvím 

internetu. Za nejoptimálnější volbu nahlášení pojistné události patří vyřízení po 

telefonu. 

• rychlost likvidace pojistné události, která se díky silné konkurenci výrazně 

snižuje, přestože zákonem stanovená lhůta pro vyřízení likvidace škody je 

tříměsíční. 
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• asistenční služby, které většina komerčních pojišťoven nabízí svým klientům 

zdarma. Rozsah asistenčních služeb se u každé pojišťovny liší. 

• další výhody, mezi které patří doplňkové služby komerčních pojišťoven. Tyto 

výhody mohou být jak zdarma tak i za příplatek. Patří mezi ně doplňkové 

pojistky, právní poradenství, apod. 

• ostatní, mezi které patří finanční síla pojišťovny, image pojišťovny, atd. (35) 

 

2.1.3 Faktory ovlivňující cenu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla 

 

V minulém století si nikdo s povinným ručením nemusel dělat starosti, protože na trhu 

figurovala pouze jedna pojišťovna (Česká pojišťovna), která měla tento produkt ve své 

nabídce. Otevření trhu v roce 2000 přivítali s otevřenou náručí klienti i ostatní komerční 

pojišťovny. Zvýšená nabídka přinesla ostřejší konkurenční podmínky, potřebu 

pojišťoven odlišit se od ostatních a přinést řidičům důvod, proč je jejich pojišťovna ta 

pravá. Proto na základě statistik nehodovosti pojišťovny provádějí pečlivou segmentaci 

na trhu povinného ručení a zvýhodňují některé skupiny řidičů. 

 

Již tedy neplatí, že cenu pojistného ovlivňuje pouze druh vozidla a kubatura, tj. objem 

válců. O výši sazeb rozhoduje řada kritérií, přičemž každá pojišťovna má při 

stanovování sazeb své vlastní postupy a metody a zohledňuje své vlastní faktory. 

 

Cenu povinného ručení může ovlivnit: 

1) vozidlo, u kterého zjišťujeme další informace, mezi které patří 

a) druh vozidla – základní členění vozidel na motocykly, osobní či nákladní 

automobily, 

b) objem válců – s rostoucím objemem roste i výše sazeb, 

c) výkon motoru – nejen objem motoru, ale i jeho výkon ovlivňuje konečnou výši 

pojistného (i zde platí, že s rostoucím výkonem roste i výše sazeb), 

d) užití vozidla – rozdíl sazeb se projeví pokud se vozidlo používá pro soukromé 

účely nebo např. jako vozidlo taxislužby či autoškoly, 

e) stáří vozidla – majitelé novějších vozidel si připlatí. 
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2) pojistník, u kterého také zjišťujeme další informace, mezi které patří 

a) typ klienta – záleží, zda vozidlo užíváte jako soukromá osoba nebo podnikatel či 

právnická osoba, 

b) věk – mladí lidé si u některých pojišťoven musí připlatit, 

c) odpovědnostní limity – záleží na pojistníkem zvolené výši krytí případných škod 

na zdraví či majetku, 

d) PSČ – pojišťovny stanovují sazby pro jednotlivé okresy, záleží na rizikovosti 

místa, 

e) frekvence placení – ten, kdo platí ročně, má u některých pojišťoven slevu, 

f) počet měsíců bez nehody – každý rok bez nehody je oceňován slevou a naopak 

každá způsobená nehoda konečnou sazbu pojistného zvyšuje. 

 

Sazby pojistného však mohou ovlivnit i další skutečnosti. Některé pojišťovny nabízí 

přijatelnější sazby ženám, lékařům nebo invalidním občanům. Vzhledem k tvrdé 

konkurenci lákají pojišťovny nové klienty také na benefity v podobě asistenčních 

služeb, slev na havarijním nebo jiném pojištění. (17) 

 

2.1.4 Podmínky plnění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

 

Pojišťovna provede plnění povinného ručení v případě nehody či jiného poškození 

vozidla, kdy musí být splněno několik předpokladů, aby vznikl nárok na plnění, a to: 

1. škodná událost nevznikne v důsledku zavinění řidiče pojištěného vozidla, 

2. škodná událost nastane v době trvání pojištění, 

3. škodná událost nastane na území těchto států: členské státy EU (k 1.1.2008), 

Albánie, Andora, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Írán, Izrael, Island, 

Jugoslávie, Lichtenštejnsko, Makedonie, Maroko, Moldávie, Monako, Norsko, 

San Marino, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán. 

 

Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit povinné ručení. Pojišťovna 

nehradí škody především v případech, kdy: 

• škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, 
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• škodu, kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žily v době vzniku 

škodné události ve společné domácnosti, 

• škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, 

• škodu na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené 

na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události 

na sobě nebo u sebe), 

• škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným 

vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla, 

• škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla, 

• náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění 

(péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo 

usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, 

• škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném 

motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto 

účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla 

provozu na pozemních komunikacích, 

• jinou škodu než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho 

vozidla, které řídila jiná osoba. (32) 

 

2.2 Havarijní pojištění motorových vozidel 
 

Mezi jednotlivými státy existují významné rozdíly v nabídce jednotlivých druhů 

majetkového pojištění motorových vozidel (dále také jen havarijní pojištění), resp. 

pojištění motorových vozidel jako majetku. Termínu majetkové pojištění je zde 

používané zejména jako protipólu odpovědnostního pojištění motorových vozidel; oba 

dva termíny jsou přitom zkratkami, které mohou vyvolat odborné námitky: 

v odpovědnostním pojištění vlastně nejde o pojištění motorových vozidel (nýbrž 

odpovědnosti osob za škodu způsobenou provozem motorového vozidla) a pojištění 

motorových vozidel vlastně nemůže být ničím jiným než pojištěním majetku. 

Takovýchto zjednodušení v pojišťovací terminologii je však více. 
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Majetkových rizik je v provozu motorových vozidel celá řada: v pojišťovací praxi je 

nejdůležitější havarijní riziko, neboli riziko rozbití nárazem, popř. riziko kolize (střetu). 

Dalšími riziky jsou: rizika živelní, odcizení, vandalství, šomážní a strojní. Tato rizika se 

do značné míry odrážejí v jednotlivých druzích majetkového pojištění motorových 

vozidel; v členění majetkového pojištění motorových vozidel se však uplatňují i další 

hlediska. 

 

V tržních ekonomikách existuje – po deregulaci pojišťovnictví v EU to platí pro 

všechny členské země EU – velké množství konkrétních druhů majetkového pojištění 

motorových vozidel, které můžeme rozdělit do několika skupin: 

• pojištění kolize motorových vozidel, kdy je pojistnou událostí opravdu jen 

kolize s jiným motorovým vozidlem, 

• havarijní pojištění motorových vozidel bez pojistného krytí rizika kolize 

motorových vozidel, 

• živelní pojištění motorových vozidel, kryjící jen živelní rizika – s tím, že 

existuje i v zúžené podobě jako požární pojištění motorových vozidel, kde je 

kryto riziko požáru, úderu blesku a výbuchu, 

• pojištění odcizení motorových vozidel, které obvykle kryje i odcizení části 

motorových vozidel a havárii s odcizeným motorovým vozidlem, 

• pojištění právní ochrany motoristů, 

• pojištění asistenčních služeb, poskytovaných v návaznosti na přímé škody na 

motorových vozidlech, popřípadě i v návaznosti na onemocnění či úraz 

cestujících, 

• pojištění skel, představující velmi úzké pojistné krytí pro případ rozbití skel a 

obdobných součástí motorových vozidel, 

• pojištění oprav automobilů, kde je pojištěním kryto strojí riziko bez spojitosti 

s kolizí či jinou havárií automobilu.(13) 

 

Havarijní pojištění tedy slouží ke krytí škod na vlastním automobilu při dopravní 

nehodě. V případě zavinění druhou osobou je škoda hrazena z povinného ručení viníka, 

proto uplatnění havarijního pojištění nalezneme při dopravní nehodě způsobené řidičem 

havarijně pojištěného automobilu. (24) 
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Havarijní pojištění je určeno majitelům motorových vozidel. Protože v případě zavinění 

dopravní nehody druhou stranou je škoda hrazena z povinného ručení viníka, je 

výhodné zejména pro často havarující řidiče. (24) 

 

Způsobit dopravní nehodu může ale každý, přestože většina řidičů minimalizuje 

možnost zavinění nehody bezpečnou jízdou. Škoda pak dosahuje řádů desetitisíců až 

statisíců (u luxusních automobilů i milionů). Pokud není automobil pojištěný, veškeré 

náklady na opravu (či pořízení nového) musí uhradit majitel. Pokud však automobil 

havarijně pojištěný je, jeho vlastník zaplatí náklady pouze do výše spoluúčasti. (24) 

 

2.2.1 Vznik a zánik havarijního pojištění motorových vozidel 
 

Havarijní pojištění patří mezi smluvní dobrovolné pojištění, a proto záleží na vůli 

pojistníka, zda chce pojištění uzavřít. Havarijní pojištění se řídí všeobecnými pojistnými 

podmínkami jednotlivých komerčních pojišťoven, přičemž každá pojišťovna může mít 

tyto podmínky odlišné. Přesto se i vznik a zánik havarijní pojištění musí řídit zákonem 

č. 37/22004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů a občanského 

zákona. 

 

Pojištění vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem, a 

nebo splněním podmínek upravených příslušným právní předpisem, a to 

• dnem určeným v právním předpise (zákoně), 

• dnem, dohodnutým v pojistné smlouvě. 

 

Pojištění zaniká kromě důvodů uvedených v zákoně o pojistné smlouvě také např.: 

• dnem vyřazení vozidla z evidence vozidel, 

• dnem odcizení vozidla2, 

• dnem prohlášení konkursu na majetek nebo pojištěného nebo zamítnutí návrhu 

na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, 

                                                 
2 Všeobecné pojistné podmínky Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group 



 29 

• při zjištění totální škody na pojištěném vozidle dnem, kdy pojistitel skončil 

šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit3. 

 

2.2.2 Faktory ovlivňující cenu havarijního pojištění motorových vozidel 
 

Havarijní pojištění je určeno na krytí rizika škod vzniklých při havárii, krádeží, živelní 

události či vandalismu. Pokud bude uzavřeno havarijní pojištění a bude se řádně platit 

pojistné, pojišťovna za splnění určitých podmínek vyplatí náhradu škody, která na 

vozidle vznikne. 

 

Cena pojištění (výše pojistného), kterou je pojištěný povinen v případě sjednání 

smlouvy platit, se odvíjí od několika faktorů, mezi něž patří: 

• typ a značka vozidla, 

• pořizovací cena vozidla, 

• stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné), 

• zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní), 

• zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné), 

• způsob platby, 

• původ vozidla (zda je tuzemské nebo zahraniční výroby), 

• rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s bezeškodním průběhem pojištění 

mají levnější pojistné), 

• další různé slevy. 

 

U některých pojišťoven se objeví jen část faktorů, neboť každá pojišťovna počítá 

pojistné jiným způsobem. 

 

Při sjednávání havarijního pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, 

důležitější je kvalita pojištění. Ta se odvíjí od limitů plnění, které pojišťovna v případě 

pojistné události poskytne, od kvality asistenčních služeb, možnostech kombinovat 

rizika, apod. (28) 

                                                 
3 Všeobecné pojistné podmínky Generali Pojišťovny a.s. 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO 
PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU                             
A VOZOVÉHO PARKU 

 

 

Podnikatelský subjekt, pro který budu navrhovat pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a majetkové pojištění motorových vozidel, je společnost 

Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., Oblast Trutnov – Náchod, 

cestmistrovství Náchod (dále také SÚS Náchod). 

 

Historie společnosti sahá do období po druhé světové válce. V roce 1950 společnost 

vznikla sloučením s Národním podnikem silnic, který se zabýval údržbou i stavbou 

silnic. 

 

V roce 1965 došlo k rozdělení a vzniku dvou samostatných společností, a to Národního 

podniku silnic (po revoluci přetransformován na nadnárodní společnost STRABAG) a 

Okresní správy silnic. Do roku 1990 fungovala Okresní správa silnic jako rozpočtová 

organizace. 

 

V roce1991 se z Okresní správy silnic stala příspěvková organizace, která sice pořád 

fungovala pod okresem, ale již pod jiným názvem, a to Správa a údržba silnic okresu 

Náchod. Takto společnost existovala do roku 2002, než došlo ke zrušení okresů a 

vzniku krajů. Tím nastal zásadní zlom ve financování společnosti. Silnice 1. třídy 

zůstaly v majetku státu (o tyto silnice se stará Ředitelství silnic a dálnic ČR) a silnice 2. 

a 3. třídy přešly pod správu jednotlivých krajů, čímž vznikla Správa a údržba silnic 

Královéhradeckého kraje působící jako příspěvková organizace. SÚS 

Královéhradeckého kraje pověřila pro správu a údržbu silnic v jednotlivých oblastech 

bývalé okresní správy a údržby silnic (v naší oblasti SÚS okresu Náchod). 

 

V roce 2007, 1. dubna, vznikla nová společnost Správa a údržba silnic 

Královéhradeckého kraje, a. s., jejíž základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč byl splacen 

v plné výši. 
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Společnost má tři hlavní oblasti podnikání, a to Oblast Hradec Králové – Rychnov nad 

Kněžnou, Oblast Jičín a Oblast Trutnov – Náchod. Tyto oblasti se dále dělí na 

cestmistrovství. Pro Oblast Hradec Králové – Rychnov nad Kněžnou jsou to 

cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Rokytnice v Orlických horách, 

Hradec Králové, Nové Město a Nový Bydžov. Pro Oblast Jičín jsou to cestmistrovství  

Jičín, Hořice v Podkrkonoší, Kopidlno a Nová Paka. A pro Oblast Trutnov – Náchod 

jsou to cestmistrovství Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí, Náchod, Broumov 

a Jaroměř. (33) 

 

Hlavním předmětem podnikaní je správa a údržba silnic. Mezi další důležité oblasti 

podnikání patří: 

• projektová činnost ve výstavbě, 

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

• provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, 

• projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, 

• úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava, 

• údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, 

• specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, 

• ubytovací služby, 

• pronájem a půjčování věcí movitých, 

• silniční motorová doprava nákladní, 

• inženýrská činnost v investiční výstavbě, 

• činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 

• správa a údržba nemovitostí, 

• zprostředkování obchodu a služeb. (52) 

 

Z hlavní činnosti podnikání vyplývá, že nejdůležitějšími prostředky pro fungování 

společnosti jsou motorová vozidla jak běžná tak specializovaná a stroje, které jsou 

nezbytně potřebné pro správu, údržbu a opravy silnic. 

 

Společnost se v současnosti stará o 635 kilometrů silnic. Z hlediska státně politického 

významu členíme silnice do tří tříd: 
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• silnice 1. třídy – jsou silnice státního a mezinárodního významu, které současně 

mají mezinárodní význam v silniční dopravě, navazují na silniční síť jiných států 

a tvoří mezinárodní síť silnic, které doporučuje a vymezuje Evropská 

hospodářská komise OSN. Tyto silnice mají dvojí značení – státní jedno až 

dvoumístné číslo (11, 14, 35) a dále značení evropské doplněné písmenem E, 

• silnice 2. třídy – jsou silnice krajského významu, označují se dvou až 

třímístnými čísly a prakticky spojují krajská města (324, 125), 

• silnice 3. třídy – mají místní a „okresní“ význam, jsou označovány čtyřmístnými 

nebo pětimístnými čísly, případně  čísly za lomítky (3511/II).4 

 

Z celkového počtu 635 kilometrů spravuje společnost 60 km silnic 1. třídy, 153 km 

silnic 2. třídy a 422 km silnic 3. třídy. Oblast, na které společnost spravuje silnice, 

můžeme vidět na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 1 – Silniční síť okresu Náchod 

 

                                                 
4 Učební text pro 1. ročník SOŠ KYJOV – SILNIČNÍ DOPRAVA 
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3.1 Přehled vozového parku podnikatelského subjektu 
 

Společnost pro svoji hlavní činnost (správa a údržba silnic) potřebuje velké množství 

motorových a pomocných vozidel. Celkově má společnost ve své evidenci 74 vozidel, 

které člení do 10 kategorií druhu vozidel. Počet vozidel v jednotlivých kategoriích 

včetně součtu jejich pořizovacích cen můžeme vidět v  tabulce č. 1. 

 

                Tab. 1 – Seznam vozidel dle kategorií 

Druh vozidla Počet 
kusů 

Suma pořizovacích 
cen (Kč) 

osobní automobil 1 000 – 1 350 ccm 4 1 015 084
osobní automobil 1 850 – 2 500 ccm 1 423 600
ostatní automobily 3 500 – 12 000 kg 15 23 916 934
ostatní automobily nad 12 000 kg 15 17 694 891
traktory, pracovní stroje 29 9 114 477
tahač návěsů 1 183 000
návěs 2 251 741
přípojná vozidla do 750 kg 1 151 120
přípojná vozidla nad 750 kg 5 219 964
vysokozdvižný vozík 1 141 519
Celkem 74 53 112 330

                 Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů 

 

Z tabulky je patrné, že společnost pro svoji činnost nejvíce potřebuje motorová vozidla 

z kategorie traktory, pracovní stroje, dále ostatní automobily 3 500 – 12 000 kg a ostatní 

automobily nad 12 000 kg. Osobní automobily nemají takové zastoupení, a to z důvodu 

jejich používání osobami z vedení společnosti, kterých je výrazně méně než ostatních 

pracovníků. 

 

3.2 Analýza současného stavu pojištění motorových vozidel 
podnikatelského subjektu 

 

Z oblasti pojištění motorových vozidel využívá podnikatelský subjekt pouze pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jelikož je to pojištění smluvní 

povinné a podnikatelský subjekt je tedy povinen si ho u nějaké komerční pojišťovny 

zabývající se tímto pojištěním sjednat. Ostatní druhy pojištění z oblasti pojištění 
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motorových vozidel, které patří do smluvních dobrovolných pojištění, společnost 

nevyužívá. 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má podnikatelský 

subjekt uzavřen u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

(dále jen Kooperativa). Výše pojistného (limit pojistného plnění je 24/54 mil. Kč) u 

jednotlivých druhů vozidel ke dni 1. ledna 2007 můžeme vidět v  tabulce č. 2. 

 

             Tab. 2 – Výše pojistného pro jednotlivé druhy vozidel 

Druh vozidla Počet 
kusů 

Pojistné za 
1 ks (Kč) 

Pojistné 
celkem (Kč) 

osobní automobil 1 000 – 1 350 ccm 4 1 477 5 908
osobní automobil 1 850 – 2 500 ccm 1 3 357 3 357
ostatní automobily 3 500 – 12 000 kg 8 7 725 61 800

vozidla s malusem 4 8 322 33 288
vozidla s malusem 2 9 079 18 158
vozidla s malusem 1 12 750 12 750

ostatní automobily nad 12 000 kg 9 12 501 112 509
vozidla s malusem 6 13 001 78 006

traktory, pracovní stroje 28 457 12 796
vozidla s malusem 1 471 471

tahač návěsů 1 38 942 38 942
návěs 2 4 404 8 808
přípojná vozidla do 750 kg 1 84 84
přípojná vozidla nad 750 kg 5 219 1 095
vysokozdvižný vozík 1 109 109
Celkem 74  388 081

              Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů 

 

Na první pohled si můžeme všimnout, že výše pojistného jednotlivých druhů vozidel 

jsou velice nízké. Prvním důvodem je již získaný celkový bonus za bezeškodný průběh 

ve výši 25% (hodnota je již přepočítána s negativním malusovým hodnocením) a 

druhým důvodem je, že Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., Oblast 

Trutnov – Náchod, cestmistrovství Náchod je vlastněna jedním akcionářem, a tím je 

Královéhradecký kraj. Královéhradecký kraj vlastní velké množství nemovitostí a 

movitých věcí a jako pojistitele pro svůj veškerý majetek si vybral společnost 

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. A jelikož tímto rozhodnutím 

získala Kooperativa možnost pojistit takto veliký majetek v řádech stamilionů, mohla si 

dovolit stanovit velice nízké ceny pojistného u povinného ručení. 
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3.3 Analýza škodných událostí způsobených motorovým 
vozidlem nebo na motorovém vozidle 

 

Pro správu, údržbu a opravy pozemních komunikací je zapotřebí velkého množství 

vozidel a speciálních pracovních strojů. Tato vozidla a stroje každý rok najedou na 

silnicích tisíce kilometrů. Při tak vysokém počtu najetých kilometrů, dnešní hustotě 

provozu a stále se zvyšujícím počtu automobilů je téměř nemožné, aby se vozidla či 

stroje podnikatelského subjektu nestaly účastníky dopravních nehod, které jsou na 

našich silnicích na denním pořádku. Z těchto důvodů se v této kapitole budu zabývat 

analýzou škodných událostí za roky 2006 a 2007 vzniklých provozem vozidel a strojů 

podnikatelského subjektu. 

 

Veškeré škodné události vzniklých provozem vozidel a strojů podnikatelského subjektu 

si rozdělím do dvou skupin: 

1. škodné události způsobené jinému subjektu vozidly či stroji podnikatelského 

subjektu, 

2. škodné události vzniklé na vozidlech či strojích podnikatelského subjektu. 

 

3.3.1 Škodné události způsobené jinému subjektu 
 

Škody, které vozidla či stroje podnikatelského subjektu způsobily jinému subjektu, se 

dají rozdělit do tří skupin podle podobnosti poškození. Tyto skupiny jsou: 

• poškození vozidla – do této skupiny patří poškození boků, lemů blatníků, 

nárazníků, čelních panelů, sloupků a laků vozidel, 

• poškození čelních skel – do této skupiny patří poškození či zničení čelních skel 

a bočních zrcátek vozidel, 

• ostatní škody – do této skupiny patří zbylé škody, které jsou např. poškození 

plotů, bran, pletiv, chodníku, stromů, apod. 

 

Přehled škodných událostí způsobených jinému subjektu za roky 2006 a 2007 můžeme 

vidět v tabulce č.3. 
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                   Tab. 3 – Přehled škodných událostí způsobených jinému subjektu 

Počet událostí Druh škody 
rok 2006 rok 2007 

Celkem 

Poškození vozidla 7 9 16 
Poškození čelního skla 7 3 10 
Ostatní škody 6 3 9 
Celkem 20 15 35 

                   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Finanční vyčíslení těchto škodných událostí není možné. Pokud se stane škoda, kterou 

zaviní podnikatelský subjekt, je událost sepsána a předána pojišťovně, u které má 

podnikatelský subjekt uzavřené povinné ručení. Pojišťovna událost vyřídí a na základě 

podkladů vyčíslí náhradu škody, která je předána subjektu, kterému škodná událost byla 

způsobena. Následně podnikatelský subjekt dostane od pojišťovny oznámení o vyřízení 

škodné události, ale bez finančního vyjádření. 

 

Plnění náhrad těchto škodných událostí tedy plyne z povinného ručení podnikatelského 

subjektu. Ten nemusí osobně hradit vzniklou škodu jinému subjektu, ale finanční dopad 

pocítí v podobě zvýšení sazby povinného ručení, jelikož pojišťovna bude uplatňovat 

systém malusů jako důsledek zavinění dopravní nehody podnikatelským subjektem. 

 

3.3.2 Škodné události vzniklé na vozidlech či strojích        
podnikatelského subjektu 

 

Škody, které vznikly na vozidlech či strojích podnikatelského subjektu, se dají rozdělit 

do čtyř skupin podle podobnosti poškození. Tyto skupiny jsou: 

• poškození čelních skel, 

• poškození bočních zrcátek, 

• poškození světel a nárazníků, 

• ostatní škody – do této skupiny patří zbylé škody, které jsou např. poškození  

boků vozidla, hydrauliky, laku, proražení pneumatik, poničení sypače, radlic, 

škody v důsledku převrácení vozidla, apod. 
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Přehled škodných událostí vzniklých podnikatelskému subjektu za roky 2006 a 2007 

můžeme vidět v  tabulce č. 4. 

 

                   Tab. 4 – Přehled škodných událostí vzniklých podnikatelskému subjektu 

Počet událostí Druh škody 
rok 2006 rok 2007 

Celkem 

Poškození čelního skla 2 3 5 
Poškození bočních zrcátek 8 6 14 
Poškození světel, nárazníků 4 6 10 
Ostatní škody 4 5 9 
Celkem 18 20 38 

                   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tomto případě můžeme škody vzniklé na vozidlech či strojích podnikatelského 

subjektu finančně vyčíslit. Výměna poškozených čelních skel i s prací je 8 000 Kč/ks, 

opravy či výměna poškozených bočních zrcátek i s prací je 2 000 Kč/ks, opravy či 

výměna poškozených světel a nárazníku i s prací je 3 000 Kč/ks a ostatní škody jsou 

vyčísleny jako souhrn škod patřící do této skupiny. 

 

Finanční vyčíslení škod vzniklých na vozidlech či strojích podnikatelského subjektu 

můžeme vidět v tabulce č. 5. 

 

                   Tab. 5 – Finanční vyčíslení škod 

Vzniklá škoda (Kč) Druh škody 
rok 2006 rok 2007 

Škoda celkem 
(Kč) 

Poškození čelního skla 16 000 24 000 40 000 
Poškození bočních zrcátek 16 000 12 000 28 000 
Poškození světel, nárazníků 12 000 18 000 68 000 
Ostatní 96 500 118 200 214 700 
Celkem 140 500 172 200 350 700 

                   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podnikatelský subjekt nemá uzavřené havarijní pojištění, proto musel finanční 

prostředky na opravy škod vynaložit ze svých prostředků. Část prostředků mohl získat 

z plnění pojišťovny, pokud byla škoda způsobena z viny jiného subjektu (pokud tento 

subjekt měl uzavřené povinné ručení, jehož uzavření plyne za zákona). 
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Škody přesahující 100 000 Kč za rok nejsou zanedbatelné, a proto by podnikatelský 

subjekt měl uvažovat nad uzavřením havarijního pojištění, protože by v případě vzniku 

škodné události mohl dostat finanční náhradu od pojišťovny, u které by si havarijní 

pojištění sjednal. 
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4 NABÍDKY POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 
VYBRANÝCH SPOLEČNOSTÍ POSKYTUJÍCÍCH 
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL 

 

 

Po analýze vozového parku podnikatelského subjektu a současného stavu pojištění 

přicházíme k hlavní části této práce – výběru vhodných společností poskytujících 

pojištění vozidel, u kterých budeme analyzovat nabídky pojištění v oblasti pojištění 

motorových vozidel. 

 

4.1 Vyřazení motorových vozidel ze sjednání pojištění 
 

Před výběrem komerčních pojišťoven je potřeba z vozového parku podnikatelského 

subjektu vybrat vozidla, pro která bude nutné uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla (dále jen povinné ručení) a havarijní pojištění 

motorových vozidel (dále jen havarijní pojištění). 

 

U povinného ručení je výběr jednoduchý. Povinné ručení patří do pojištění povinně 

smluvního a podnikatelský subjekt je tedy povinen pojistit všechna vozidla, která bude 

chtít používat na pozemních komunikacích. Mezi tato vozidla patří všechna vozidla 

z vozového parku podnikatelského subjektu. Jejich výčet můžeme vidět v  tabulce č. 6. 

 

                                  Tab. 6 – Seznam a počet vozidel dle kategorií 

Druh vozidla Počet kusů 

osobní automobil 1 000 – 1 350 ccm 4 
osobní automobil 1 850 – 2 500 ccm 1 
ostatní automobily 3 500 – 12 000 kg 15 
ostatní automobily nad 12 000 kg 15 
traktory, pracovní stroje 29 
tahač návěsů 1 
návěs 2 
přípojná vozidla do 750 kg 1 
přípojná vozidla nad 750 kg 5 
vysokozdvižný vozík 1 
Celkem 74 

                                  Zdroj: Vlastní zpracování 
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U havarijní pojištění si musím stanovit kritéria, podle kterých budu vybírat vozidla. Po 

dohodě s management společnosti byla stanovena následující kritéria: 

1. vozidlo musí mít zůstatkovou cenu, tzn. nesmí být již plně odepsané, 

2. zůstatková cena vozidla musí být v minimální výši 10% z pořizovací ceny, 

3. vozidlo patří do skupiny vozidel, která je tvořena čtyřmi druhy vozidel (osobní 

automobily 1 000 – 1 350 ccm, osobní automobily 1 850 – 2 500 ccm, ostatní 

automobily 3 500 – 12 000 kg a ostatní automobily nad 12 000 kg). 

 

Skupinu vybraných vozidel podle těchto kritérií můžeme vidět v tabulce č. 7. 

 

Tab. 7 – Seznam vybraných vozidel pro havarijní pojištění 

P.č. Vozidlo Pořizovací 
cena (Kč)

Zůstatková 
cena (Kč) Druh vozidla 

1. Nákladní automobil N2 kontejner 1 761 153 1 229 119ostatní 3 500 – 12 000 kg
2. Nákladní automobil N2 kontejner 1 761 153 1 229 119ostatní 3 500 – 12 000 kg
3. Nákladní automobil Daewoo 90 L Avia 1 497 817 1 248 169ostatní 3 500 – 12 000 kg
4. Nákladní automobil Daewoo 90 L Avia 1 497 817 1 263 772ostatní 3 500 – 12 000 kg
5. Univerzální nosič UNIMOG 1650 5 501 189 802 187ostatní 3 500 – 12 000 kg
6. Univerzální nosič UNIMOG U 400 4 636 240 4 587 945ostatní 3 500 – 12 000 kg
7. Kia dodávkové vozidlo 474 031 325 891ostatní 3 500 – 12 000 kg
8. Nákladní automobil D90 kontejner 1 761 153 1 247 465ostatní 3 500 – 12 000 kg
9. Nákladní automobil KIA 448 675 331 825ostatní 3 500 – 12 000 kg

10. Nákladní automobil KIA 448 675 331 825ostatní 3 500 – 12 000 kg
11. Nákladní automobil KIA 492 580 395 072ostatní 3 500 – 12 000 kg
12. Nákladní automobil KIA 458 874 368 054ostatní 3 500 – 12 000 kg
13. Nákladní automobil Liaz VSV 6 2 105 110 277 702 ostatní nad 12 000 kg 
14. Nákladní automobil Liaz VSV 6 1 195 600 722 310 ostatní nad 12 000 kg 
15. Nákladní automobil Liaz JA 1 195 600 734 765 ostatní nad 12 000 kg 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2 Výběr komerčních pojišťoven poskytujících           
pojištění vozidel 

 

Pro výběr vhodných komerčních pojišťoven poskytujících pojištění vozidel použiji 

seznam komerčních pojišťoven působících na pojistném trhu v ČR. Stanovím si postup, 

na základě kterého budu vybírat komerční pojišťovny. Následně u vybraných 

komerčních pojišťoven srovnám nabídky pojištění vozového parku podnikatelského 

subjektu. 
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Jako základní soubor pro výběr komerčních pojišťoven nabízejících povinné ručení a 

havarijního pojištění použiji seznam komerčních pojišťoven, které jsou členy České 

asociace pojišťoven5 (dále jen ČAP), jelikož tyto komerční pojišťovny považujeme za 

spolehlivé. 

 

Protože povinné ručení patří do skupiny pojištění povinně smluvního, budu považovat 

výběr komerčních pojišťoven nabízejících toto pojištění za základní krok. Dalším 

krokem bude výběr komerčních pojišťoven (z již vybraných komerčních pojišťoven 

zabývajících se povinným ručením), které ve své nabídce produktů mají havarijní 

pojištění. Tím dostanu seznam komerčních pojišťoven, které se zabývají jak povinným 

ručením tak i havarijního pojištění. 

 

Postup výběru komerčních pojišťoven tedy rozčlením do následujících kroků: 

1. analýza komerčních pojišťoven, které jsou členy ČAP, 

2. výběr všech komerčních pojišťoven z analýzy v 1. kroku, které nabízejí povinné 

ručení, 

3. výběr komerčních pojišťoven z analýzy v 2. kroku, které nabízejí havarijní 

pojištění, a vytvoření seznamu komerčních pojišťoven pro analýzu nabídek 

pojištění vozového parku podnikatelského subjektu. 

 

Nyní mohu přistoupit k samotnému výběru komerčních pojišťoven. 

 

Prvním krokem je analýza komerčních pojišťoven, jež jsou členy ČAP. ČAP má 

v současnosti 26 řádných členů a 2 členy se zvláštním statutem. Podíl těchto 

komerčních pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném v ČR dohromady tvoří 

97,8%6. 

 

Druhým krokem je výběr všech komerčních pojišťoven, jež jsou členy ČAP, a které 

nabízejí povinné ručení. Do této skupiny patří následující komerční pojišťovny: 

• Allianz pojišťovna, a.s., 

                                                 
5 Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. Jejím posláním je hájit a 
prosazovat zájmy pojišťoven i jejich klientů a podporovat rozvoj pojistného trhu v České republice. 
6 Informace získané z internetových stránek  ČAP dne 23.1.2008 
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• Česká kancelář pojistitelů, 

• Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

• Česká pojišťovna a.s., 

• ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, 

• Generali Pojišťovna a.s., 

• Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

• UNIQA pojišťovna, a.s., 

• Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku. (42) 

 

Třetím krokem je výběr komerčních pojišťoven, jež jsou členy ČAP, současně se 

zabývají povinným ručením, a které nabízejí havarijní pojištění. Do této skupiny patří 

následující komerční pojišťovny: 

• Allianz pojišťovna, a.s., 

• Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

• Česká pojišťovna a.s., 

• ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, 

• Generali Pojišťovna a.s., 

• Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

• UNIQA pojišťovna, a.s., 

• Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku. (21) 

 

Skupina vybraných komerčních pojišťoven pro analýzu pojištění je tedy tvořena 8 

komerčními pojišťovnami, které můžeme vidět výše. Ze skupiny komerčních 

pojišťoven, které se zabývají povinným ručením vypadla Česká kancelář pojistitelů7 a 

ze skupiny komerčních pojišťoven nabízejících havarijní pojištění vypadly Hasičská 

vzájemná pojišťovna, a.s. a Slavia pojišťovna a.s., jelikož nenabízejí povinné ručení. 

 

                                                 
7 Česká kancelář pojistitelů vznikla na základě zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla. Hlavním úkolem je zabezpečení splnění závazků za škody, které způsobili 
řidiči České republiky v zahraničí a naopak projednávat případy, které vznikly na našem území cizími 
státními vozidly. Jejími členy jsou povinně všechny komerční pojišťovny poskytující toto pojištění. 
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4.3 Nabídka pojištění motorových vozidel společností     
Allianz pojišťovna, a.s. 

 

Allianz pojišťovna, a.s. ( dále jen Allianz) je stoprocentní dceřinou společností předního 

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

během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české 

pojišťovny. 

 

Začínala s nabídkou životního pojištění a dnes svojí šíří produktů uspokojí jak privátní, 

tak firemní zákazníky. Nabízí pojištění privátního majetku a pojištění odpovědnosti za 

škodu, majetkové pojištění pro podnikatele a pojištění průmyslových rizik, od roku 

1995 také havarijní pojištění vozidel a cestovní pojištění. V roce 1999 se Allianz stala 

jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení. 

 

Na území České republiky má Allianz 11 oblastních ředitelství, která řídí více než 1600 

pojišťovacích poradců. Mimo vlastní síť realizuje Allianz obchodní činnost také ve 

spolupráci s vybranými makléři a bankami. Své služby nabízí i prostřednictvím 

prodejců motorových vozidel a cestovních kanceláří. 

 

Zázemí Allianz Group poskytuje výhodu při využití mezinárodního know-how a 

zaručuje přístup ke kapitálové síle celého koncernu. Pro zajištění rizik využívá Allianz 

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

dalších. (51) 

 

4.3.1 Produkty v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

 

V oblasti povinného ručení nabízí Allianz tři limity pojistného plnění: 

• základní, kde limity věcné škody a ušlého zisku je 18 mil. Kč a škody na zdraví 

nebo usmrcení je 35 mil. Kč, 

• vyšší, kde limity věcné škody a ušlého zisku je 50 mil. Kč a škody na zdraví 

nebo usmrcení je 50 mil. Kč, 
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• maximální, kde limity věcné škody a ušlého zisku je 100 mil. Kč a škody na 

zdraví nebo usmrcení je 100 mil. Kč. 

 

Při sjednání povinného ručení nabízí Allianz navíc další služby, mezi které patří kvalitní 

a ověřené asistenční služby nejen pro případ nehody, ale i pouhé poruchy vozidla, 

komunikaci v české jazyce při volání ze zahraničí, rychlé a korektní vyřízení nároků 

poškozených a slevu až 11 procent z pojistného při sjednání povinného ručení se 

spoluúčastí pojistníka. 

 

Kromě těchto služeb Allianz dále nabízí mimořádné výhody při současném sjednání 

povinného ručení a základního havarijního pojištění. Do těchto výhod patří sleva 

z pojistného základního havarijního pojištění a sčítání limitů poskytovaných 

asistenčních služeb. (41) 

 

Allianz nabízí i dva produkty, které nabízejí ucelenou, zároveň však volitelnou skladbu 

pojistných produktů pro vozidlo. Jsou to AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 a AUTOFLOTILOVÉ 

pojištění. V těchto produktech je zahrnuto povinné ručení, základní havarijní pojištění, 

doplňkové havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle a havarijní připojištění. 

(15, 16) 

 

4.3.2 Produkty v oblasti majetkového pojištění motorových vozidel 
 

V oblasti havarijního pojištění nabízí Allianz několik variant, ze kterých si zákazník 

může vybrat, vůči kterým nebezpečím se chce pojistit. Mezi tyto varianty patří: 

A. Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus, 

B. Havárie a živelní událost, 

C. Odcizení, živelní událost a vandalismus. 

 

U havarijního pojištění Allianz umožňuje získat BONUS (slevu z pojistného) za 

bezeškodní průběh a slevu z pojistného v případě, že je pojišťované vozidlo vybaveno 

vybranými zabezpečovacími systémy. 
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Allianz dále poskytuje navíc úhradu nákladů za nájem náhradního vozidla po dobu až 

pěti dnů s limitem plnění 1000 Kč/den, kvalitní a ověřené asistenční služby nejen pro 

případ nehody, ale i pouhé poruchy vozidla, profesionální a rychlou likvidaci pojistných 

událostí. (59) 

 

Mezi další produkty, které Allianz nabízí v oblasti pojištění vozidel, patří asistenční 

služby, asistence PLUS, pojištění skel vozidel, pojištění zavazadel, úrazové pojištění 

osob ve vozidle a pojištění pro úhradu nákladů za provoz náhradního vozidla. (56) 

 

4.3.3 Návrh pojištění vozového parku - Allianz pojišťovna, a.s. 
 

Návrh pojištění od Allianz jsem si rozdělil do tří tabulek. V tabulce č. 8 je uveden návrh 

pojistného pro povinné ručení (navržen na limit plnění 18/35 mil. Kč) na 1 ks podle 

kategorií vozidel, za kategorie celkem a celkem za všechny kategorie. 

 

    Tab. 8 – Návrh pojistného pro povinného ručení - Allianz 

Typ vozidla Počet 
kusů 

Sazba povinného 
ručení za 1 ks (Kč) 

Povinné ručení 
celkem (Kč) 

osobní automobil 1 000 – 1 350 ccm 4 2 970 11 880
osobní automobil 1 850 – 2 500 ccm 1 6 882 6 882
ostatní automobily 3 500 – 12 000 kg 15 11 533 172 995
ostatní automobily nad 12 000 kg 15 17 344 260 160
traktory, pracovní stroje 29 1 073 31 117
tahač návěsů (nad 12 000 kg) 1 17 344 17 344
návěs (nad 750 kg) 2 6 046 12 092
přípojná vozidla do 750 kg 1 143 143
přípojná vozidla nad 750 kg 5 429 2 145
vysokozdvižný vozík 1 886 886
Celkem 74   515 644

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V  tabulce č. 9 je uveden návrh pojistného pro havarijního pojištění (se spoluúčastí 5%) 

vybraných vozidel a připojištění čelních skel k těmto vozidlům (limit plnění u čelních 

skel je 20 000 Kč/ks). 
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            Tab. 9 – Návrh pojistného pro havarijního pojištění a připojištění čelních skel - Allianz 

P.č. Vozidlo Pojistné 
(Kč) 

Připojištění 
čelního skla (Kč)

1. Nákladní automobil N2 kontejner 33 856 1 392
2. Nákladní automobil N2 kontejner 33 856 1 392
3. Nákladní automobil Daewoo 90 L Avia 32 768 1 392
4. Nákladní automobil Daewoo 90 L Avia 33 033 1 392
5. Univerzální nosič UNIMOG 1650 26 378 1 392
6. Univerzální nosič UNIMOG U 400 84 839 1 392
7. Kia dodávkové vozidlo 25 929 1 392
8. Nákladní automobil D90 kontejner 33 759 1 392
9. Nákladní automobil KIA 16 191 1 392

10. Nákladní automobil KIA 16 191 1 392
11. Nákladní automobil KIA 18 197 1 392
12. Nákladní automobil KIA 17 795 1 392
13. Nákladní automobil Liaz VSV 6 22 483 1 392
14. Nákladní automobil Liaz VSV 6 30 463 1 392
15. Nákladní automobil Liaz JA 30 689 1 392

Celkem   456 427 20 880
             Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 10 shrnuje návrhy pojistného podle kategorií a jejich celkový součet. 

 

                                   Tab. 10 – Souhrnný návrh pojistného - Allianz 

Druh pojištění Pojistné (Kč) 
Povinné ručení 515 644 
Havarijní pojištění 456 427 
Připojištění čelních skel 20 880 
Celkem 992 951 

                                    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4 Nabídka pojištění motorových vozidel společností Česká 
podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, (dále jen ČPP) působí na 

českém pojistném trhu od listopadu 1995. Dosažené hospodářské výsledky potvrzují 

úspěšný trvalý růst a stabilitu společnosti, která zaujímá významné místo na českém 

pojistném trhu. ČPP je univerzální pojišťovna nabízejí všechny běžné druhy pojištění. 
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ČPP spravuje přes 1 milion smluv svých klientů a každý měsíc sjednává cca 42 tisíc 

nových pojistných smluv. Je řádným členem České asociace pojišťoven, České 

kanceláře pojistitelů a dalších sdružení a je zajištěna renomovanými světovými 

zajišťovnami. 

 

Jediným akcionářem ČPP je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

jejímž hlavním akcionářem je WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna 

Insurance Group. ČPP se tak stala součástí významné mezinárodní finanční skupiny, 

nově zastřešené pod názvem Vienna Insurance Group (VIG). 

 

VIG je největším pojišťovacím koncernem působícím v zemích střední a východní 

Evropy, který v současnosti zaujímá přední pozici na trzích v Rakousku, České 

republice, Rumunsku a na Slovensku. K dalším klíčovým trhům VIG patří Polsko, 

Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora a Bulharsko. Celkem působí v 20 

evropských zemích a má více než 17 milionů klientů. 

 

V oblasti povinného ručení se ČPP dostala v počtu uzavřených smluv na 3. místo a v 

celkovém předepsaném pojistném na 4. místo na trhu. (50) 

 

4.4.1 Produkty v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

 

V oblasti povinného ručení nabízí ČPP tři typy pojištění: 

1. SPOROPOV, u kterého jsou limity škod na zdraví 35 mil. Kč a škod na 

majetku 35 mil. Kč. K tomuto typu pojištění je zdarma poskytována asistenční 

služba a povinné ručení pro přípojné vozidlo do 750 kg nebo motocykl do 50 

ccm. Dále je k tomuto typu pojištění nabízena maximálně efektivní pomoc nejen 

v případě nehody, ale i poruchy a nově zvýšené základní limity úhrad škod na 

zdraví i majetku, 

2. SPECIÁL PLUS, u kterého jsou limity škod na zdraví 54 mil. Kč a škod na 

majetku 54 mil. Kč. K tomuto typu pojištění je zdarma poskytována úrazové 

pojištění řidiče a povinné ručení pro přípojné vozidlo do 750 kg nebo motocykl 
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do 50 ccm. Dále je k tomuto typu pojištění nabízena maximálně efektivní pomoc 

nejen v případě nehody, ale i poruchy a vysoké limity úhrad škod na zdraví a 

majetku, 

3. SUPER PLUS, u kterého jsou limity škod na zdraví 100 mil. Kč a škod na 

majetku 100 mil. Kč. K tomuto typu pojištění je zdarma poskytována 

dvojnásobné limity úrazového pojištění řidiče a povinné ručení pro přípojné 

vozidlo do 750 kg nebo motocykl do 50 ccm. Dále je k tomuto typu pojištění 

nabízena maximálně efektivní pomoc nejen v případě nehody, ale i poruchy a 

nejvyšší limity úhrad škod na zdraví a majetku. 

 

Dále je u ČPP možnost k povinnému ručení získat novou „špičkovou“ asistenci a 

extrabonus PROFI, který je určen pro dobré řidiče, kteří předpokládají, že nezpůsobí 

pojistnou událost v období 3 let od data počátku smlouvy. K povinnému ručení dále 

patří slevy ve výši 5% na havarijní pojištění, 30% na balíček havarijního pojištění a 

10% na pojištění majetku a odpovědnosti občanů. (44) 

 

4.4.2 Produkty v oblasti majetkového pojištění motorových vozidel 
 

U havarijního pojištění nabízí ČPP pojištění pro osobní vozidla, nákladní vozidla, 

tahače, autobusy, traktory, přívěsy a návěsy. Je možnost si vybrat ze tří programů 

havarijního pojištění, a to: 

• All risk, které zahrnuje kompletní pojištění pro vozidlo a jeho výbavu (pojištění 

pro případ poškození nebo zničení při havárii, pojištění pro případ živelní 

události, pojištění pro případ odcizení krádeží, vloupáním nebo loupežným 

přepadením a pojištění vozidla pro případ násilného poškození nebo zničení 

jinou osobou), 

• Havárie + živelní událost, které zahrnuje pojištění pro případ poškození nebo 

zničení při havárii a pojištění pro případ živelní události, 

• Odcizení + živelní událost, které zahrnuje pojištění vozidla a jeho výbavy pro 

případ odcizení krádeží, vloupáním nebo loupežným přepadením, pojištění pro 

případ poškození nebo zničení při živelní události a pojištění pro případ 

násilného poškození nebo zničení jinou osobou. 
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Dále k havarijnímu pojištění nabízí ČPP ucelený slevový program zahrnující slevu 5% 

při uzavřeném povinném ručení, slevu dle regionu provozu vozidla, slevu za 

zabezpečení vozidla (pokud má vozidlo aktivní vyhledávací zařízení nebo mechanické 

zabezpečení proti odcizení) a slevu za bezeškodný průběh předchozího havarijního 

pojištění, a to ve výši 10% za každý rok bez nehody, maximálně však do výše 50%. 

Navíc k havarijnímu pojištění lze sjednat úrazové připojištění, připojištění čelního skla 

vozidla, připojištění pronájmu náhradního vozidla, balíček připojištění a povinné ručení 

ušité na míru, a možnost získat zdarma kvalitní asistenční službu. (23) 

 

4.4.3 Návrh pojištění vozového parku - Česká podnikatelská pojišťovna, 
a.s., Vienna Insurance Group 

 

Návrh pojištění od ČPP jsem si také rozdělil do tří tabulek, kde v tabulce č. 11 je 

uveden návrh pojistného pro povinného ručení (navržen na limit plnění 54/54 mil. Kč) 

na 1 ks podle kategorií vozidel, za kategorie celkem a celkem za všechny kategorie. 

 

    Tab. 11 – Návrh pojistného pro povinné ručení - ČPP 

Typ vozidla Počet 
kusů 

Sazba povinného 
ručení za 1 ks (Kč) 

Povinné ručení 
celkem (Kč) 

osobní automobil 1 000 – 1 350 ccm 4 2 695 10 780
osobní automobil 1 850 – 2 500 ccm 1 5 880 5 880
ostatní automobily 3 500 – 12 000 kg 15 10 959 164 385
ostatní automobily nad 12 000 kg 15 15 554 233 310
traktory s přidělenou SPZ 6 865 5 190
pracovní stroj do 3 500 kg 7 8 820 61 740
pracovní stroj 3 500 – 12 000 kg 15 12 460 186 900
pracovní stroj - pojízdný bez SPZ 1 840 840
tahač návěsů (nad 12 000 kg) 1 36 000 36 000
návěs (nad 750 kg) 2 6 213 12 426
přípojná vozidla do 750 kg 1 175 175
přípojná vozidla nad 750 kg 5 427 2 135
vysokozdvižný vozík 1 364 364
Celkem 74   720 125

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V  tabulce č. 12 je uveden návrh pojistného pro havarijního pojištění (se spoluúčastí 

5%) vybraných vozidel a připojištění čelních skel k těmto vozidlům (limit plnění u 

čelních skel je 25 000 Kč/ks). 
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            Tab. 12 – Návrh pojistného pro havarijní pojištění a připojištění čelních skel - ČPP 

P.č. Vozidlo Pojistné 
(Kč) 

Připojištění 
čelního skla (Kč)

1. Nákladní automobil N2 kontejner 38 533 1 500
2. Nákladní automobil N2 kontejner 38 533 1 500
3. Nákladní automobil Daewoo 90 L Avia 36 759 1 500
4. Nákladní automobil Daewoo 90 L Avia 37 218 1 500
5. Univerzální nosič UNIMOG 1650 32 007 1 500
6. Univerzální nosič UNIMOG U 400 126 398 1 500
7. Kia dodávkové vozidlo 10 217 1 500
8. Nákladní automobil D90 kontejner 39 108 1 500
9. Nákladní automobil KIA 10 403 1 500

10. Nákladní automobil KIA 10 403 1 500
11. Nákladní automobil KIA 11 635 1 500
12. Nákladní automobil KIA 10 839 1 500
13. Nákladní automobil Liaz VSV 6 11 080 1 500
14. Nákladní automobil Liaz VSV 6 24 489 1 500
15. Nákladní automobil Liaz JA 24 431 1 500

Celkem   462 053 22 500
            Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 13 shrnuje návrhy pojistného podle kategorií a jejich celkový součet. 

 

                                   Tab. 13 – Souhrnný návrh pojistného - ČPP 

Druh pojištění Pojistné (Kč) 
Povinné ručení 720 125 
Havarijní pojištění 462 053 
Připojištění čelních skel 22 500 
Celkem 1 204 678 

                                   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5 Nabídka pojištění motorových vozidel společností     
Česká pojišťovna a.s. 

 

Česká pojišťovna a.s. (dále jen Česká pojišťovna) je univerzální pojišťovnou 

s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení 

konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. 

 

Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění 

pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. 
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Přibližně 5 200 zaměstnanců a 6 000 obchodních zástupců se na 70 agenturách a více 

než 700 obchodních místech stará o co největší spokojenost klientů. 

 

Celkové předepsané pojistné podle mezinárodních účetních standardů v roce 2005 

činilo 40 miliard korun, což je o 324 miliónů více než v roce předchozím. Tržní podíl na 

českém pojistném trhu z hlediska výše předepsaného pojistného k 31.12.2005 činil 

celkově 36 %, v životním pojištění 33,4 % a v neživotním pojištění 37,4 %. Česká 

pojišťovna spravuje 13 milionů pojistných smluv, její bilanční suma k 31.12.2005 činila 

132 miliardy korun. 

 

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

kanceláře pojistitelů. (49) 

 

4.5.1 Produkty v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

 

V oblasti povinného ručení nabízí Česká pojišťovna dvě varianty pojištění: 

1. Standard, kde limity pojistné plnění u věcných škod a ušlého zisku je 20 mil. 

Kč a při škodě na zdraví je 40 mil. Kč, 

2. Exlusive, kde limity pojistné plnění u věcných škod a ušlého zisku je 100 mil. 

Kč a při škodě na zdraví je 100 mil. Kč. 

 

V rámci jedné smlouvy je možné pojistit i dvě a více vozidel (flotila) a nad rámec 

stanovený zákonem lze pojistit i vozidla užívaná při motoristických sportech a 

soutěžích. 

 

Česká pojišťovna k povinnému ručení nad rámec zákona dále nabízí náhradu nákladů 

právní ochrany do výše 10000 Kč, zdarma asistenční službu pro případ nehody 

POHODA Klasik a zdarma úrazové pojištění řidiče (limity plnění při smrti následkem 

úrazu/trvalé následky úrazu jsou 100 tis./200 tis. Kč). 
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Pro dobré řidiče jezdící bez nehod je připraven 5% bonus za každý rok bezeškodního 

průběhu pojištění. Tento bonus Česká pojišťovna přebírá i od ostatních pojišťoven. 

Pokud si zákazník sjedná havarijní pojištění a povinné ručení v jedné smlouvě, získá 

5% slevu z havarijního pojištění. 

 

K povinnému ručení lze dále sjednat volitelná připojištění na čelní sklo, úraz 

dopravovaných osob, zavazadla a věci osobní potřeby, asistenční službu POHODA 

Special a asistenční službu POHODA SOS. Obě asistenční služby jsou platné i pro 

případ poruchy. (43) 

 

4.5.2 Produkty v oblasti majetkového pojištění motorových vozidel 
 

Havarijní pojištění nabízí Česká pojišťovna ve třech variantách, které se liší rozsahem 

pojištěných rizik. Jsou to: 

• All risk, kde je havarijní pojištění sjednáno pro případ živelní události, havárie, 

odcizení a neoprávněného užití vozidla, 

• Havárie a živel, kde je havarijní pojištění sjednáno pro případ živelní události a 

havárie, 

• Odcizení a živel, kde je havarijní pojištění sjednáno pro případ živelní události, 

odcizení a neoprávněného užití vozidla. 

 

Česká pojišťovna poskytuje při sjednání havarijního pojištění výhody v oblastech: 

1. pojištění asistenčních služeb, kdy při sjednání havarijního pojištění získá 

zákazník automaticky zdarma asistenční službu POHODA Klasik pro případ 

havárie, živelní události a odcizení, a při sjednání havarijního pojištění a 

povinného ručení v jedné smlouvě získá zákazník automaticky zdarma 

asistenční službu POHODA Special, 

2. pojištění úrazu, kdy havarijní pojištění automaticky obsahuje pojištění trvalých 

následků úrazu nebo smrti úrazem dopravovaných osob, 

3. pojištění staršího vozu, kde je pojistné nižší a jeho výše se odvíjí od obecné 

ceny vozidla k datu vstupu do pojištění. 
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Dále Česká pojišťovna svým klientům k havarijnímu pojištění nabízí: volitelnou 

spoluúčast od 1% s minimální výší 1000 Kč, až po 30% s minimální výší 30000 Kč; 

bonus pro dobré řidiče jezdící bez nehody až do výše 50%; slevu při zabezpečení 

vozidla proti odcizení (zabezpečovací zařízení, pasivní nebo aktivní vyhledávací 

systém); 5% slevu při sjednání havarijního pojištění a povinného ručení v jedné 

smlouvě; 10% slevu za využívání doporučených autoopraven; volitelná připojištění (ta 

jsou stejná jako u povinného ručení). (22) 

 

4.5.3 Návrh pojištění vozového parku - Česká pojišťovna a.s. 
 

Návrh pojištění od České pojišťovny jsem si stejně jako u Allianz a ČPP rozdělil do tří 

tabulek, kde v  tabulce č. 14 je uveden návrh pojistného pro povinného ručení (navržen 

na limit plnění 20/40 mil. Kč) na 1 ks podle kategorií vozidel, za kategorie celkem a 

celkem za všechny kategorie. 

 

    Tab. 14 – Návrh pojistného pro povinné ručení - ČP 

Typ vozidla Počet 
kusů 

Sazba povinného 
ručení za 1 ks (Kč) 

Povinné ručení 
celkem (Kč) 

osobní automobil 1 000 – 1 350 ccm 4 3 585 14 340
osobní automobil 1 850 – 2 500 ccm 1 8 093 8 093
ostatní automobily 3 500 – 12 000 kg 15 15 827 237 405
ostatní automobily nad 12 000 kg 15 22 393 335 895
traktory, pracovní stroje 29 1 255 36 395
tahač návěsů (nad 12 000 kg) 1 62 114 62 114
návěs (nad 750 kg) 2 10 607 21 214
přípojná vozidla do 750 kg 1 238 238
přípojná vozidla nad 750 kg 5 591 2 955
vysokozdvižný vozík 1 1255 1 255
Celkem 74   719 904

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 15 je uveden návrh pojistného pro havarijního pojištění (se spoluúčastí 1%) 

vybraných vozidel a připojištění čelních skel k těmto vozidlům (limit plnění u čelních 

skel je 20 000 Kč/ks). 

 

 



 54 

           Tab. 15 – Návrh pojistného pro havarijní pojištění a připojištění čelních skel - ČP 

P.č. Vozidlo Pojistné 
(Kč) 

Připojištění 
čelního skla (Kč)

1. Nákladní automobil N2 kontejner 19 964 500
2. Nákladní automobil N2 kontejner 19 964 500
3. Nákladní automobil Daewoo 90 L Avia 18 846 500
4. Nákladní automobil Daewoo 90 L Avia 19 082 500
5. Univerzální nosič UNIMOG 1650 38 347 500
6. Univerzální nosič UNIMOG U 400 148 514 500
7. Kia dodávkové vozidlo 11 933 500
8. Nákladní automobil D90 kontejner 45 680 500
9. Nákladní automobil KIA 12 151 500

10. Nákladní automobil KIA 12 151 500
11. Nákladní automobil KIA 13 508 500
12. Nákladní automobil KIA 12 584 500
13. Nákladní automobil Liaz VSV 6 6 043 500
14. Nákladní automobil Liaz VSV 6 12 605 500
15. Nákladní automobil Liaz JA 12 822 500

Celkem   404 194 7 500
            Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 16 shrnuje návrhy pojistného podle kategorií a jejich celkový součet. 

 

                                   Tab. 16 – Souhrnný návrh pojistného - ČP 

Druh pojištění Pojistné (Kč) 
Povinné ručení 719 904 
Havarijní pojištění 404 194 
Připojištění čelních skel 7 500 
Celkem 1 131 598 

                                    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.6 Nabídka pojištění motorových vozidel společností     
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 

 

Současná ČSOB Pojišťovna vznikla spojením IPB Pojišťovny, a.s. a ČSOB Pojišťovny, 

a.s., ke kterému došlo 6. 1. 2003. 

 

ČSOB Pojišťovna, a.s. (dále jen ČSOB Pojišťovna) byla založena v roce 1994 pod 

názvem Chmelařská vzájemná pojišťovna. Na trh vstoupila v roce 1996 a v tomtéž roce 

získala povolení k podnikání ve všech demonopolizovaných oblastech pojistného trhu. 
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Vstup Chmelařské pojišťovny na trh zemědělských pojištění přinesl výrazné zvýšení 

zájmu veřejnosti i komerčních pojišťoven o tuto oblast. Od počátku roku 2000 měla 

pojišťovna oprávnění pojišťovat i odpovědnost za škodu z provozu vozidla (povinné 

ručení). 

 

V roce 1998 vstoupil do společnosti strategický partner KBC Insurance N.V. a v roce 

2001 se stal jejím 100% vlastníkem. V souvislosti s tím změnila Chmelařská pojišťovna 

název na ČSOB Pojišťovna. 

 

V současnosti je ČSOB Pojišťovna, která vznikla spojením dvou významných 

společností, univerzální pojišťovnou nabízející celou řadu životních i neživotních 

pojištění pro fyzické i právnické osoby. Objemem předepsaného pojistného se řadí na 4. 

místo mezi všemi pojišťovacími subjekty českého trhu. Její členství v silné finanční 

skupině ČSOB zajišťuje klientům komplexnost a kvalitu poskytovaných služeb 

srovnatelnou se zeměmi EU. (26) 

 

4.6.1 Produkty v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

 

ČSOB Pojišťovna nabízí u povinného ručení tři varianty: 

1. Standard, kde jsou limity plnění 24 mil. Kč pro škody na věci a 44 mil. Kč pro 

škody na zdraví, 

2. Dominant, kde jsou limity plnění 60 mil. Kč pro škody na věci a 60 mil. Kč pro 

škody na zdraví, 

3. Premiant, kde jsou limity plnění 100 mil. Kč pro škody na věci a 100 mil. Kč 

pro škody na zdraví. 

 

Jako součást povinného ručení nabízí ČSOB Pojišťovna zdarma úrazové pojištění 

řidiče, pojištění osobních věcí řidiče a osob jemu blízkých, asistenční službu ČSOB 

Pojišťovna assistance a úhrada škody na vozidle (do limitu 5000 Kč u varianty 

Premiant). 
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Povinné ručení pracuje každoročně s bonusy a malusy, tudíž zohledňuje řidiče z 

hlediska zavinění škod. Za každý rok pojištění bez zaviněné nehody získá klient 5% 

bonus až do výše 50-ti %. Slevu 5% lze též čerpat za věrnost ČSOB Pojišťovně v 

ostatních druzích pojištění či za kombinaci s havarijním pojištěním a 3% za případnou 

jednoroční splatnost pojistného. 

 

Dále ČSOB Pojišťovna poskytuje slevu dobrého řidiče (v případě 36 bezeškodních 

měsíců obdrží klient v prvním roce pojištění slevu 15%, ve druhém 10% a ve třetím 5% 

- platí u pojistných smluv uzavřených od 1.1.2008), úsporu 10% na povinné ručení u 40 

vybraných okresů, úsporu 20% na povinné ručení u vozidel starších 9 let a bonus až 

40% na povinné ručení při jízdě bez nehod. 

 

Mezi možnosti připojištění vozidla u ČSOB Pojišťovny patří odcizení vozidla, úrazové 

pojištění cestujících, náhradní vozidlo, zavazadla, čelní sklo a nadstandardní asistenční 

služby. (45) 

 

4.6.2 Produkty v oblasti majetkového pojištění motorových vozidel 
 

V oblasti havarijní pojištění nabízí ČSOB Pojišťovna dvě základní varianty pojištění: 

• KASKO DOMINANT, což je klasické havarijní pojištění včetně živelních 

rizik, vandalismu a střetu vozidel, 

• KASKO MINI, což je havarijní pojištění pouze pro případ živelných událostí. 

 

U obou variant můžeme volit ze dvou typů pojistných hodnot vozidla, a to 

z modifikované ceny vozidla (výhodné pro zcela nová nebo mírně ojetá vozidla) a 

obvyklé ceny vozidla (vhodné pro ojetá vozidla). 

 

Kromě dvou základních variant pojištění nabízí ČSOB Pojišťovna ještě moderní 

pojištění MOBILITY, které zajišťuje komplexní pojistnou ochranu vozidla i těch, kteří 

ho užívají. Pojištěním MOBILITY lze sjednat havarijní pojištění motorového vozidla s 

celkovou hmotností do 3,5 tuny, ale i povinné ručení, a tato pojištění je navíc kdykoli 

možné kombinovat s celou řadou připojištění jako jsou – odcizení vozidla (i k 
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povinnému ručení), úrazové pojištění cestujících, náhradní vozidlo, zavazadla, čelní 

sklo a nadstandardní asistenční služby. 

 

Stejně jako u povinného ručení i havarijní pojištění pracuje každoročně s bonusy a 

malusy a tudíž zohledňuje řidiče z hlediska zavinění škod. Za každý rok pojištění bez 

zaviněné nehody získá klient 10% bonus až do výše 50-ti %. Sleva za věrnost a sleva 

dobrého řidiče jsou stejné jako u povinného ručení. (38) 

 

4.6.3 Návrh pojištění vozového parku - ČSOB Pojišťovna, a.s.,              
člen holdingu ČSOB 

 

Návrh pojištění od ČSOB Pojišťovny mám rozdělen pouze do dvou tabulek, jelikož mi 

zástupce ČSOB Pojišťovny návrh pojistného pro havarijní pojištění vytvořil jako 

celkovou částku za všechna vozidla, která se vybrala pro havarijní pojištění. V tabulce 

č. 17 je uveden návrh pojistného pro povinné ručení s limitem plnění 60/60 mil. Kč. 

 

    Tab. 17 – Návrh pojistného pro povinného ručení - ČSOB 

Typ vozidla Počet 
kusů 

Sazba povinného 
ručení za 1 ks (Kč) 

Povinné ručení 
celkem (Kč) 

osobní automobil 1 000 – 1 350 ccm 4 4 224 16 896
osobní automobil 1 850 – 2 500 ccm 1 9 372 9 372
ostatní automobily 3 500 – 12 000 kg 15 18 180 272 700
ostatní automobily nad 12 000 kg 15 26 904 403 560
traktory, pracovní stroje 29 1 488 43 152
tahač návěsů (nad 12 000 kg) 1 75 228 75 228
návěs (nad 750 kg) 2 7 536 15 072
přípojná vozidla do 750 kg 1 192 192
přípojná vozidla nad 750 kg 5 1 320 6 600
vysokozdvižný vozík 1 1 128 1 128
Celkem 74   843 900

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkový součet pojistného pro havarijní pojištění a připojištění čelních skel je uveden v  

tabulce  č. 18.  Spoluúčast   u  havarijního   pojištění  je  5%  s minimální   spoluúčastí  

5 000 Kč. Sazba pojistného pro připojištění  čelního skla je 1 792 Kč s limitem plnění 

20 000 Kč/ks. 
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                                   Tab. 18 – Souhrnný návrh pojistného - ČSOB 

Druh pojištění Pojistné (Kč) 
Povinné ručení 843 900 
Havarijní pojištění 412 760 
Připojištění čelních skel 26 880 
Celkem 1 283 540 

                                   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.7 Nabídka pojištění motorových vozidel společností 
Generali Pojišťovna a.s. 

 

Generali Pojišťovna a.s. (dále jen Generali) je komplexním pojišťovacím ústavem, pro 

který pracuje bezmála 3000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé České republice. 

Svým zákazníkům nabízí v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý servis a 

bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí a klade důraz na vysokou 

kvalitu pojistných produktů a dokonalý a rychlý servis na všech úrovních činnosti. 

Generali je hustotou sítě svých zastoupení dostupná zákazníkům na celém území České 

republiky. 

 

Široký pojistný program, zahrnující pojištění osob, majetku, odpovědnosti, motorových 

vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik nabízí prostřednictvím vlastních 

spolupracovníků i řadou renomovaných makléřských společností. 

 

Pobočka Assicurazioni Generali byla v Praze založena již v roce 1832. V roce 1920 zde 

působí pojišťovna Moldavia Generali a v roce 1939 se tato společnost sloučila s další 

pojišťovnou Sekuritas. Generali u nás úspěšně působila až do roku 1945, kdy došlo 

dekretem prezidenta republiky ke znárodnění soukromých pojišťoven. 

 

V roce 1993 se Generali vrátila zpět do České republiky jako jedna z nejsilnějších a 

nejspolehlivějších pojišťoven. Jako akciová společnost působí Generali od ledna 1995, 

kdy došlo ke změně právního statutu. Organizační složka mezinárodního pojišťovacího 

koncernu Erste Allgemeine Versicherungs-AG se transformovala do Generali 

Pojišťovna a.s. Významným milníkem v novodobé historii společnosti bylo převzetí 
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pojišťovny Zürich k 1. lednu 2003, které znamenalo především posílení pozice v oblasti 

pojištění motorových vozidel i dalších odvětví neživotního pojištění. (20) 

 

4.7.1 Produkty v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

 

Generali nabízí u povinného ručení tři produkty: 

1. Venkov, u kterého jsou limity pojistného plnění na škodě na majetku 18 mil. Kč 

a škodě na zdraví 35 mil. Kč, 

2. Standard, u kterého jsou limity pojistného plnění na škodě na majetku 18 mil. 

Kč a škodě na zdraví 35 mil. Kč, 

3. Plus, u kterého jsou limity pojistného plnění na škodě na majetku 30 mil. Kč a 

škodě na zdraví 60 mil. Kč. 

 

Mezi výhody sjednání povinného ručení u Generali patří bonusy za jízdu bez nehod (5% 

bonus za každý rok provozování vozidla bez nehod; bonus je i pro právnické osoby), 

asistenční služby v tuzemsku i zahraničí (komunikace v českém jazyce i v zahraničí), 

výhodné sazby pro pojištění osobních vozidel fyzických osob z obcí a malých měst, 

možnost pololetních a čtvrtletních plateb pojistného bez področních přirážek, sleva 5% 

na havarijní pojištění (allrisk, minikasko, samotná havárie nebo samotné odcizení), 

výhodná možnost úrazového připojištění sedadla řidiče s ročním pojistným 152 Kč a 

atraktivní kombinace s dalšími pojistnými produkty (doplňková pojištění). 

 

Při sjednání povinného ručení u Generali klient navíc získá asistenční služby pro 

vozidla do 3,5 t (při současném sjednání havarijního pojištění v libovolném rozsahu 

rizik zdarma i technickou pomoc pro případ poruchy vozidla), právní poradenství 

(posouzení nároků uplatněných na poškozeném) a úhradu nákladů za právní zastoupení 

pojištěného v soudním řízení o náhradu škody a modrou linku pro hlášení škodných 

událostí. 
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Skupinu doplňkových pojištění tvoří minikasko, pojištění proti odcizení, pojištění 

havárie, pojištění skel, pojištění náhradního vozidla, úrazové pojištění přepravovaných 

osob, pojištění právní ochrany a program technické pomoci při poruše vozidla.8 

 

4.7.2 Produkty v oblasti majetkového pojištění motorových vozidel 
 

V oblasti havarijního pojištění nabízí Generali pojištění kasko, které slouží k ochraně 

vlastního motorového vozidla pro případ jeho poškození, zničení nebo odcizení. 

 

Produktová nabídka pojištění kasko je následující: 

• pojištění allrisk, které zahrnuje všechna důležitá rizika, mezi něž patří 

poškození nebo ztráta motorového vozidla, jeho částí nebo standardní a 

doplňkové výbavy způsobené živelními událostmi, požárem nebo výbuchem, 

střetem, zaviněným jednáním cizí osoby nebo odcizením, 

• individuální pojištění na vybraná rizika dle potřeby, jež se dělí na: 

o havárii (včetně živelní události a vandalismu), 

o odcizení (pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t ve stáří 3 – 11 let), 

o minikasko (živelní škody, střet se zvěří, požár, výbuch, vandalismus), 

• pojištění Komplet, které představuje cenově výhodný balíček zahrnující 

povinné ručení a pojištění kasko ve všech možných variantách a kombinacích 

včetně bezplatného programu technické pomoci při poruše vozidla. 

 

S uzavřením pojištění motorových vozidel u Generali klient získá možnost 

jednoduchého uzavření pojistné smlouvy v široké síti obchodních míst, volbu široké 

škály variant rozsahu pojistné ochrany, profesionální a rychlou likvidaci 

prostřednictvím vlastních i externích spolupracovníků, možnost hradit pojistné ve 

čtvrtletních nebo pololetních splátkách bez področních přirážek a asistenční služby 

Generali Assistance. 

 

Generali dále nabízí slevu na pojistném za jízdu bez nehod (u pojištění allrisk a rizika 

havárie ve výši 10 – 50%), slevu 10 – 20% za nadstandardní zabezpečení, slevu 5% 
                                                 
8 Všeobecné pojistné podmínky Generali Pojišťovny a.s. pro povinné ručení 
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z havarijního pojištění při současném uzavření povinného ručení, slevu 20% z ceny za 

úrazové pojištění a pojištění právní ochrany v kombinaci s povinným ručením nebo 

havarijním pojištěním a slevu 20% z havarijního pojištění pro držitele průkazu ZTP. 

 

Skupina doplňkových pojištění je stejná jako u povinného ručení (kromě minikaska a 

pojištění havárie, jež jsou u havarijního pojištění základním produktem).9 

 

4.7.3 Návrh pojištění vozového parku - Generali Pojišťovna a.s. 
 

Návrh pojištění od Generali mám rozdělen pouze do dvou tabulek, a to ze stejného 

důvodu jako u návrhu od ČSOB Pojišťovny, tj. zástupce Generali mi návrh pojistného 

pro  havarijní  pojištění vytvořil jako  celkovou částku za  všechna vozidla.  V  tabulce 

č. 19 je uveden návrh pojistného pro povinné ručení s limitem plnění 18/35 mil. Kč. 

 

    Tab. 19 – Návrh pojistného pro povinné ručení - Generali 

Typ vozidla Počet 
kusů 

Sazba povinného 
ručení za 1 ks (Kč) 

Povinné ručení 
celkem (Kč) 

osobní automobil 1 000 – 1 350 ccm 4 2 604 10 416
osobní automobil 1 850 – 2 500 ccm 1 5 772 5 772
ostatní automobily 3 500 – 12 000 kg 15 11 652 174 780
ostatní automobily nad 12 000 kg 15 17 512 262 680
traktory, pracovní stroje 29 1 402 40 658
tahač návěsů (nad 12 000 kg) 1 64 812 64 812
návěs (nad 750 kg) 2 6 852 13 704
přípojná vozidla do 750 kg 1 220 220
přípojná vozidla nad 750 kg 5 660 3 300
vysokozdvižný vozík 1 698 698
Celkem 74   577 040

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkový součet pojistného pro havarijní pojištění a připojištění čelních skel je uveden v  

tabulce  č.  20.  Spoluúčast  u  havarijního   pojištění  je  5%  s  minimální  spoluúčastí  

5 000 Kč. Sazba pojistného pro připojištění  čelního skla je 3 100 Kč s limitem plnění 

20 000 Kč/ks. 

 

                                                 
9 Všeobecné pojistné podmínky společnosti Generali Pojišťovny a.s. pro havarijní pojištění 
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                                   Tab. 20 – Souhrnný návrh pojistného - Generali 

Druh pojištění Pojistné (Kč) 
Povinné ručení 577 040 
Havarijní pojištění 294 516 
Připojištění čelních skel 46 500 
Celkem 918 056 

                                    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.8 Nabídka pojištění motorových vozidel společností 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa) patří do 

jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group a je 

druhou největší pojišťovnou na českém trhu. Kooperativa je univerzální pojišťovnou, 

která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, 

tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy. (34) 

 

V současné době má Kooperativa více než 300 obchodních míst a klientům je dále k 

dispozici několik tisíc externích spolupracovníků, nonstop zelená linka a internetové 

stránky. Společnost má základní kapitál 2,8 miliardy Kč. V loňském roce zvýšila 

předepsané pojistné o 9,8% a rekordního výsledku dosáhla v oblasti zisku, který se 

zvýšil o více jak 70%. (31) 

 

Pojistné kmeny Kooperativy v oblasti neživotního i životního pojištění jsou chráněny 

zajistnými programy poskytujícími dostatečnou ochranu před frekvenčními 

i mimořádně velkými škodami, včetně katastrofických. Kooperativa spolupracuje 

s nejsilnějšími a největšími světovými zajišťovnami, jako jsou například Swiss Re, 

Munich Re, Hannover Re nebo XL Re, které jsou zárukou schopnosti splnit všechny 

závazky vůči klientům. (58) 

 

4.8.1 Produkty v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

 

Kooperativa v oblasti povinného ručení nabízí dvě varianty pojištění: 
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1. Varianta STANDARD, kde jsou limity pojistného plnění pro škody na majetku 

včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 24 mil. Kč a pro škody způsobené 

na zdraví či usmrcení jiných osob až do 54 mil. Kč na každého zraněného či 

usmrceného, 

2. Varianta BENEFIT, kde jsou limity pojistného plnění pro škody na majetku 

včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 70 mil. Kč a pro škody způsobené 

na zdraví či usmrcení jiných osob až do 70 mil. Kč na každého zraněného či 

usmrceného. 

 

U obou variant povinného ručení Kooperativa poskytuje pro případ havárie (nehody) 

vozu na území ČR a mimo území ČR různé asistenční služby. (46) 

 

Dále Kooperativa k povinnému ručení nabízí doplňková pojištění, mezi které patří 

pojištění čelního skla, pojištění nákladů na zapůjčení vozidla, úrazové pojištění, 

pojištění právní ochrany, pojištění asistance a zdarma živelní pojištění auta pro osobní a 

užitková vozidla do celkové hmotnosti 3 500 kg. (19, 60) 

 

Kooperativa také nabízí pojistné produkty kombinující povinné ručení s havarijním 

pojištěním a doplňkovými pojištěními. Jedná se o Komplexní pojištění vozidel 

TANDEM a GLOBAL (u GLOBALU je možnost samostatného uzavření havarijního 

pojištění bez nutnosti uzavření povinného ručení). Pro firemní vozové parky je 

připraven produkt Pojištění flotil se třemi speciálními programy – EASY FLEET (menší 

vozové parky s individuálními podmínkami pro každé vozidlo), PROFI FLEET (větší 

firmy požadující detailní přehled o platbách za každý vůz) a BUSINESS FLEET (větší 

firmy preferující jednoduchou správu plateb a pojistné smlouvy). V případě tohoto 

produktu jsou limity pojistného plnění stejné jako u varianty BENEFIT. (36, 37) 

 

4.8.2 Produkty v oblasti majetkového pojištění motorových vozidel 
 

V oblasti havarijního pojištění nabízí Kooperativa produkty GLOBAL, TANDEM, 

PARTNER a Pojištění flotil. 
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GLOBAL je určen pro osobní a užitková vozidla s celkovou hmotností 3 500 kg 

s maximálním počtem devíti míst. Tento produkt má tři možnosti pojistné ochrany: 

• HAVÁRIE – jedná se o all-risk, tzn. poškození a zničení vozidla a riziko 

odcizení, 

• ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE – vztahuje se pouze na poškození a zničení vozidla, 

• ODCIZENÍ – vztahuje se na odcizení celého vozidla a poškození nebo zničení 

vozidla živlem. 

 

Součástí tohoto produktu jsou asistenční služby a bonusový systém, a dále je možné 

sjednat dodatková připojištění na pojištění nestandardní výbavy, pojištění zavazadel 

přepravovaných pojištěným vozidlem, úrazové pojištění osob dopravovaných 

pojištěným vozidlem, pojištění věcí během silniční dopravy, pojištění čelního skla, 

pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla a pojištění právní ochrany. (29) 

 

TANDEM je produkt spojující povinné ručení, havarijní pojištění a doplňková 

připojištění. V tomto produktu, jehož předmětem pojištění jsou osobní a užitková 

vozidla do 3 500 kg, lze havarijní pojištění sjednat jako: 

• Allrisk - kryje rizika poškození nebo zničení vozidla jakoukoli nahodilou 

událostí a odcizení vozidla nebo jeho části, 

• odcizení – kryje rizika odcizení a poškození živlem. 

 

U obou variant jsou dvě možnosti spoluúčasti a doplňkových připojištění (pojištění 

zavazadel bez odcizení a úrazové pojištění). U Allrisku je automaticky součástí 

havarijního pojištění i pojištění čelního skla. (30) 

 

PARTNER je produkt havarijního pojištění, který se nedá nijak kombinovat s ostatními 

produkty. Je určen k ochraně všech běžných typů vozidel, která jsou ve vlastnictví nebo 

nájmu podnikatelů, a poskytuje pojistnou ochranu pro případy poškození vozidla, 

zničení vozidla a odcizení vozidla. K tomuto produkt lze sjednat dodatková připojištění, 

mezi která patří pojištění nestandardní výbavy, pojištění zavazadel přepravovaných 

pojištěným vozidlem, úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem, 

pojištění věcí přepravovaných pojištěným vozidlem, pojištění strojních rizik nákladních 
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a speciálních automobilů a traktorů (stroje, jeřáby, vysokozdvižné plošiny apod.), 

pojištění čelního skla a pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla. (39) 
 

Produkt Pojištění flotil, který je určen pro firemní vozové parky nabízí tři typy 

havarijního pojištění: 

• KASKO EASY FLEET (pro 10 až 75 vozidel), kde rozsah pojištění je na výběru 

klienta z možností havárie, částečná havárie a odcizení, 

• KASKO PROFI FLEET (pro 50 a více vozidel), kde rozsah pojištění je na 

výběru klienta z možností havárie a částečná havárie, 

• KASKO BUSINESS FLEET (pro 50 a více vozidel), které zahrnuje havárii, 

částečnou havárii a odcizení. (36, 37) 

 

4.8.3 Návrh pojištění vozového parku - Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group 

 

Návrh pojištění od Kooperativy mám rozdělen pouze do jedné tabulky. Zástupce 

Kooperativy mi návrh pojistného pro povinné ručení i pro havarijní pojištění a 

připojištění čelních skel vytvořil jako celkové částky za všechna vozidla. V tabulce č. 

21 jsou uvedeny celkové částky. Pro povinné ručení byl návrh vytvořen na limity plnění 

70/70  mil.  Kč.  Spoluúčast u  havarijního   pojištění  je  5% s  minimální  spoluúčastí  

5 000 Kč. Sazba pojistného pro připojištění  čelního skla je 1 500 Kč s limitem plnění 

20 000 Kč/ks. 

 

                                   Tab. 21 – Souhrnný návrh pojistného - Kooperativa 

Druh pojištění Pojistné (Kč) 
Povinné ručení 808 850 
Havarijní pojištění 321 870 
Připojištění čelních skel 22 500 
Celkem 1 153 220 

                                   Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.9 Nabídka pojištění motorových vozidel                
společností UNIQA pojišťovna, a.s. 

 

UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen UNIQA) zahájila svoji činnost v roce 1993. Jako 

držitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktů 

pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, fyzických i 

právnických osob. Spoluzakladatelem a jediným akcionářem UNIQA je největší 

rakouská pojišťovací skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH. 

 

Díky silnému kapitálovému zázemí a dlouholeté zkušenosti zahraničního partnera se 

UNIQA velmi rychle stala stabilním pojišťovacím ústavem na českém trhu. Od doby 

svého vzniku se počáteční kapitál společnosti několinásobně navýšil, dnes činí 480 mil. 

Kč. Síť více než 90 poboček řízených 6 regionálními ředitelstvími zabezpečuje 

intenzivní servis pro zákazníky na celém území České republiky. (54) 

 

4.9.1 Produkty v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

 

UNIQA nabízí v oblasti povinného ručení tři možnosti pojištění, které zahrnují: 

1. pojištění na limity stanovené zákonem, jež činí pro škodu na majetku 18 mil. Kč 

a pro škodu na zdraví 35 mil. Kč a, 

2. pojištění na vyšší limity, které jsou pro škodu na majetku 50 mil. Kč a pro škodu 

na zdraví 60 mil. Kč, 

3. pojištění na nejvyšší limity, které jsou pro škodu na majetku i pro škodu na 

zdraví 100 mil. Kč. 

 

K povinnému ručení od UNIQA klient získá slevu 5% z celkové částky jako bonus za 

každý rok bez nehod, možnost využít služeb malé UNIQA asistence a slevu 5% 

z povinného ručení i z havarijního pojištění při sjednání obou druhů pojištění současně. 

UNIQA také má rozšířený systém bonusů a malusů a poskytuje segmentační slevy pro 

individuální a hromadné pojištění. (40) 
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4.9.2 Produkty v oblasti majetkového pojištění motorových vozidel 
 

V oblasti havarijní pojištění nabízí UNIQA tři typy pojištění: 

• KASKO, což je komplexní program havarijního pojištění, který kryje škody 

vzniklé na vozidle a je možné si vybrat z následujících variant 

o kompletní – komplexní havarijní pojištění pro případ nehody, pádu věci 

na vůz, vandalismu, živelní události a odcizení, 

o havarijní – pojištění pro případ nehody, pádu věci na vůz a živelní 

události, 

o odcizení – pojištění pro případ odcizení vozu či jeho části a živelní 

události. 

• KASKO PLUS, což je dražší varianta kompletního pojištění určeného pro 

majitele nových osobních automobilů, kteří chtějí být pojištěni nadstandardním 

způsobem. Oproti běžnému KASKO pojištění nabízí navíc pojistné plnění bez 

amortizace při totálních škodách, příspěvek na zapůjčení jiného vozidla, pojistné 

plnění při škodách na čelním skle a slevu 10% od druhého roku pojištění 

v případě uzavření tohoto produktu pro nové vozidlo. 

• KASKO Max, což je nový produkt, díky němuž má klient nárok na pojistné 

plnění ve výši pořizovací ceny vozidla v případě totální škody po dobu 3let. 

Produkt je určen pro nová vozidla. KASKO Max lze sjednat i na delší dobu, 

pouze pojistná částka se počínaje 4. rokem snižuje každý rok o 15%. 

 

Ke každému KASKO získá klient dále možnost využívat služeb malé UNIQA 

assistance, slevu až 20% za odpovídající zabezpečení vozidla (při pojištění pro případ 

odcizení slevu až 40%) a slevu až 50% z celkového pojistného za jízdu bez nehod. (27) 

 

UNIQA dále k havarijnímu pojištění a povinnému ručení nabízí doplňková pojištění, 

mezi která patří pojištění skel, pojištění zavazadel, pojištění sedadel a službu UNIQA 

Assistance. (18) 
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4.9.3 Návrh pojištění vozového parku - UNIQA pojišťovna, a.s. 
 

Návrh pojištění od UNIQA mám rozdělen opět do tří tabulek. V tabulce č. 22 je uveden 

návrh pojistného pro povinné ručení (navržen na limit plnění 18/35 mil. Kč). 

 

    Tab. 22 – Návrh pojistného pro povinné ručení - UNIQA 

Typ vozidla Počet 
kusů 

Sazba povinného 
ručení za 1 ks (Kč) 

Povinné ručení 
celkem (Kč) 

osobní automobil 1 000 – 1 350 ccm 4 2 779 11 116
osobní automobil 1 850 – 2 500 ccm 1 5 949 5 949
ostatní automobily 3 500 – 12 000 kg 15 9 489 142 335
ostatní automobily nad 12 000 kg 15 15 578 233 670
traktory 6 842 5 052
pracovní stroje 23 482 11 086
tahač návěsů (nad 12 000 kg) 1 67 860 67 860
návěs (nad 750 kg) 2 4 579 9 158
přípojná vozidla do 750 kg 1 130 130
přípojná vozidla nad 750 kg 5 463 2 315
vysokozdvižný vozík 1 482 482
Celkem 74   489 153

    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V  tabulce č. 23 je uveden návrh pojistného pro havarijní pojištění a připojištění čelních 

skel k těmto vozidlům (limit plnění u čelních skel je 20 000 Kč/ks). Spoluúčast u 

havarijního pojištění je 0% s minimální spoluúčastí 1 000 Kč pro vozidla s P.č. 1-5 a 7, 

5 000 Kč pro vozidla s P.č. 8, 14 a 15 a 10 000 Kč pro zbylá vozidla. 
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          Tab. 23 – Návrh pojistného pro havarijní pojištění a připojištění čelních skel - UNIQA 

P.č. Vozidlo Pojistné 
(Kč) 

Připojištění 
čelního skla (Kč)

1. Nákladní automobil N2 kontejner 13 648 807
2. Nákladní automobil N2 kontejner 13 648 807
3. Nákladní automobil Daewoo 90 L Avia 15 085 807
4. Nákladní automobil Daewoo 90 L Avia 15 156 807
5. Univerzální nosič UNIMOG 1650 7 166 2 161
6. Univerzální nosič UNIMOG U 400 100 246 5 912
7. Kia dodávkové vozidlo 12 694 676
8. Nákladní automobil D90 kontejner 14 040 1 994
9. Nákladní automobil KIA 13 815 2 028

10. Nákladní automobil KIA 13 815 1 994
11. Nákladní automobil KIA 14 040 1 994
12. Nákladní automobil KIA 14 265 1 994
13. Nákladní automobil Liaz VSV 6 26 761 3 770
14. Nákladní automobil Liaz VSV 6 8 252 2 161
15. Nákladní automobil Liaz JA 11 620 3 037

Celkem   294 251 30 949
           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 24 shrnuje návrhy pojistného podle kategorií a jejich celkový součet. 

 

                                   Tab. 24 – Souhrnný návrh pojistného - UNIQA 

Druh pojištění Pojistné (Kč) 
Povinné ručení 489 153 
Havarijní pojištění 294 251 
Připojištění čelních skel 30 949 
Celkem 814 353 

                                    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.10 Nabídka pojištění motorových vozidel společností 
Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku 

 

Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku (dále jen Wüstenrot) je zatím 

poslední, devátou pojišťovnou, která vstoupila na český trh s nabídkou povinného 

ručení. 
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Finanční koncern Wüstenrot působí v České republice již 14 let, a to prostřednictvím tří 

společností: Wüstenrot - stavební spořitelny a. s., Wüstenrot, životní pojišťovny, a. s. a 

Wüstenrot hypoteční banky, a. s. 

 

Začátkem roku 2006 se vstupem slovenské Wüstenrot poisťovny na český trh rozšířila 

nabídka Wüstenrotu o neživotní pojištění. Klienti tak mohou pod jednou značkou získat 

ještě širší škálu finančních a pojistných produktů. Wüstenrot se vyznačuje inovativním 

přístupem, což dokazují nejen produkty, ale i některé aspekty politiky společnosti. (57) 

 

4.10.1 Produkty v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

 

V oblasti povinného ručení nabízí Wüstenrot dva typy pojištění s různými limity 

pojistného plnění, a to 

1. základní, kde jsou limity plnění pro škody na majetku i škody na zdraví nebo 

usmrcení ve výši 35 mil. Kč, 

2. zvýšený, kde jsou limity plnění pro škody na majetku i škody na zdraví nebo 

usmrcení ve výši 35 mil. Kč. 

 

Pro stanovení výše pojistného u povinného ručení dělí Wüstenrot vozidla do kategorií 

podle jejich výkonu a ne podle objemu motoru, jak je to u většiny komerčních 

pojišťoven. Tím se nabídka Wüstenrotu stala mimořádně výhodnou, protože u aut s 

vysokým objemem a nízkým výkonem motoru je výška pojistného skutečným cenovým 

hitem. 

 

K povinnému ručení Wüstenrot dále svým klientům nabízí snížené sazby pro zkušené 

řidiče, systém bonusů při bezeškodním průběhu, automaticky zahrnuté asistenční 

služby, možnost připojištění úrazu a skla, rozšířený balík asistenčních služeb a 

Wüstenrot slevu až 10% ze základního pojistného pro ty, kteří jsou již klienty jakékoliv 

společnosti Wüstenrot. (47) 
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4.10.2 Produkty v oblasti majetkového pojištění motorových vozidel 
 

V oblasti havarijního pojištění nerozlišuje Wüstenrot sazby podle značek, ale má 

jednotný systém pro všechna vozidla. Neznevýhodňuje tak dražší a větší vozidla ani 

určité značky. 

 

U havarijního pojištění dále nabízí slevy pro zkušené řidiče (ženy starší 23 let a muži 

starší 29 let), zvýhodnění pro ženy (Wüstenrot věří, že ženy jezdí opatrněji), bonusy za 

jízdu bez nehod až ve výši 60% a 10% slevu pro členy Klubu Wüstenrot. Automaticky 

jsou zahrnuty nadstandardní asistenční služby a pro ženy jsou připraveny speciální 

asistenční služby. 

 

V základním balíčku bez nutnosti připojištění je zahrnuto odcizení celého motorového 

vozidla a odcizení součástí a doplňkové výbavy. K základnímu pojištění je možné 

sjednat úrazové připojištění s pevnou vysokou pojistnou částkou 1 mil. Kč pro všechny 

osoby přepravované v motorovém vozidle v době vzniku pojistné události. Při 

sjednaném povinném ručení u Wüstenrot získá klient k havarijnímu pojištění stejného 

auta úrazové připojištění zdarma. (25) 

 

4.10.3 Návrh pojištění vozového parku - Wüstenrot pojišťovna, pobočka 
pro Českou republiku 

 

Po rozhovoru se zástupcem Wüstenrot jsem se dozvěděl, že Wüstenrot se pojištěním 

v oblasti pojištění motorových vozidel zabývá teprve třetím rokem a pojištění poskytuje 

zatím pouze na osobní automobily a nákladní automobily do 3 500 kg. Z tohoto důvodu 

nebyl od Wüstenrot požadován návrh pojištění, protože by nepokryl všechna vozidla 

vozového parku. 
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4.11 Vyhodnocení nabídek pojištění vybraných komerčních 
pojišťoven poskytujících pojištění vozidel 

 

V této kapitole provedu srovnání nabídek pojistných produktů vybraných komerčních 

pojišťoven, které jsem zanalyzoval v předešlé části této diplomové práce. Do srovnání 

nebude zařazena Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku, protože 

neposkytuje pojištění motorových vozidel na nákladní automobily nad 3 500 kg. 

Srovnání nabídek provedu pomocí dvou na sobě nezávislých metod z důvodu zjištění 

odlišnosti či neodlišnosti získaných výsledků. První metoda je scoring model a druhá 

metoda je fuzzy logika, která patří do pokročilejších metod analýz a modelování. 

 

4.11.1 Scoring model 
 

Srovnání nabídek pomocí scoring modelu provedu jako souhrnné srovnání nabídek 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a majetkového pojištění 

motorových vozidel. Výsledkem scoring modelu bude určení pořadí vybraných 

komerčních pojišťoven, na jehož základě doporučím analyzovanému podnikatelskému 

subjektu návrh na zlepšení pojistné ochrany motorových vozidel. 

 

Scoring model je založen na bodovém ohodnocení subjektu podle předem stanovené 

metodiky. Bodové ohodnocení se získává z vybraných kritérií, které mohou být 

kvantitativní i kvalitativní, násobením váhového ocenění kritéria s přiděleným 

hodnocením kritéria od 1 do 5 (hodnota 1 vyjadřuje nejlepší hodnocení a hodnota 5 

nejhorší hodnocení). Takto získaná bodová ohodnocení za jednotlivá kritéria se sečtou a 

následně se stanoví pořadí od nejnižší hodnoty po nejvyšší (nejnižší hodnota znamená 

nejlepší výsledek). 

 

Výběr kritérií pro hodnocení a stanovení vah důležitosti pro jednotlivá kritéria jsem 

vybral s pomocí managementu podnikatelského subjektu, jelikož si podnikatelský 

subjekt tímto vybere ta kritéria, která od nabídky pojištění očekává. Vybraná kritéria se 

týkají jak kvality pojistného produktu, tak kvality komerční pojišťovny poskytující 

pojištění motorových vozidel. Mezi vybraná kritéria patří: 
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• limity pojistného plnění – vyjadřuje do jaké výše provede pojišťovna 

maximální plnění v mil. Kč v případě zavinění škody způsobené motorových 

vozidlem, 

• výše pojistného povinného ručení – jedná se o cenu za pojišťovací službu 

vyjádřené v Kč, 

• výše pojistného havarijního pojištění - jedná se o cenu za pojišťovací službu 

vyjádřené v Kč, 

• výše připojištění čelních skel - jedná se o cenu za pojišťovací službu vyjádřené 

v Kč u motorových vozidel, pro která bylo navrhováno havarijní pojištění, 

• základní asistenční služby zdarma – zda pojišťovna poskytuje či neposkytuje 

asistenční služby zdarma, jako je např. odtažení havarovaného vozidla, 

• základní kapitál pojišťovny – představuje peněžní ocenění hmotných a 

nehmotných aktiv komerční pojišťovny a tudíž její velikost a sílu na trhu, 

• image pojišťovny – má velký vliv na potenciální klienty a jedná se o to, jak 

danou komerční pojišťovnu potenciální klienti vnímají, 

• bonusy a malusy pro podnikatele u havarijního pojištění – tento ukazatel 

vypovídá o tom, zda za bezeškodný průběh nebo naopak v případě škodné 

události může podnikatelský subjekt získat bonus nebo být postižen malusem (u 

povinného ručení je systém bonusů a malusů běžný, u havarijního pojištění ne), 

• výše spoluúčasti u havarijního pojištění – je to podíl na úhradě vzniklé škody 

z pojistné události vyjádřené buď procentem nebo minimální částkou, 

• výše technických rezerv pojišťovny – jedná se o speciální peněžní prostředky, 

které slouží jako cizí zdroj krytí závazků, jež vyplývají z uzavřených a 

spravovaných pojistných smluv, 

• dosavadní zkušenosti s pojišťovnou – jde o subjektivní zkušenosti s danými 

komerčními pojišťovnami, 

• področní splátky bez navýšení – zda je možné platit pojistné ve splátkách, 

např. měsíčních, čtvrtletních, půlročních, bez finančního navýšení, 

• předepsané pojistné – tento ukazatel vypovídá o výsledku činnosti každé 

pojišťovny, 

• dostupnost poskytovaných služeb – jedná se o počet a umístění poboček 

jednotlivých pojišťoven (menší pojišťovny budou mít méně poboček). (9) 
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Váhové ocenění k vybraným kritérií je možné stanovit pomocí metody párového 

srovnávání kritérií. Tato metoda je založena na tom, že jednotlivá kritéria se liší podle 

stupně důležitosti pro klienta a tím se různou mírou podílejí na výsledné hodnotě vah. 

Čím je důležitost kritéria větší, tím je větší i jeho váha. Metoda využívá informace, 

které ze dvou kritérií je srovnání důležitější, a postupně se porovnávají každá dvě 

kritéria mezi sebou. Nevýhodou této metody je, že výsledné váhy mají u všech kritérií 

lineární charakter (jsou od sebe odstupňovány násobkem stejné hodnoty). Management 

podnikatelského subjektu chtěl ovšem stanovit váhy nelineárně, a proto jsme k ocenění 

vah jednotlivých kritérií použily metodu subjektivního ohodnocení, tzn. management si 

stanovil výše jednotlivých vah podle svého uvážení. 

 

Scoring model a jeho výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 25. Po vynásobení číselných 

hodnot představující hodnocení pojistitele či pojistného produktu v žebříčku 

s procentními vahami získáme výsledné hodnoty. Podle výsledných hodnot je patrné, že 

nejpřijatelnější varianta pojištění je od společnosti UNIQA pojišťovny, a.s., jež dosáhla 

výsledné hodnoty 2,33. Nejhoršího výsledku dosáhly společnosti Česká podnikatelská 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 

se shodnou výslednou hodnotou 3,37. 
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Tab. 25 – Souhrnný scoring model 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.11.2 Fuzzy logika 
 

Fuzzy logika je podobor matematiky odvozený od teorii fuzzy množin, ve kterém se 

logické výroky ohodnocují stupněm příslušnosti, jehož hodnoty jsou v intervalu 0 až 1. 

Liší se od klasické výrokové a predikátové logiky, v nichž se výroky ohodnocují buď 

jako pravdivé, nebo nepravdivé. Fuzzy logika je mnohem vhodnější pro řadu reálných 

rozhodovacích úloh. (6) 

 

Fuzzy množina a fuzzy logika byla vytvořena L. Zadehem v roce 1965, kdy se určuje, 

„jak moc“ prvek do množiny patří, nebo ne. Užití míry členství odpovídá v řadě situací 

lépe než užití konvenčních způsobů zařazování členů do množiny podle přítomnosti či 

nepřítomnosti. Fuzzy logika měří jistotu či nejistotu příslušnosti k množině. Podobně se 

rozhoduje člověk při aktivitách v oblasti duševní a fyzické u ne zcela algoritmizovaných 

činností. Pomocí fuzzy logiky lze najít řešení pro danou situaci z pravidel, která byla 

definována pro podobné případy. Metoda, užívající neostrých množin (fuzzy), patří 

mezi takové, které se používají v oblasti řízení firem. (6) 

 

Pro řešení srovnání nabídek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a majetkového pojištění motorových vozidel metodou fuzzy logiky použiji 

program MS Excel, který je pro toto řešení postačující. Existují i lepší programy, jako 

např. Matlab, ale k tomuto programu nemám přístup. 

 

Výběr kritérií je stejný jako u scoring modelu a bodové ohodnocení je odvozeno o 

váhového ohodnocení použitého ve scoring modelu. Výsledkem fuzzy logiky budou 

procentuálně vyjádřené hodnoty, které se získají jako podíl dosažených bodů na 

maximálně možných dosažených bodech. Nejvyšší procentuální hodnota bude 

vyjadřovat nejlepší výsledek a nejnižší procentuální hodnota nejhorší výsledek. 

 

Postup fuzzy logiky 

Prvním krokem při zpracovávání fuzzy logiky bylo zjištění hodnot pro jednotlivá 

kritéria u všech vybraných společnosti poskytující pojištění motorových vozidel. Pro 

tyto hodnoty jsem si následně stanovil intervaly a případy, kterých mohou hodnoty 

nabývat. Tyto intervaly a případy jsou uvedeny v tabulce č. 26. 
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Tab. 26 – Stavová matice 

Kritéria 1 2 3 4 5 
Limity pojistného plnění 

povinného ručení      
(mil. Kč) 

70/70 60/60 54/54 20/40 18/35 

Výše pojistného 
povinného ručení      

(tis. Kč) 
do 500 500 - 599 600 - 699 700 - 799 800 a více 

Výše pojistného 
havarijního pojištění   

(tis. Kč) 
do 300 300 - 349 350 - 399 400 - 449 450 a více 

Výše připojištění 
čelních skel (tis. Kč) do 10 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 a více 

Základní asistenční 
služby zdarma ano ne x x x 

Základní kapitál 
pojišťovny (mil. Kč) 2000 a více 1500 - 1999 1000 - 1499 500 - 999 499 a méně

Image pojišťovny výborná velmi dobrá dobrá x x 

Bonusy a malusy pro 
podnikatele u 

havarijního pojištění 
ano ne x x x 

Výše spoluúčasti výborná velmi dobrá dobrá x x 

Výše technických 
rezerv pojišťovny (mil. 

Kč) 
15000 a více 10000 - 14999 5000 - 9999 3000 - 4999 2999 a méně

Dosavadní zkušenosti  
s pojišťovnou výborná velmi dobrá dobrá x x 

Področní splátky       
bez navýšení ano ne x x x 

Předepsané pojistné 
(mil. Kč) 30000 a více 20000 - 29999 10000 - 19999 5000 - 9999 4999 a méně

Dostupnost 
poskytovaných služeb výborná velmi dobrá dobrá x x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Po vytvoření stavové matice jsem si vytvořil transformační matici, ve které jsou 

uvedena bodová ohodnocení k jednotlivým intervalům a případům ze stavové matice. 
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Jednotlivá bodová ohodnocení vycházejí z váhového ohodnocení použitého ve scoring 

modelu. Transformační matice je uvedena v tabulce č. 27. 

 

Tab. 27 – Transformační matice 

Kritéria 1 2 3 4 5 
Limity pojistného plnění 

povinného ručení       
(mil. Kč) 

40 32 24 16 8 

Výše pojistného 
povinného ručení       

(tis. Kč) 
125 100 75 50 25 

Výše pojistného 
havarijního pojištění   

(tis. Kč) 
70 56 42 28 14 

Výše připojištění čelních 
skel (tis. Kč) 35 28 21 14 7 

Základní asistenční 
služby zdarma 30 6 x x x 

Základní kapitál 
pojišťovny (mil. Kč) 20 16 12 8 4 

Image pojišťovny 20 16 12 x x 

Bonusy a malusy pro 
podnikatele u havarijního 

pojištění 
35 7 x x x 

Výše spoluúčasti 40 32 24 x x 

Výše technických rezerv 
pojišťovny (mil. Kč) 20 16 12 8 4 

Dosavadní zkušenosti   
s pojišťovnou 20 16 12 x x 

Področní splátky       
bez navýšení 15 3 x x x 

Předepsané pojistné 
(mil. Kč) 15 12 9 6 3 

Dostupnost 
poskytovaných služeb 15 12 9 x x 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dalším krokem je sestavení stavové matice (0,1), kde 0 znamená, že proměnná danou 

hodnotu z transformační matice nenabývá, a 1 znamená, že nabývá. Stavová matice 

(0,1) pro UNIQA pojišťovnu, a.s. je uvedena v tabulce č. 28. 
 

Tab. 28 – Stavová matice UNIQA 

Kritéria 1 2 3 4 5 
Limity pojistného plnění 

povinného ručení       
(mil. Kč) 

0 0 0 0 1 

Výše pojistného 
povinného ručení       

(tis. Kč) 
1 0 0 0 0 

Výše pojistného 
havarijního pojištění   

(tis. Kč) 
1 0 0 0 0 

Výše připojištění čelních 
skel (tis. Kč) 0 0 0 1 0 

Základní asistenční 
služby zdarma 1 0 x x x 

Základní kapitál 
pojišťovny (mil. Kč) 0 0 0 0 1 

Image pojišťovny 0 0 1 x x 

Bonusy a malusy pro 
podnikatele u havarijního 

pojištění 
1 0 x x x 

Výše spoluúčasti 0 1 0 x x 

Výše technických rezerv 
pojišťovny (mil. Kč) 0 0 0 0 1 

Dosavadní zkušenosti   
s pojišťovnou 0 0 1 x x 

Področní splátky       
bez navýšení 0 1 x x x 

Předepsané pojistné 
(mil. Kč) 0 0 0 0 1 

Dostupnost 
poskytovaných služeb 1 0 0 x x 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Po těchto krocích můžeme přistoupit k výpočtům a výslednému hodnocení jednotlivých 

nabídek pojištění na základě kvality pojistného produktu a kvality společnosti 

poskytující pojištění motorových vozidel. Výpočet se provede získáním hodnoty 

skalárním součinem transformační a stavové matice a následným dělením maximálně 

možné dosažené hodnoty (maximálně dosažená hodnota je dána součtem maximálních 

hodnot u jednotlivých kritérií v transformační matici). Dosažené hodnoty vybraných 

komerčních pojišťoven jsou uvedeny v tabulce č. 29. 

 

                                        Tab. 29 – Výsledné pořadí fuzzy logiky 

Pořadí Pojišťovna Výsledek v % 
1.  Uniqa 73,4 
2.  Generali 71,6 
3.  Kooperativa 64,2 
4.  Česká pojišťovna 62,2 
5.  Allianz 58,4 
6.  ČPP 52,6 
6.  ČSOB 52,6 

                                     Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z dosažených výsledků vyplývá, že nejlepšího výsledku dosáhla společnost UNIQA 

pojišťovny, a.s. s výslednou hodnotou 73,4% a nejhoršího výsledku dosáhly společnosti 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a ČSOB Pojišťovna, a.s., 

člen holdingu ČSOB se shodnou výslednou hodnotou 52,6%. 

 

Výsledné pořadí hodnocených komerčních pojišťoven je u obou použitých metod 

stejné. Je to způsobené lineárním nastavením hodnocení kritérií u scoring modelu i 

fuzzy logiky. Fuzzy logika má ale proti scoring modelu výhodu v tom, že nastavení vah 

může mít i nelineární charakter, tzn. že bodový rozdíl mezi pořadím u kritérií není 

stejný. Tímto nelineárním ohodnocením je možné preferovat zařazení do určitého 

intervalu hodnocených kritérií. Preferovanými skupinami společnosti SÚS Náchod je 

nejnižší navrhované pojistné u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla, havarijního pojištění motorových vozidel a připojištění čelních skel. Na 

základě těchto preferencí sestavím nové bodové ohodnocení těchto kritérií, které bude 

mít nelineární charakter a bude více preferovat nižší hodnoty (ostatní kritéria zůstanou 

nezměněna), a provedu nové výpočty pomocí fuzzy logiky. 
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Nyní si vytvořím novou transformační matici s novým bodovým ohodnocením u výše 

popsaných kritérií. Stavová matici a stavové matici (0,1) zůstanou zachovány, není tedy 

nutné je znovu uvádět. Transformační matice 2 je uvedena v tabulce č. 30. 
 

Tab. 30 – Transformační matice 2 

Kritéria 1 2 3 4 5 
Limity pojistného plnění 

povinného ručení      
(mil. Kč) 

40 32 24 16 8 

Výše pojistného 
povinného ručení      

(tis. Kč) 
125 70 50 35 25 

Výše pojistného 
havarijního pojištění   

(tis. Kč) 
70 48 33 22 14 

Výše připojištění 
čelních skel (tis. Kč) 35 22 15 10 7 

Základní asistenční 
služby zdarma 30 6 x x x 

Základní kapitál 
pojišťovny (mil. Kč) 20 16 12 8 4 

Image pojišťovny 20 16 12 x x 

Bonusy a malusy pro 
podnikatele u 

havarijního pojištění 
35 7 x x x 

Výše spoluúčasti 40 32 24 x x 

Výše technických 
rezerv pojišťovny     

(mil. Kč) 
20 16 12 8 4 

Dosavadní zkušenosti  
s pojišťovnou 20 16 12 x x 

Področní splátky       
bez navýšení 15 3 x x x 

Předepsané pojistné 
(mil. Kč) 15 12 9 6 3 

Dostupnost 
poskytovaných služeb 15 12 9 x x 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Váhové ohodnocení jsem změnil následovně: 

• výše pojistného povinného ručení – z hodnot 125, 100, 75, 50 a 25 na nové 

hodnoty 125, 70, 45, 32 a 25, 

• výše pojistného havarijního pojištění – z hodnot 70, 56, 42, 28 a 14 na nové 

hodnoty 70, 48, 31, 20 a 14, 

• výše připojištění čelních skel – z hodnot 35, 28, 21, 14 a 7 na nové hodnoty 35, 

22, 15, 10 a 7. 

 

Z tohoto nastavení je vidět, že čím vyšší je pojistné, tím menšího počtu bodů za toto 

kritérium komerční pojišťovna dosáhne, tzn. je preferována nižší hodnota pojistného. 

Výsledky podle nově nastavených bodových hodnot jsou uvedeny v tabulce č. 31. 

 

                                       Tab. 31 – Nové výsledné pořadí fuzzy logiky 

Pořadí Pojišťovna Výsledek v % 
1.  Uniqa 72,6 
2.  Generali 65,6 
3.  Kooperativa 61,4 
4.  Česká pojišťovna 58,0 
5.  Allianz 51,2 
6.  ČSOB 50,2 
7.  ČPP 48,4 

                                        Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nové výsledné pořadí přineslo změnu pouze u posledních dvou komerčních pojišťoven. 

Zatímco v prvním případě byly ČSOB a ČPP na shodném šestém místě, po změně 

bodových hodnot se ČSOB dostala před ČPP. Zbylé pořadí sice zůstalo stejné, ale 

výsledné hodnoty se u všech komerčních pojišťoven snížily z důvodu snížení bodového 

ohodnocení kritérií. Dále se i prohloubil rozdíl výsledných hodnot mezi komerčními 

pojišťovnami, nejvíce mezi první a druhou umístěnou komerční pojišťovnou, kterými 

jsou UNIQA a Generali. Společnost UNIQA pojišťovna, a.s. dosáhla opět nejlepšího 

umístění, na které má největší vliv výše jejího návrhu pojistného. 

 

Obě použité metody jsou vhodné pro srovnávání nabídek komerčních pojišťoven, 

metoda fuzzy logiky je dle mého názoru vhodnější z důvodu možnosti nelineárního 

nastavení bodového ohodnocení. 
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5 NÁVRHY ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ 
 

 

Výsledkem návrhu řešení a doporučení v oblasti vhodné pojistné ochrany vozového 

parku Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a. s., Oblasti Trutnov – 

Náchod, cestmistrovství Náchod (dále jen SÚS Náchod) by mělo být optimální 

pojistné portfolio. Pojistné portfolio by mělo být sestavené tak, aby zahrnovalo pojistné 

produkty pokrývají všechna potenciální nebezpečí, která mohou na motorových 

vozidlech podnikatelského subjektu vzniknout. Naopak by v pojistném portfoliu neměla 

být taková pojistná ochrana, která by nebyla pro podnikatelský subjekt podstatná a 

zbytečně by tím zvyšovala celkovou cenu pojistného produktu. 

 

Z výsledků návrhů nabídek pojistné ochrany vozového parku od vybraných komerčních 

pojišťoven se nejvhodnější variantou pojištění stal návrh nabídky pojištění od 

společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., jejíž návrh pojistného uvádím v tabulce č. 32. 

 

          Tab. 32 – Návrh pojistné ochrany - UNIQA 

Druh pojištění Pojistné (Kč) 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 489 153
Havarijní pojištění motorových vozidel 294 251
Připojištění čelních skel 30 949
Celkem 814 353

           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost UNIQA pojišťovna, a.s. nepatří mezi špičku na českém pojistném trhu, 

přesto nabídka pojistného v oblasti pojištění motorových vozidel je vůči ostatním 

vybraným komerčním pojišťovnám výrazně nejnižší. Rozdíl nabídky společnosti 

UNIQA pojišťovna, a.s. a druhé nejnižší nabídky od společnosti Generali Pojišťovna 

a.s. je více než 100 tis. Kč. Naopak kvalita pojistného produktu společnosti UNIQA 

pojišťovna, a.s. není výrazně horší než u ostatních komerčních pojišťoven poskytujících 

pojištění motorových vozidel, a tudíž nebraní přijetí tohoto návrhu. 

 



 84 

Nyní provedu porovnání součastného stavu pojištění od společnosti Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a navrhované pojistné ochrany od společnosti 

UNIQA pojišťovna, a.s. Toto porovnání je zobrazeno v tabulce č. 33. 

 

          Tab. 33 – Porovnání současného a navrhovaného stavu pojištění 

Srovnávací kritérium Součastné pojištění 
(Kooperativa) 

Navrhované pojištění 
(UNIQA) 

Limit pojistného plnění (mil. Kč) 24/54 18/35 

Výše pojistného povinného ručení 
(Kč) ******* 489 153 

Výše pojistného povinného ručení 
s bonusem 25% (Kč) 388 081 366 864 

Výše pojistného havarijního 
pojištění (Kč) ******* 294 251 

Výše připojištění čelních skel (Kč) ******* 30 949 

Spoluúčast u havarijního pojištění ******* 0% (min. 1 000, 5 000, 
10 000) 

Področní splátky bez navýšení ano ne 

Základní asistenční služby zdarma ano ano 

Celkové pojistné s bonusem 
25% u povinného ručení (Kč) 388 081 692 064 

          Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Návrh pojistné ochrany společností UNIQA pojišťovna, a.s. obsahuje tři druhy 

pojištění: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní 

pojištění motorových vozidel a připojištění čelních skel k havarijnímu pojištění 

motorových vozidel. 

 

Společnost SÚS Náchod využívá v současné době pouze pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla. Celková cena tohoto pojištění je s bonusem 25% 

388 081 Kč. Návrh pojištění od společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. činí 489 153 Kč. 

Tento návrh byl ovšem stejně jako ostatní vytvořen jako nově uzavírané pojištění, tudíž 

nezahrnuje bonusové částky za bezeškodní průběh. Všechny komerční pojišťovny 

poskytující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla mezi sebou 

bonusové hodnoty přebírají. To znamená, že pokud by si společnost sjednala toto 

pojištění u společnosti UNIQA pojišťovna, a. s., hodnota pojistného by byla o 25% nižší 
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a činila by 366 864 Kč, tedy o 21 217 Kč méně než současný stav pojištění. Jediným 

negativem návrhu od společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. je nižší limit pojistného 

plnění, který je ve výši 18/35 mil. Kč. Limit pojistného plnění současného stavu 

pojištění je 24/54 mil. Kč. Ovšem oba limity jsou dostatečně vysoké, proto je nižší 

pojistné preferováno před vyšším limitem pojistného plnění. 

 

Havarijního pojištění motorových vozidel společnost SÚS Náchod nevyužívá. Dle 

mého názoru je to špatně, protože společnost má ve svém vozovém parku i vozidla, 

která jsou relativně nová a mají vysokou zůstatkovou cenu. Zůstatková cena nejdražšího 

vozidla činí 4 587 945 Kč. Při možnosti jeho poškození či zničení se jeví návrh 

pojistného v oblasti havarijního pojištění motorových vozidel od společnosti UNIQA 

pojišťovna, a.s. ve výši 294 251 Kč jako zanedbatelná částka. Připojištění čelních skel u 

vozidel, pro která se navrhovalo havarijní pojištění motorových vozidel, je také 

důležité, protože u novějších vozidel jsou i náklady na znovupořízení čelních skel vyšší 

než u starších vozidel, a z analýzy škodných událostí je vidět, že rozbití čelních skel je 

docela časté. 

 

Srovnání dalších poskytovaných služeb vyplývá lépe pro současný stav pojištění. 

Současný stav pojištění od společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 

Group nabízí základní asistenční služby zdarma i področní splátky bez navýšení. Návrh 

pojistné ochrany od společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. nabízí také základní asistenční 

služby zdarma, ale již nenabízí področní splátky bez navýšení. 

 

Při celkovém zhodnocení návrhu pojistného portfolia od společnosti UNIQA 

pojišťovny, a.s. můžu říci, že všechny navrhované druhy pojištění jsou pro SÚS Náchod 

potřebné. Ovšem záleží jen na samotném SÚS Náchod, zda je pro něj výsledná cena 

doporučeného pojistného portfolia dostupná a přiměřená určitému pocitu větší 

ekonomické stability, která by mohla být v budoucnu narušena nečekanými 

nepříznivými událostmi. 
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ZÁVĚR 
 

 

Každá lidská činnost je spojena s riziky, v podnikatelské činnosti to platí dvojnásobně. 

Podnikatelské subjekty často podceňují vznik i důsledek hrozících rizik. Většina z nich 

je pak v případě existence rizika velice překvapena výši napáchané škody. Často jsou 

škody tak vysoké, že náklady na jejich odstranění nejsou v silách samotného 

podnikatelského subjektu. Potom musejí shánět finanční prostředky na odstranění těchto 

škod jinými způsoby, kterými mohou být např. úvěry. Přijetí nepředpokládaných úvěrů 

může negativně ovlivnit finanční situaci podnikatelského subjektu a v krajních 

případech ho přivést k bankrotu. K ochraně před vznikem těchto nepříznivých situací 

pomáhají různé způsoby snižování rizik, mezi nejvyužívanější patří pojištění 

podnikatelských rizik. 

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout vhodnou pojistnou ochranu vybranému 

podnikatelskému subjektu na základě teoretických poznatků z odborné literatury, 

z informací o analyzovaném podnikatelském subjektu a z materiálů získaných od 

vybraných pojistitelů. 

 

První a druhá kapitola je teoretickým podkladem pro zbývající část diplomové práce. 

První kapitola je rozdělena do dvou částí. V první části bylo charakterizováno riziko a 

jeho členění. Druhá část charakterizovala pojištění, vymezení pojmů pojistný vztah, 

pojistná smlouva a dalších informací souvisejících s těmito pojmy. Druhá kapitola byla 

zaměřena na charakteristiku pojištění motorových vozidel. V první části kapitoly jsem 

se zaměřil na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, vznik a 

zánik, kritéria výběru, faktory ovlivňující cenu a podmínky plnění tohoto pojištění. 

Obsahem druhé kapitoly je havarijní pojištění motorových vozidel, vznik a zánik a 

faktory ovlivňující cenu havarijního pojištění. 
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Třetí kapitola byla zaměřena na vybraný podnikatelský subjekt, kterým je Správa a 

údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., Oblast Trutnov – Náchod, 

cestmistrovství Náchod. V první části byl charakterizován vybraný podnikatelský 

subjekt a předměty činnosti jeho podnikání. K výběru tohoto podnikatelského subjektu 

mě vedlo několik důvodů, a to zejména to, že hlavní činnost jeho podnikání je velice 

zajímavá a ochrana majetku pro případ vzniku možných rizik je nedostatečná. 

Podstatným důvodem byla také ochota podnikatelského subjektu spolupracovat a 

poskytovat potřebné informace k vypracování diplomové práce, protože v dnešní době 

je stále méně společností, které jsou ochotny poskytnout informace lidem z vně 

společnosti. Obsahem dalších částí této kapitoly je přehled a charakteristika vozového 

parku společnosti, analýza současného stavu pojištění a analýza škodných událostí 

způsobených motorovými vozidly. Z analýzy současného stavu pojištění v oblasti 

motorových vozidel bylo zjištěno, že podnikatelský subjekt k ochraně svého vozového 

parku využívá pouze pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 

jehož uzavření vyplývá ze zákona. 

 

Čtvrtá kapitola diplomové práce se zabývá výběrem vozidel pro jednotlivé druhy 

pojištění, výběrem vhodných komerčních pojišťoven poskytujících pojištění vozidel, 

analýzou nabídek pojistných produktů od vybraných komerčním pojišťoven a 

vyhodnocením jejich konkrétních návrhů. Výběr vozidel a vhodných komerčních 

pojišťoven byl proveden podle vhodně stanovených kritérií. Dále byly popsány vybrané 

komerční pojišťovny a analyzovány jejich produkty. Mezi vybrané komerční pojišťovny 

byly zařazeny společnosti Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group, Česká pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, UNIQA pojišťovna, a.s. a Wüstenrot 

pojišťovna, pobočka pro Českou republiku. Prvním analyzovaným produktem bylo 

povinné ručení. Povinné ručení je pojištění smluvní povinné a tudíž je potřeba ho 

sjednat na všechna vozidla vozového parku podnikatelského subjektu. Druhým 

analyzovaným produktem bylo havarijní pojištění motorových vozidel. 
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Návrhy pojistné ochrany vozového parku byly získány od sedmi z osmi vybraných 

komerčních pojišťoven. Návrh od společnosti Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro 

Českou republiku nebyl po konzultaci se zástupcem společnosti požadován, neboť bylo 

zjištěno, že pojistný produkt této společnosti nedokáže pokrýt pojištění všech vozidel 

podnikatelského subjektu. Návrhy od vybraných komerčních pojišťoven byly uvedeny 

do souhrnných tabulek, u pojišťoven, které provedly podrobnější rozepsání, byly 

uvedeny i další tabulky ukazující návrhy pojištění. 

 

V poslední části čtvrté kapitoly byly jednotlivé návrhy pojistné ochrany vyhodnoceny 

pomocí dvou použitých metod, kterými byly scoring model a fuzzy logika. Výsledky 

obou metod byly stejné. Jako nejlepší nabídka pojistné ochrany byla doporučena ta od 

společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. především z důvodu nízkého ročního pojistného. 

Společnost UNIQA pojišťovna, a.s. nabízí povinné ručení pro celý vozový park 

podnikatelského subjektu nejnižší ze všech analyzovaných nabídek v celkové ceně 

pojištění 489 153 Kč s nastavenými limit pojistného plnění pro škodu na majetku 18 

mil. Kč a pro škodu na zdraví 35 mil Kč. Po přepočtení s 25% bonusem (všechny 

komerční pojišťovny mezi sebou bonusy přebírají) činí celková cena pojištění 366 864 

Kč, tedy o 21 217 Kč méně než současný stav pojištění. Havarijní pojištění společnost 

UNIQA pojišťovna, a.s. nabízí také ze všech analyzovaných nabídek nejnižší v celkové 

výši 294 251 Kč. Nabídka připojištění čelních skel k havarijnímu pojištění nebyla sice 

od společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. nejnižší, ale v souhrnné části všech druhů 

pojištění byla celková cena pojištění za všechny tři druhy nižší o více než 100 000 Kč 

před druhou nejlepší nabídkou od společnosti Generali Pojišťovna a.s. V závěru 

kapitoly je uvedeno srovnání stávajícího stavu pojištění a doporučeného pojistného krytí 

podnikatelského subjektu. 

 

Cíl práce byl splněn. Byla provedena analýza podnikatelského subjektu a analýza 

pojistných produktů. Na základě analýzy nabídek od vybraných komerčních pojišťoven 

byl vytvořen návrh optimálního pojistného krytí rizik podnikatelského subjektu. 

Podnikatelskému subjektu bylo navrženo rozšíření pojistné ochrany o havarijní pojištění 

motorových vozidel a připojištění čelních skel, a byla doporučena změna pojistitele. 
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Příloha č. 1 Důležité pojmy souvisejí s pojištěním odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla 

 

Vozidlo 

Vozidlem se rozumí silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je 

vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, 

nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je 

vozidlo druhu traktor, přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), 

pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštním 

vozidlem kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených 

kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálu nebo 

technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík. (14) 

 

Tuzemské vozidlo 

Tuzemským vozidlem je vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené 

podle zvláštního právního předpisu, nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je 

ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky nebo právnické 

osoby se sídlem na území České republiky. (14) 

 

Cizozemské vozidlo 

Cizozemským vozidlem je vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, 

nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví 

fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území České 

republiky. (14) 

 

Územní platnost 

Mimo území České republiky se pojištění odpovědnosti vztahuje na škody způsobené 

provozem tuzemských vozidel na území států: Albánie, Andorry, Belgie, Bosny a 

Hercegoviny, Bulharska, Bývalé svazové republiky Makedonie, Dánska, Estonska, 

Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Jugoslávie, Kypru, Lichtenštejnska, 

Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Moldavska, Monaka, Nizozemska, Norska, 

Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, 



  

Velké Británie, Německa, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a 

Vatikánu. (55) 

 

Zelená karta 

Je to mezinárodní karta automobilového pojištění, která slouží jako doklad o pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, který je platný v 

zahraničí. Vydává ho příslušná pojišťovna, která praktickým vydáním zelené karty 

pojistníkovi může pověřit zprostředkovatele. Řidiči mohou mít bez zelené karty 

problémy už při vstupu do některých zemí - její platnost se totiž někdy kontroluje už na 

hranicích. Na základě jejího předložení provede zahraniční pojišťovna likvidaci škod 

způsobených třetím osobám provozem motorového vozidla a poskytne mu právní 

pomoc. (53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 2 Přehled vozového parku společnosti Správa a údržba silnic 

Královéhradeckého kraje, a. s., Oblast Trutnov – Náchod,   
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Příloha č. 3 Všeobecné pojistné podmínky společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. 

 



âlánek 1
Úvodní ustanovení

Soukromé poji‰tûní, které uzavírá UNIQA poji‰Èovna, a.s. (dále jen „poji-
stitel“), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí pro nû zákon o po-
jistné smlouvû, zákon o poji‰Èovnictví, pfiíslu‰ná ustanovení obãanského
zákoníku, tyto v‰eobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), zvlá‰tní
ãást VPP a doplÀkové pojistné podmínky. Obsahují-li nûkteré z v˘‰e uve-
den˘ch podmínek v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí ustano-
vení uvedená v pojistn˘ch podmínkách nebo pfiímo v pojistné smlouvû.

âlánek 2
V‰eobecná ustanovení

2.1. Na základû uzavfiené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v pfiípa-
dû vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnû-
ní a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

2.2. Pro právní úkony, t˘kající se poji‰tûní, je tfieba písemné formy.
Ve‰keré zmûny musí b˘t provedeny písemnû, jinak jsou neplatné.

âlánek 3
Vymezení pojmÛ

Pro úãely poji‰tûní  se rozumí

a) nahodilou skuteãností skuteãnost, která je  moÏná a u které není  ji-
sté, zda v dobû trvání soukromého poji‰tûní vÛbec nastane, nebo
není známa doba jejího vzniku,

b) pojistnou událostí nahodilá skuteãnost blíÏe oznaãená v pojistné
smlouvû  nebo  ve  zvlá‰tním  právním pfiedpisu, na kter˘ se pojist-
ná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistite-
le poskytnout pojistné plnûní,

c) pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé poji‰tûní sjednáno,

d) zájemcem osoba, která má zájem o uzavfiení pojistné smlouvy s po-
jistitelem,

e) úãastníkem soukromého poji‰tûní pojistitel a pojistník jakoÏto
smluvní strany a dále poji‰tûn˘ a kaÏdá dal‰í osoba, které ze soukro-
mého poji‰tûní vzniklo právo nebo povinnost,

f) pojistitelem právnická osoba, která je oprávnûna provozovat poji‰-
Èovací ãinnost podle zvlá‰tního zákona,

g) pojistníkem osoba, která s pojistitelem uzavfiela pojistnou smlouvu,

h) poji‰tûn˘m osoba, na jejíÏ Ïivot, zdraví, majetek, odpovûdnost za
‰kodu  nebo  jiné  hodnoty  pojistného  zájmu  se soukromé  poji‰-
tûní vztahuje,

i) oprávnûnou osobou osoba, které v dÛsledku pojistné události vznik-
ne právo na pojistné plnûní,

j) obmy‰len˘m osoba urãená pojistníkem v pojistné smlouvû, které
vznikne právo na pojistné plnûní v pfiípadû smrti poji‰tûného,

k) skupinov˘m poji‰tûním soukromé poji‰tûní, které se vztahuje na sku-
pinu poji‰tûn˘ch  blíÏe  vymezen˘ch  v  pojistné  smlouvû, jejichÏ to-
toÏnost v dobû uzavfiení této smlouvy není obvykle známa,

l) pojistn˘m nebezpeãím moÏná pfiíãina vzniku pojistné události,

m) pojistn˘m rizikem míra pravdûpodobnosti vzniku pojistné události
vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,

n) pojistn˘m zájmem oprávnûná  potfieba ochrany  pfied  následky na-
hodilé skuteãnosti vyvolané pojistn˘m nebezpeãím,

o) pojistnou hodnotou  nejvy‰‰í moÏná majetková  újma, která mÛÏe v
dÛsledku pojistné události nastat,

p) pojistn˘m úplata za soukromé poji‰tûní,

r) bûÏn˘m pojistn˘m pojistné stanovené za pojistné období,  

s) pojistn˘m obdobím ãasové období dohodnuté v pojistné smlouvû,
za které se platí pojistné,

t) jednorázov˘m pojistn˘m pojistné  stanovené na  celou dobu, na kte-
rou bylo soukromé poji‰tûní sjednáno,

u) ‰kodnou událostí skuteãnost, ze které vznikla ‰koda a která by mo-
hla b˘t dÛvodem vzniku práva na pojistné plnûní,

v) ãasovou cenou cena, kterou mûla vûc bezprostfiednû  pfied pojistnou
událostí; stanoví se z nové ceny vûci, pfiiãemÏ se pfiihlíÏí ke stupni 
opotfiebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení vûci, 
k  nûmuÏ do‰lo její opravou, modernizací nebo jin˘m zpÛsobem,

w) novou cenou cena, za kterou lze v daném místû a v daném ãase vûc
stejnou nebo srovnatelnou znovu pofiídit jako vûc stejnou nebo no-
vou, stejného druhu a úãelu,

x) odkupn˘m ãást nespotfiebovaného pojistného ukládaná pojistitelem
jako technická rezerva vypoãtená pojistnû matematick˘mi metoda-
mi k datu zániku soukromého poji‰tûní,

y) ãekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskyt-
nout pojistné plnûní z událostí, které by jinak byly pojistn˘mi udá-
lostmi,

z) poji‰tûním ‰kodov˘m soukromé poji‰tûní, jehoÏ  úãelem je náhrada
‰kody vzniklé v dÛsledku pojistné události,

Ï) poji‰tûním obnosov˘m soukromé  poji‰tûní, jehoÏ  úãelem je získá-
ní  obnosu, tj. dohodnuté finanãní ãástky v dÛsledku pojistné udá-
losti  ve v˘‰i, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu ‰kody.

âlánek 4
Pojistná smlouva, doba trvání poji‰tûní, pojistné období, pfiedbûÏné
poji‰tûní

4.1. Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavfiení a zmûnu pojistné smlou-
vy pfiedkládá navrhovatel pojistiteli. Souãástí návrhu jsou písemné
dotazy pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, které je navrho-
vatel povinen pravdivû a úplnû zodpovûdût.

4.2. Pojistitel na základû návrhu rozhodne do 2 mûsícÛ od jeho pfievzetí
o jeho pfiijetí ãi nepfiijetí. OkamÏikem pfiijetí návrhu je pojistná
smlouva uzavfiena. Jako písemné potvrzení o uzavfiení pojistné
smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku, v níÏ je den uzavfiení
pojistné smlouvy uveden. 

4.3. Obsahuje-li pfiijetí návrhu pojistitelem dodatky, v˘hrady, omezení
nebo jiné zmûny proti pÛvodnímu návrhu, povaÏuje se takové pfii-
jetí za nov˘ návrh. Nevyjádfií-li se druhá strana k návrhu pojistitele
ve lhÛtû 1 mûsíce ode dne, kdy jí byl doruãen, a neuhradí-li v této
lhÛtû pojistné ãi jeho splátku stanovenou pojistitelem, povaÏuje se
návrh za odmítnut˘.

4.4. Pojistná doba je sjednaná doba trvání poji‰tûní. Pokud je pojistná
doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodluÏuje se
vÏdy automaticky o dal‰í rok, pokud nûkterá ze smluvních stran
smlouvu nevypoví nejménû 6 t˘dnÛ pfied uplynutím pojistné doby.

4.5. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní zaãíná v 0.00 hod. dne sjednaného
jako poãátek poji‰tûní a konãí v 0.00 hod. dne sjednaného jako ko-
nec poji‰tûní. Poji‰tûní nelze pfieru‰it, není-li ujednáno jinak.

4.6. Pokud pojistná doba ãiní alespoÀ 1 rok, je pojistn˘m obdobím 12 mûsícÛ.

4.7. Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného v návrhu
jako poãátek poji‰tûní do okamÏiku rozhodnutí o návrhu pfiedbûÏné
poji‰tûní. Rozsah pfiedbûÏného poji‰tûní urãuje pojistitel.
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4.8. PfiedbûÏné poji‰tûní konãí dnem uzavfiení pojistné smlouvy, auto-
matick˘m uplynutím 2 mûsícÛ od data pfievzetí návrhu pojistitelem
nebo dnem uveden˘m v písemném odmítnutí pojistitele navrhova-
teli. Datum zániku pfiedbûÏného poji‰tûní v písemném odmítnutí
musí b˘t stanoveno pojistitelem tak, aby od data vyhotovení píse-
mného odmítnutí do data zániku uplynulo alespoÀ 10 dní. 

4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu pfiedbûÏného poji‰tûní.

4.10.Dojde-li v dobû pfiedbûÏného poji‰tûní k pojistné události, má pojistitel
právo na pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojistné.

4.11.V pfiípadû, Ïe je návrh pojistitelem pfiijat, poskytuje pojistitel pln˘
rozsah poji‰tûní od poãátku, kter˘ je uveden v návrhu.

âlánek 5
Pojistné

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování poji‰tûní. V˘‰e pojistného se 
urãuje na základû sazeb stanoven˘ch pojistitelem pro jednotlivé dru-
hy poji‰tûní podle zásad pojistné matematiky. Základna pro v˘poãet
pojistného je uvedena v návrhu pojistné smlouvy nebo ve zvlá‰tní
ãásti VPP.

5.2. Pojistné se stanoví buì pro celou sjednanou dobu poji‰tûní (jedno-
rázové pojistné) nebo pro pojistné období (bûÏné pojistné). V po-
jistné smlouvû lze v rámci pojistného období dohodnout splátky po-
jistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistné-
ho, úãtuje pojistitel pfiiráÏky odpovídající pfiíslu‰nému podroãnímu
placení.

5.3. Pojistné za první pojistné období ãi jeho splátku nebo jednorázové
pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnÛ od data uza-
vfiení pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. TotéÏ platí pro zmû-
nu pojistné smlouvy. Pojistné za dal‰í pojistná období je splatné
vÏdy k v˘roãnímu dni poãátku poji‰tûní, není-li ujednáno jinak. 

5.4. Není-li pojistné ãi jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu,
má pojistitel právo poÏadovat úhradu upomínacích nákladÛ a úroky
z prodlení, jejichÏ v˘‰i stanoví právní pfiedpis. Za datum úhrady po-
jistného ãi jeho splátky se pokládá den, kdy jsou pfiipsány na úãet
pojistitele nebo jím hotovostnû inkasovány.

5.5. Pojistitel je oprávnûn upravit u ‰kodového poji‰tûní v˘‰i bûÏného po-
jistného pro dal‰í pojistné období. Pojistitel sdûlí novû stanovenou
v˘‰i pojistného pojistníkovi nejpozdûji ve lhÛtû  2 mûsícÛ pfied splat-
ností  pojistného za  pojistné období,  ve kterém  se má v˘‰e pojist-
ného zmûnit. Pokud pojistník se  zmûnou v˘‰e pojistného nesouhla-
sí, musí svÛj nesouhlas uplatnit do 1 mûsíce ode dne, kdy se o na-
vrhované zmûnû v˘‰e pojistného dozvûdûl. Poji‰tûní pak zanikne 
uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

5.6. Mimo pojistné mÛÏe pojistitel úãtovat pojistníkovi rovnûÏ jednorá-
zovû poplatky (napfi. pojistn˘ poplatek, poplatek za vinkulaci).

5.7. Pojistitel je oprávnûn zapoãíst dluÏné ãástky pojistného a jiné splat-
né pohledávky ze soukrom˘ch poji‰tûní proti pojistnému plnûní ne-
bo pfieplatkÛm pojistného z jin˘ch soukrom˘ch poji‰tûní.

âlánek 6
Zánik poji‰tûní 

6.1. Nezaplacením pojistného

6.1.1. Poji‰tûní zaniká dnem následujícím po marném  uplynutí lhÛty sta-
novené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného  nebo  je-
ho  splátky,  doruãené pojistníkovi. LhÛta k zaplacení je 45 kalen-
dáfiních dní, nebylo-li dohodnuto jinak. Není-li v‰ak uhrazeno v u-
vedené lhÛtû první pojistné, poji‰tûní zaniká ke dni jeho poãátku.

6.2. V˘povûdí

6.2.1. Poji‰tûní rovnûÏ zaniká  v˘povûdí  pojistitele nebo pojistníka ke
konci pojistného období; v˘povûì musí b˘t doruãena alespoÀ 6
t˘dnÛ pfied uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

6.2.2. Pojistitel  nebo pojistník  mohou  poji‰tûní vypovûdût  do 2  mûsí-
cÛ ode  dne uzavfiení  pojistné smlouvy. Dnem doruãení v˘povûdi
poãíná bûÏet osmidenní  v˘povûdní lhÛta, jejímÏ uplynutím poji‰-
tûní zaniká.

6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji‰tûní vypovûdût do 3 mûsícÛ
ode dne doruãení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doru-
ãení v˘povûdi poãíná bûÏet v˘povûdní lhÛta 1 mûsíce, jejímÏ 
uplynutím poji‰tûní zaniká. 

6.2.4. Pojistitel nemÛÏe podle odstavcÛ 6.2.1. a 6.2.3. vypovûdût Ïivotní
poji‰tûní.

6.3. Odstoupením

6.3.1. Zodpoví-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pfii sjednávání pojistné smlou-
vy úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû písemné
dotazy  pojistitele t˘kající se sjednávaného poji‰tûní, má pojistitel
právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliÏe pfii pravdivém a úpl-
ném zodpovûzení dotazÛ by  pojistnou  smlouvu neuzavfiel. Toto
právo mÛÏe pojistitel uplatnit do 2 mûsícÛ ode dne,  kdy takovou
skuteãnost zjistil. To platí i v pfiípadû zmûny pojistné smlouvy.

6.3.2. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poãátku ru‰í.
Pojistitel je povinen  bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji ve lhÛtû
do 30 dnÛ ode dne odstoupení  od pojistné smlouvy, vrátit zapla-
cené pojistné, od kterého se odeãte to, co jiÏ z poji‰tûní plnil. V pfií-
padû odstoupení pojistitele se od zaplaceného  pojistného odeãí-
tají i náklady spojené se vznikem a správou poji‰tûní.  Pojistník ne-
bo  poji‰tûn˘, kter˘ není souãasnû pojistníkem, popfiípadû obmy‰-
len˘, je ve stejné lhÛtû jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit  ãást-
ku vyplaceného pojistného plnûní, která pfiesahuje v˘‰i zaplacené-
ho pojistného.

6.4. Odmítnutím pojistného plnûní

6.4.1. Pojistitel  plnûní mÛÏe z pojistné smlouvy odmítnout, jestliÏe

a) pfiíãinou pojistné události byla skuteãnost, o které se dozvûdûl aÏ
po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit pfii sjednávání
poji‰tûní nebo jeho zmûnû  v dÛsledku úmyslnû  nebo z nedbalos-
ti  nepravdivû nebo  neúplnû zodpovûzen˘ch  písemn˘ch dotazÛ,
a jestliÏe  by pfii  znalosti této  skuteãnosti v dobû uzavfiení  pojist-
né  smlouvy  tuto  smlouvu  neuzavfiel,  nebo ji  uzavfiel za jin˘ch
podmínek, nebo

b) oprávnûná osoba uvede pfii uplatÀování práva na plnûní z poji‰tû-
ní  vûdomû  nepravdivé nebo hrubû zkreslené údaje t˘kající se roz-
sahu pojistné události nebo podstatné údaje t˘kající se této udá-
losti zamlãí.

6.4.2. Dnem doruãení oznámení o odmítnutí pojistného plnûní poji‰tûní
zanikne.

6.5. Dal‰í dÛvody zániku

6.5.1. Poji‰tûní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo poji‰tûná
vûc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy do‰lo ke smr-
ti poji‰tûné fyzické osoby nebo zániku poji‰tûné právnické osoby
bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak. 

6.5.2. Poji‰tûní zaniká rovnûÏ dnem uveden˘m v písemné dohodû pojis-
titele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo poji‰tûní
sjednáno.

âlánek 7
Povinnosti pojistníka a poji‰tûného

7.1. V pfiípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika je pojistník povinen se-
známit poji‰tûného s obsahem pojistné smlouvy t˘kající se poji‰tûní
jeho rizika.

7.2. Právo na pojistné plnûní  mÛÏe pojistník uplatnit  pouze tehdy,  jest-
liÏe  prokáÏe splnûní této povinnosti a jestliÏe  prokáÏe, Ïe  mu byl
k pfiijetí  pojistného plnûní  dán souhlas poji‰tûného, popfiípadû zá-
konného zástupce takové osoby, není-li zákonn˘m zástupcem po-
jistník sám.



7.3. Zemfie-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, kter˘
sjednal poji‰tûní  cizího pojistného rizika, vstupuje poji‰tûn˘ do  sou-
kromého poji‰tûní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník  zem-
fiel nebo  zanikl bez  právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.

7.4. Pojistník  je povinen bez  zbyteãného odkladu pojistiteli oznámit,  Ïe
nastala  pojistná událost,  podat pravdivé vysvûtlení o vzniku  a  roz-
sahu  následkÛ  této  události,  pfiedloÏit  k tomu potfiebné  doklady
a  postupovat dohodnut˘m zpÛsobem. Není-li pojistník souãasnû
poji‰tûn˘m, má tuto povinnost poji‰tûn˘;  je-li  pojistnou  událostí
smrt  poji‰tûného, má tuto povinnost oprávnûná osoba.

7.5. Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli
zmûnu nebo  zánik  pojistného rizika.  V pfiípadû poji‰tûní cizího po-
jistného rizika má tuto povinnost poji‰tûn˘.

7.6. JestliÏe se  v pojistné  dobû pojistné  riziko podstatnû sníÏí,  je poji-
stitel  povinen  úmûrnû tomuto  sníÏení  sníÏit pojistné, a  to s úãin-
ností ode  dne, kdy se o  sníÏení pojistného rizika dozvûdûl.

7.7. JestliÏe  se v dobû trvání  poji‰tûní pojistné riziko podstatnû zv˘‰í tak,
Ïe pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pfii uzavírání pojistné
smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavfiel za jin˘ch podmínek, vzniká
pojistiteli  právo do 1 mûsíce ode dne, kdy  se  dozvûdûl  o  zv˘‰ení
pojistného  rizika, navrhnout zmûnu pojistné  smlouvy  ode  dne,
kdy  se  pojistné  riziko  zv˘‰ilo. Pojistník je povinen  se k tomuto ná-
vrhu vyjádfiit  do 1 mûsíce ode dne jeho doruãení, nebylo-li dohod-
nuto jinak.

7.8. Nesouhlasí-li  pojistník se zmûnou  pojistné smlouvy nebo nevyjád-
fií-li  se  k  této  zmûnû  ve  lhÛtû  podle  odstavce 7.7., má pojisti-
tel  právo pojistnou  smlouvu vypovûdût,  a to  ve lhÛtû  2 mûsícÛ
ode  dne,  kdy  obdrÏel  nesouhlas  pojistníka  se  zmûnou pojistné
smlouvy,  nebo ode dne, kdy  uplynula lhÛta pro jeho vyjádfiení.  
V takovém pfiípadû poji‰tûní zanikne uplynutím 8 dnÛ ode dne do-
ruãení v˘povûdi pojistníkovi.

7.9. JestliÏe se v dobû trvání poji‰tûní pojistné riziko podstatnû zv˘‰í tak,
Ïe pokud by v tomto rozsahu existovalo jiÏ pfii uzavírání pojistné
smlouvy, pojistitel  by  za tûchto podmínek pojistnou  smlouvu ne-
uzavfiel, má právo pojistnou smlouvu vypovûdût, a to ve lhÛtû 1
mûsíce ode dne, kdy se dozvûdûl o zv˘‰ení pojistného rizika. V  ta-
kovém pfiípadû soukromé poji‰tûní zanikne uplynutím 8 dnÛ ode
dne doruãení v˘povûdi pojistníkovi. 

7.10.Ustanovení odstavcÛ 7.6. aÏ 7.9. se nepouÏije u poji‰tûní osob 
v pfiípadech,  kdy se pojistné riziko  mûní v  prÛbûhu doby trvání
soukromého  poji‰tûní a kdy je  tato zmûna  promítnuta ve v˘poãtu
pojistného.                          

âlánek 8
Následky poru‰ení povinností

8.1. Poru‰il-li pojistník nebo poji‰tûn˘ pfii sjednávání  poji‰tûní, v prÛbû-
hu poji‰tûní nebo pfii zmûnû pojistné smlouvy nûkterou z povinnos-
tí uveden˘ch v právních pfiedpiesech nebo v pojistné smlouvû a by-
lo-li v dÛsledku toho stanoveno niÏ‰í pojistné, mÛÏe pojistitel pojist-
né plnûní pfiimûfienû sníÏit.

8.2. Pokud mûlo poru‰ení povinností uveden˘ch v právních pfiedpisech
nebo v pojistné smlouvû podstatn˘ vliv na vznik pojistné události, je-
jí prÛbûh nebo na zvût‰ení rozsahu jejích následkÛ anebo na zji‰tû-
ní nebo urãení v˘‰e pojistného plnûní, mÛÏe pojistitel pojistné plnû-

ní sníÏit úmûrnû tomu, jak˘ vliv mûlo toto poru‰ení na rozsah jeho
povinnosti plnit.

8.3. V pfiípadû, Ïe nebyla splnûna povinnost oznámit zv˘‰ení pojistného
rizika a pojistitel na základû svého zji‰tûní pojistnou smlouvu vypo-
vûdûl, náleÏí mu pojistné aÏ do konce pojistného období, ve kterém
do‰lo k zániku soukromého poji‰tûní.

âlánek 9
Pojistné plnûní

Pojistné plnûní je splatné do 15 dnÛ po skonãení ‰etfiení pojistitelem.
Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s ‰etfiením dále upravuje zákon
o pojistné smlouvû.

âlánek 10
Postup pfii rozdíln˘ch názorech

10.1. Pfii neshodû o v˘‰i pojistného plnûní stanoveném pojistitelem lze
dohodnout fiízení znalcÛ.

10.2. KaÏdá smluvní strana urãí vÏdy na vlastní náklady po jednom znal-
ci a písemnû o nûm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna
smluvní strana písemnû znalce bûhem 2 t˘dnÛ od okamÏiku, kdy se
obû strany dohodnou na zavedení fiízení, platí tato skuteãnost jako
uznání názoru druhé strany.

10.3. Znalci nesmí mít k Ïádné ze smluvních stran závazky. Námitku pro-
ti osobû znalce lze vznést pfied zahájením jeho ãinnosti.

10.4. Znaleck˘ posudek zpracovan˘ znalci obou stran bude pfiedán poji-
stiteli i poji‰tûnému.

10.5. Oba urãení znalci se dohodnou na osobû tfietího znalce jako pfied-
sedy, kter˘ má rozhodující hlas v pfiípadû neshody; ten své rozhod-
nutí pfiedá obûma smluvním stranám.

10.6. Náklady na ãinnost pfiedsedy fiízení hradí obû smluvní strany rov-
n˘m dílem.

âlánek 11
Doruãování

11.1. Písemnosti doruãuje pojistitel prostfiednictvím po‰ty, pfiípadnû ji-
n˘m vhodn˘m zpÛsobem.

11.2. Nebyl-li adresát písemnosti zastiÏen, aãkoliv se v místû doruãení
zdrÏuje, doruãí se jiné dospûlé osobû bydlící v témÏe bytû nebo v
témÏe domû, pÛsobící v témÏe místû podnikání anebo zamûstnané
na témÏe pracovi‰ti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti.
Není-li moÏno ani takto doruãit, písemnost se uloÏí u po‰ty, jeÏ ad-
resáta vhodn˘m zpÛsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl.
Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnÛ od uloÏení, povaÏuje se
poslední den této lhÛty za den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏe-
ní nedozvûdûl. Není-li zji‰tûn opak, má se za to, Ïe se adresát v mís-
tû doruãení zdrÏoval. 

âlánek 12

Tyto VPP nab˘vají úãinnosti dnem 1. 1. 2005.



Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek,
V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást UCZ/05, které spolu
tvofií nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
Rozsah poji‰tûní, pojistná nebezpeãí 

1. Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad vzniku pojistné události na poji‰tûném
vozidle v dÛsledku následujících pfiíãin (pojistná nebezpeãí) nebo jejich
kombinace podle specifikace uvedené v pojistné smlouvû:

a) dopravní nehodou, 

b) vandalismem, 

c) Ïivelní událostí, 

d) pádem ãi nárazem vûci Ïivé nebo vûci neÏivé, není-li ve vlastnictví
nebo uÏívání poji‰tûného, a po‰kození mûkk˘ch ãástí vozidla zvífiaty
(napfi. kabeláÏe a hadic),

e) odcizením (krádeÏí i loupeÏí) vozidla nebo jeho ãásti. 

2. Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, lze v souladu s odst. 1 tohoto
ãlánku sjednat kombinace pojistn˘ch nebezpeãí v tûchto variantách: 

a) Komplet – pojistná nebezpeãí uvedená pod písmeny a) aÏ e) odstavce
1 tohoto ãlánku, 

b) Havárie - pojistná nebezpeãí uvedená pod písmeny a), c), d) odstavce
1 tohoto ãlánku, 

c) Odcizení - pojistná nebezpeãí uvedená pod písmenem c), e) odstavce
1 tohoto ãlánku, 

d) Komplet PLUS - pojistná nebezpeãí uvedená pod písmeny a) aÏ e)
odstavce 1 tohoto ãlánku, s rozsahem poji‰tûní roz‰ífien˘m za
podmínek podle odstavce 3 tohoto ãlánku.

3. Varianta Komplet PLUS se sjednává na novou cenu (s pojistnou
ãástkou ve v˘‰i nové ceny) s rozsahem plnûní roz‰ífieném následovnû: 

a) pojistné plnûní za totální ‰kody bez odpoãtu opotfiebení, jestliÏe do‰lo
k odcizení, po‰kození ãi zniãení vozidla v dobû krat‰í neÏ 180 dnÛ od
jeho prvního uvedení do provozu. V tûchto pfiípadech,  odchylnû od
ãl. 6 odst. 1. tûchto VPP,  pojistitel uhradí  náklady na zakoupení
nového vozidla (vozidla stejného druhu, tovární znaãky, stejné
technické specifikace a vybavení)  sníÏené o ceny zbytkÛ likvido-
vaného vozidla, a to aÏ do v˘‰e sjednané pojistné ãástky za pfied-
pokladu splnûní v‰ech následujících podmínek:

– likvidované vozidlo bylo zakoupeno jako nové a cena uvedená na
faktufie uhrazené pfii pofiízení likvidovaného vozidla odpovídala cenû
nového vozidla,

– novû zakoupené vozidlo bylo poji‰tûno opût u UNIQA poji‰Èovny, a.s.
ve stejném rozsahu na dobu nejménû jednoho roku,

– pojistné plnûní za likvidované vozidlo je stejné nebo niÏ‰í neÏ cena
vozidla nového,

– v pfiípadû po‰kození vozidla by náklady na opravu vypoãtené 
v souladu s ãl. 6 odst. 2 aÏ 4 pfiesáhly 60% z pojistné ãástky,

– pojistník neporu‰il Ïádné z povinností dané tûmito VPP nebo pojistnou
smlouvou, které mohly mít vliv na vznik pfiedmûtné pojistné události.
Jinak pojistitel poskytne pojistné plnûní s odpoãtem amortizace.

b) pojistné plnûní z dÛvodu ‰kody na ãelním skle za podmínek defi-
novan˘ch VPP UCZ /Voz/05, 

c) pojistné plnûní z dÛvodu  pfiíspûvku na náhradní vozidlo za podmínek
definovan˘ch VPP UCZ/Voz/05, pfiiãemÏ pojistná ãástka pro pfiíspûvek
na náhradní vozidlo ãiní 4% z pojistné ãástky vozidla.

âlánek 2
Územní platnost, poãátek poji‰tûní

1. Územní platnost poji‰tûní se vztahuje na Evropu v geografickém
smyslu, vãetnû asijské ãásti Turecka. Pfii pfiepravû vozidla po vodû

se poji‰tûní nepfieru‰uje, jestliÏe místa naloÏení a vyloÏení leÏí uvnitfi
územního rozsahu poji‰tûní. Pokud místo vykládky vozidla leÏí mimo
územní rozsah, poji‰tûní konãí okamÏikem ukonãení vykládky.

2. Není-li ve smlouvû dohodnuto jinak, je u nov˘ch vozidel poji‰tûní
platné od okamÏiku sjednaného ve smlouvû v souladu s ãl. 4 VPP -
obecná ãást - UCZ/05. U vozidel, která nejsou nová, v‰ak nejdfiíve od
okamÏiku prohlídky vozidla pojistitelem nebo osobou pojistitelem
povûfienou. To platí i pro pfiedbûÏné poji‰tûní.

âlánek 3
Pfiedmût poji‰tûní

1. Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, je pfiedmûtem poji‰tûní
vozidlo specifikované v pojistné smlouvû, pokud je vybaveno platn˘m
technick˘m prÛkazem a je mu pfiidûlena registraãní znaãka. 

2. Poji‰tûní se vztahuje na ‰kody vzniklé na:

a) vozidle a souãástech k nûmu pevnû pfiipevnûn˘ch v rozsahu základní
v˘bavy,

b) dodateãné v˘bavû a v˘bavû pfiedepsané právními pfiedpisy aÏ do v˘‰e
5% pojistné ãástky.

âlánek 4
Pojistná ãástka

1. Pojistná ãástka je ãástka urãená v pojistné smlouvû jako nejvy‰‰í
moÏná hranice pojistného plnûní.

2. Vozidlo mÛÏe b˘t poji‰tûno na pojistnou ãástku ve v˘‰i: 

a) ceny nového vozidla (dále jen „nová cena“) nebo 

b) ceny ojetého vozidla (dále jen „obecná cena“) nebo 

c) jiné ceny blíÏe specifikované v pojistné smlouvû (dále jen „jiná cena“).

3. V pfiípadû uzavfiení poji‰tûní na novou cenu se odchylnû od VPP -
obecná ãást - UCZ/05 rozumí, Ïe pojistná ãástka  je stanovena ve v˘‰i 

a) nové ceny, tedy ve v˘‰i ceny nového vozidla téhoÏ druhu a jakosti
nebo vozidla s ním srovnatelného v období, ve kterém bylo sjednáno
poji‰tûní nebo 

b) pojistné ãástky dohodnuté s pojistníkem, pokud je pfii v˘poãtu
pojistného uplatnûn koeficient korekce pojistné ãástky ve v˘‰i stanovené
následovnû: je-li pomûr nová cena / obecná cena vût‰í neÏ jedna, je ve
v˘poãtu pojistného zapoãten koeficient shodn˘ s hodnotou tohoto
pomûru, v ostatních pfiípadech se zapoãte hodnota 1.

4. V pfiípadû poji‰tûní na obecnou cenu se pojistná ãástka stanovuje ve
v˘‰i obecné ceny vozidla. Obecnou cenou se rozumí obvyklá cena
vûci téhoÏ druhu a téÏe jakosti, za kterou je moÏno pofiídit 
vûc na trhu v téÏe kvalitû a stupni opotfiebení ãi jiném znehodnocení
ke dni sjednání poji‰tûní s pfiihlédnutím na situaci na trhu pouÏitého
zboÏí (trÏní cena, kterou by bylo moÏno v den ocenûní dosáhnout za
konkrétní vûc jako pfiedmût koupû v rozhodné dobû a místû).

5. V pfiípadû poji‰tûní na jinou cenu musí b˘t podmínky urãení pojistné
ãástky a pojistného plnûní stanoveny ve smlouvû.

âlánek 5
Pojistné, Bonus / Malus

1. V˘‰e pojistného se stanoví sazbou z pojistné ãástky vozidla. Sazbu 
v závislosti na pojistnû technick˘ch parametrech urãuje pojistitel.

2. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, pojistné za poji‰tûní
KASKO je upravováno systémem BONUS - MALUS:

a) BONUS je sleva ze základního pojistného za beze‰kodní prÛbûh, 

b) MALUS je pfiiráÏka k základnímu pojistnému v závislosti na poãtu
pojistn˘ch událostí.

UCZ/Kas/05
UNIQA poji‰Èovna, a. s.
Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.  
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Iâ: 49240480
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3. Pro pfiiznání bonusu nebo uplatnûní malusu je rozhodující ‰kodní
prÛbûh v pfiedchozím období, jehoÏ v˘sledkem je beze‰kodní doba.
Beze‰kodní doba se udává v mûsících a v návaznosti na ‰kodní prÛbûh
mÛÏe nab˘vat kladn˘ch i záporn˘ch hodnot.

Beze‰kodní doba v mûsících Tfiída  % z roãního 
pojistného

120 aÏ 132 a více B10 50%
108 aÏ 119 B  9 55%
96 aÏ 107 B  8 60%
84 aÏ 95 B  7 65%
72 aÏ 83 B  6 70%
60 aÏ 71 B  5 75%
48 aÏ 59 B  4 80%
36 aÏ 47 B  3 85%
24 aÏ 35 B  2 90%
12 aÏ 23 B  1 95%
0 aÏ 11 Z 100%
-12 aÏ  -1 mûsíc M  1 110%
-24 aÏ –13 mûsícÛ M  2 120%
-36 aÏ –25 mûsícÛ M  3 130%
-48 aÏ –37 mûsícÛ M  4 140%
-60 aÏ –49 mûsícÛ M  5 150%
-72 aÏ -61 mûsícÛ M  6 160%
-84 aÏ -73 mûsícÛ M  7 170%
-96 aÏ -85 mûsícÛ M  8 180%
-108 aÏ -97 mûsícÛ M  9 190%
-109 a více mûsícÛ M10 200%

4. Ke zmûnû tfiídy Bonusu - Malusu (úpravû pojistného) dochází vÏdy
jedenkrát roãnû ke dni a mûsíci shodnému s poãátkem poji‰tûní.
Rozhodná doba pro zapoãítání ‰kodního prÛbûhu konãí 3 mûsíce
pfied datem uvedené úpravy pojistného. ·kody vzniklé po této dobû
se zapoãítají aÏ v dal‰í úpravû (za jeden rok).

5. Netrvá-li doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku
následujícího déle neÏ jeden rok, beze‰kodní doba se nemûní.

6. Beze‰kodní dobu lze zv˘‰it pouze za dobu cel˘ch mûsícÛ, po kterou
nedo‰lo k pojistné události z KASKO. Vozidlo bude zafiazeno v následujícím
pojistném období o 12 mûsícÛ v˘‰e a bude placeno niÏ‰í pojistné.

7. Za kaÏdou pojistnou událost z KASKO se beze‰kodní doba sniÏuje 
o 36 mûsícÛ a bude placeno vy‰‰í pojistné.

8. Beze‰kodní doba se nesniÏuje v pfiípadech: 
– kdy pojistník sdûlí písemnû pojistiteli, Ïe se vzdává pojistného plnûní

za jiÏ nahlá‰enou ‰kodnou událost, jestliÏe pojistitel dosud pojistné
plnûní neuhradil nebo

– jestliÏe pojistník plnûní vrátil do 6ti t˘dnÛ poté, kdy v˘platu pojistného
plnûní obdrÏel a písemnû o tom pojistitele informoval nebo

– pojistné události zpÛsobené Ïivelní událostí hromadného charakteru
nebo

– pojistné události vzniklé odcizením vozidla, které se v dobû ‰kodné
události nalézalo v uzamãené garáÏi.

9. Pojistitel mÛÏe rozhodnout, Ïe se beze‰kodní doba nesniÏuje také 
v pfiípadû pojistné události prokazatelnû zavinûné tfietí osobou, vÛãi
níÏ lze uplatnit regres.

10.JestliÏe doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku ná-
sledujícího poji‰tûní trvá déle neÏ jeden rok, ale ménû neÏ pût let,
kladná beze‰kodní doba se sniÏuje o poãet cel˘ch mûsícÛ, které
uplynuly mezi zánikem pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku
následujícího, nejv˘‰e v‰ak o celou v˘‰i kladné beze‰kodní doby.
Záporná beze‰kodní doba se v tomto pfiípadû nemûní. JestliÏe doba
od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku následujícího trvá déle
neÏ pût let, pfiedchozí beze‰kodní doba se nezapoãítává.

11.Po zániku pfiedmûtného poji‰tûní lze beze‰kodní dobu pfievést na
stejn˘ druh poji‰tûní (KASKO-KASKO), vztahující se pouze k jednomu
vozidlu téhoÏ pojistníka resp. jeho manÏela/manÏelky. Ustanovení
pfiedchozí vûty lze uplatnit i na leasingového nájemce, kter˘ mûl
pronajato vozidlo poji‰tûné leasingovou spoleãností za pfiedpokladu,
Ïe vozidlo uvedené v leasingové smlouvû pfiechází do jeho vlastnictví
a Ïe b˘val˘ nájemce nebo jeho manÏel/manÏelka do jednoho roku od
konce leasingu uzavfie novou pojistnou smlouvu.

12.Pojistná událost uplatnûná z KASKO poji‰tûní nemá vliv na beze‰kodní
dobu poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla
(dále jen „POV“) a naopak.

13.Promítnutí vlivu Bonusu Malusu není zmûnou bûÏného pojistného ve
smyslu ustanovení zákona o pojistné smlouvû. Oznámení v˘‰e
pojistného po zapoãtení Bonusu / Malusu je provádûno jako souãást
bûÏného pfiedpisu pojistného k datu v˘roãí smlouvy.

âlánek 6
Pojistné plnûní 

Pfii poji‰tûní na novou cenu poskytne pojistitel pojistné plnûní
následovnû:

1. V pfiípadû totální ‰kody vzniklé na poji‰tûném vozidle (vãetnû odcizení
vozidla) jsou pojistn˘m plnûním pfiimûfiené náklady na pofiízení nové
vûci stejného druhu a kvality sníÏené o ãástku odpovídající stupni
opotfiebení ãi jiného znehodnocení s pfiihlédnutím k dané situaci na
trhu a po odpoãtu pfiípadn˘ch zbytkÛ (obecná cena). Pro stanovení
v˘‰e obecné ceny vozu pfii likvidaci ‰kodné události pojistitel vychází
z ceny, která je uvedena v ceníku ojet˘ch vozidel EUROTAX /
SCHWACKE, IBS EXPERT nebo jiného, znaleckou obcí uznávaného
ceníku platného ke dni pojistné události.

2. V pfiípadû parciální ‰kody vzniklé na poji‰tûném vozidle (pfiípady, kdy
se nejedná o totální ‰kodu podle ustanovení odstavce 1 tohoto
ãlánku) jsou pojistn˘m plnûním pfiimûfiené náklady na opravu vozidla
v nov˘ch cenách po odpoãtu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ, maximálnû v‰ak
do v˘‰e ãástky vypoãtené podle ustanovení odstavce 1 tohoto ãlánku. 

3. Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, pfiimûfien˘mi náklady na opravu se
rozumí náklady na úãelné odstranûní ‰kody vzniklé na vozidle, a to 
v opravnû, nejlépe znaãkové, na území âeské republiky, která je 
v dosahu, resp. v místû 

– nehody, do‰lo-li k opravû na území âeské republiky nebo 
– v místû trvalého bydli‰tû ãi sídla drÏitele vozidla. 

Náklady na opravu nesmûjí pfiesáhnout ceníky a normy v˘robce nebo
ceny databáze automatizovan˘ch systémÛ napfi. AUDATEX nebo jiné
relevantní ceníky uznávané znaleckou obcí, napfi. EUROTAX-
SCHWACKE. Pfii provádûní rozpoãtu jsou:

a) náklady na provedenou práci stanoveny ve v˘‰i rozpisu pracovních
ãasÛ potfiebn˘ch k opravû ãi v˘mûnû po‰kozeného dílu (tzn. souãásti,
podskupiny ãi skupiny vozidla), které jsou násobeny hodinovou
sazbou opravny, maximálnû v‰ak sazbou stanovenou v pojistné
smlouvû; bez omezení ãástky za jednu hodinu práce (na limit oprav
uveden˘ ve smlouvû se nepfiihlíÏí) jsou náklady uhrazeny jen tehdy,
bylo-li vozidlo opravováno ve smluvní opravnû pojistitele,

b) náklady na materiál stanoveny rozpisem vymûnûn˘ch dílÛ ãi
pouÏitého materiálu; 

c) ostatní náklady jsou posuzovány individuálnû podle doporuãení
v˘robce, znaãkové opravny ãi nafiízení souvisejících právních pfiedpisÛ
(napfiíklad proplacení DPH, nemá-li poji‰tûn˘ nárok na odpoãet).

4. Pfiimûfien˘mi náklady na opravu nejsou smluvní ceny dohodnuté mezi
opravnou a objednatelem opravy. Smluvní cena za opravu vozidla
bude pojistitelem akceptována pouze za pfiedpokladu, Ïe nepfiev˘‰í
ãástku, vypoãtenou podle podmínek v˘‰e uveden˘ch.

5. Pfii pojistné události v zahraniãí mÛÏe b˘t v místû nehody provedena
oprava:

a) se souhlasem pojistitele ve v˘‰i limitované ustanoveními odst. 2 aÏ 4
tohoto ãlánku nebo

b) nouzová, resp. provizorní oprava, pokud je to úãelné vzhledem 
k místu ‰kodné události a dále k rozsahu a povaze po‰kození vozidla.
Tyto náklady budou hrazeny do v˘‰e 20% z pojistného plnûní za
opravu vozidla, a to nad rámec nákladÛ dle odstavce 2 tohoto ãlánku.
Náklady na nouzovou opravu v‰ak nelze uhradit 

– ve v˘‰i pfiesahující náklady, které by musely b˘t vynaloÏeny na odtah
vozidla nebo

– byly-li z téÏe pojistné události hrazeny náklady na odtah vozidla.

6. V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí tyto zachraÀovací
náklady:

a) úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící
pojistné události nebo zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události,



b) vynaloÏené náklady z dÛvodu hygienick˘ch, ekologick˘ch ãi bezpeãnostních
pfii odklízení po‰kozeného poji‰tûného vozidla nebo jeho zbytkÛ.
Úhrada zachraÀovacích nákladÛ, které byly vynaloÏeny na záchranu
Ïivota a zdraví se omezuje do v˘‰e sjednané pojistné ãástky. Úhrada
ostatních vynaloÏen˘ch zachraÀovacích nákladÛ podle písm. a), b)
tohoto odstavce se omezuje do v˘‰e 5% ze sjednané pojistné ãástky.
ZachraÀovací náklady, které pojistník vynaloÏil na základû písemného
souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

7. Náklady na vypro‰tûní a dopravu po‰kozeného vozidla pojistitel uhradí do
v˘‰e 10% z obecné ceny vozidla platné v âeské republice, pokud byly
úãelnû vynaloÏeny na pfiemístûní po‰kozeného poji‰tûného vozidla, a to 
z místa ‰kodné události do místa opravy vozidla, nejdále v‰ak do místa
trvalého bydli‰tû nebo sídla drÏitele poji‰tûného vozidla.

8. Pokud není v tûchto VPP nebo v pojistné smlouvû uvedeno jinak, je
opotfiebení uplatÀováno pouze v pfiípadech:

a) totální ‰kody (odst. 1. tohoto ãlánku),

b) ‰kody na akumulátoru, pneumatikách, v˘fukovém potrubí vãetnû
lambda sondy a katalyzátoru,

c) ‰kody na motoru, 

d) ‰kody na dodateãné v˘bavû vozidla (dle ãl. 3 odst. 2 b) tûchto VPP).

9. Pfiedmûtem pojistného plnûní nejsou nepfiímé ‰kody v‰eho druhu jako napfi.
u‰l̆  zisk, ‰kody vzniklé nemoÏností vozidlo uÏívat v dobû po‰kození aj. 

10.V pfiípadû vyãerpání sjednané pojistné ãástky uhradí pojistitel úãelnû
vynaloÏené náklady ve v˘‰i dle odstavce 7 tohoto ãlánku nad rámec
této ãástky. 

11. Pojistitel uhradí ostatní náklady pouze tehdy, vydal-li k nim písemn  ̆pokyn.

12. Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní sníÏit v pfiípadech podpoji‰tûní.
SníÏení se provede v pomûru, v jakém je pojistná ãástka k nové cenû,
pokud pojistná ãástka byla stanovena niÏ‰í neÏ nová cena, a zároveÀ
nebyl uplatnûn koeficient korekce podle ãl. 4. odst 3. písm. b) tohoto
ãlánku. Dále se sníÏení neuplatÀuje v pfiípadech, kdy je poji‰Èováno
vozidlo nové a pokud se pojistná ãástka stanovená na základû faktury
oficiálního prodejce vozidla neli‰í o více neÏ 10% od nové ceny.

13.Pokud není dále uvedeno jinak, pojistné plnûní za jednu nebo v‰echny ‰kody
vyplacené z pojistn˘ch událostí za jedno vozidlo, které nastaly v prÛbûhu
jednoho pojistného období, nesmí pfiesáhnout pojistnou ãástku uvedenou ve
smlouvû pro toto vozidlo. Je-li poji‰tûní sjednáno na krat‰í dobu, nesmí
vyplacená ãástka pfiesáhnout pojistnou ãástku za tuto krat‰í dobu.

âlánek 7
Pojistné plnûní na obecnou cenu 

1. Obecnou cenou se rozumí obvyklá cena vûci téhoÏ druhu a téÏe
jakosti, za kterou je moÏno pofiídit vûc na trhu v téÏe kvalitû a stupni
opotfiebení ãi jiném znehodnocení ke dni pojistné události s
pfiihlédnutím na situaci na trhu pouÏitého zboÏí (trÏní cena, kterou by
bylo moÏno v den ocenûní dosáhnout za konkrétní vûc jako pfiedmût
koupû v rozhodné dobû a místû).

2. Pojistné plnûní bude s ohledem na zpÛsob stanovení pojistné ãástky
dle ãl. 4 odst. 4 tûchto VPP upraveno dle níÏe uveden˘ch ustanovení.

3. Pfii poji‰tûní na obecnou cenu se rozsah ‰kody stanoví nejprve
rozpoãtem (v˘poãetní systém AUDATEX, apod.) podle ãlánku 6, odst.
2 a 3. JestliÏe ãástka vypoãtená dle pfiedchozího ustanovení je 

– vy‰‰í neÏ obecná cena vozidla po odpoãtu zbytkÛ, jedná se o totální
‰kodu a pojistné plnûní je vypláceno dle ãlánku 6 odst. 1 tûchto VPP,

– niÏ‰í neÏ obecná cena vozidla po odpoãtu zbytkÛ, má poji‰tûn˘ nárok
na v˘platu ãásteãné ‰kody (dále jen „parciální ‰kody“) podle ãlánku 6
odst. 2 a 3 s tím, Ïe pojistné plnûní za parciální ‰kody je po odpoãtu
sjednané spoluúãasti kráceno ve stejném pomûru jako je pojistná
ãástka k nové cenû vozidla. Navíc pojistitel mÛÏe pro v˘poãet ceny
dílÛ vycházet z ceníku neoriginálních, av‰ak nov˘ch náhradních dílÛ.

âlánek 8
Spoluúãast

1. Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, kaÏdé vozidlo je poji‰tûno se spoluúãastí
na kaÏdé pojistné události. V˘‰e spoluúãasti je uvedena v pojistné smlouvû.

2. Pro v‰echna pojistná nebezpeãí poji‰tûní KASKO platí stejná spoluúãast 
(i v pfiípadech odcizení vozidla), není-li v pojistné smlouvû nebo dále v˘slovnû
uvedeno jinak. V˘‰e sjednané spoluúãasti je urãena dvûma hodnotami:

– minimální spoluúãastí a 
– spoluúãastí z pojistného plnûní.

Koneãná v˘‰e této spoluúãasti je stanovena aÏ v dobû pojistné
události jako v˘sledná hodnota vzniklá porovnáním spoluúãasti
minimální a spoluúãasti z pojistného plnûní. 

3. Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, sjednaná spoluúãast se auto-
maticky zvy‰uje:

a) na dvojnásobek za kaÏdé chybûjící dodateãnû montované zabezpeãovací
zafiízení, uvedené v pojistné smlouvû. Zv˘‰ením spoluúãasti není dotãeno
právo pojistitele pfiimûfienû sníÏit pojistné plnûní v souladu s platn˘mi
právními pfiedpisy (bylo-li chybûjící nebo nefunkãní zabezpeãení ve
smlouvû uvedeno jako povinné a zároveÀ za nûho pojistitel poskytl slevu)

b) na 50% z pojistného plnûní pro nákladní vozidla, tj. vozidla s celkovou
hmotností vy‰‰í neÏ 3500 kg, do‰lo-li k odcizení na území státÛ
vznikl˘ch z evropské ãásti b˘valé SSSR; stejná spoluúãast bude odeãtena
i v pfiípadû pfiívûsÛ ãi návûsÛ pro tato vozidla, do‰lo-li k jejich odcizení
na území tûchto státÛ.

4. Pojistitel mÛÏe rozhodnout o neuplatnûní spoluúãasti v pfiípadû pojistné
události prokazatelnû zavinûné tfietí osobou, vÛãi níÏ lze uplatnit regres.

âlánek 9
Zbytky

1. Nebylo-li pfied v˘platou pojistného plnûní s pojistitelem písemnû
dohodnuto jinak, zÛstávají pfii ‰kodû na vozidle poji‰tûnému pÛvodní
ãásti, souãásti i pfiípadnû vrak vozidla po‰kozeného pojistnou událostí,
pfiiãemÏ hodnota tûchto vyuÏiteln˘ch zbytkÛ stanovená pojistitelem
bude vÏdy odeãtena od pojistného plnûní.

2. Nebylo-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, vlastnictví nalezeného
poji‰tûného vozidla nebo jeho ãásti na pojistitele nepfiechází a osoba,
které bylo vyplaceno pojistné plnûní, je povinna pojistné plnûní
pojistiteli vrátit do 1 mûsíce od jeho nalezení. Pojistitel povaÏuje
pojistné plnûní za vrácené, jestliÏe je na jeho úãet uhrazena 

a) ãástka, kterou pojistitel uhradil jako pojistné plnûní za odcizení vozidla
nebo 

b) ãástka, kterou by pojistitel obdrÏel pfii prodeji nalezeného vozidla  tfietí
osobû dle jeho pokynÛ.

âlánek 10
V˘plata pojistného plnûní

1. Je-li po‰kozené vozidlo opravováno ve smluvní opravnû pojistitele
resp. v opravnû urãené pojistitelem, mÛÏe pojistitel uhradit pojistné
plnûní pfiímo na úãet této opravny. Pfiípadné rozdíly ve v˘‰i
poskytnutého plnûní pojistitelem a nároky opravny za opravu uhradí
pojistník resp. objednavatel opravy. 

2. Je-li vozidlo opravováno v jiné (nesmluvní) opravnû, pojistné plnûní
vypoãtené jako náklady na opravu je pojistitelem uhrazeno za
pfiedpokladu, Ïe mu budou pfiedloÏeny faktury za opravu. 

3. Pojistná plnûní bez pfiedloÏení faktur (plnûní rozpoãtem) jsou
uhrazena v souladu s ãl. 6 tûchto VPP v pfiípadech:

a) totální ‰kody,

b) kdy poji‰tûn˘ prodá vozidlo v po‰kozeném stavu tfietí osobû a prokáÏe
tuto skuteãnost pojistiteli kupní smlouvou a kopií technického prÛkazu, 

c) bylo-li tak s pojistitelem písemnû dohodnuto.

âlánek 11
Povinnosti pojistníka

1. Pojistník je povinen dodrÏovat právní pfiedpisy upravující provoz na
pozemních komunikacích a podmínky provozu vozidel.

2. Pojistník je povinen seznámit vlastníka vozidla (poji‰tûného), drÏitele,
fiidiãe a popfiípadû dal‰í osoby, které byly povûfieny obsluhou vozidla,
s podmínkami poji‰tûní a zajistit, aby tyto osoby plnily povinnosti
uvedené v pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisech a podmínkách poji‰tûní. 



3. Pojistník je povinen:

a) vozidlo vybavit zabezpeãovacím zafiízením uveden˘m ve smlouvû a po celou
dobu poji‰tûní vozidlo a ve‰keré jeho zabezpeãovací zafiízení udrÏovat v provozu-
schopném stavu (vyÏaduje-li to povaha tohoto zafiízení) dle pokynÛ v r̆obce,

b) doloÏit pojistiteli doklady o vybavení zabezpeãovacím zafiízením pfied
vznikem pojistné události. Jinak je pojistitel oprávnûn povaÏovat
dodateãné zabezpeãení vozu za neprokázané.

c) pfii kaÏdém opu‰tûní vozidla uvádût ve‰keré jeho zabezpeãení 
v ãinnost tak, aby bylo funkãní po celou dobu opu‰tûní vozidla,

d) zajistit v˘mûnu v‰ech dotãen˘ch zámkÛ, jestliÏe dojde ke ztrátû nebo
odcizení jednoho a více klíãÛ; v pfiípadû odcizení vozidla pfiedat v‰echny
klíãe a ovládání od vozidla a jeho zabezpeãení, pokud si jej pojistitel vyÏádá,

e) bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli, Ïe pfiedmût poji‰tûní je
poji‰tûn pro stejn˘ pfiípad u jiného pojistitele,

f) pokud dojde ke ‰kodné události, uãinit  taková opatfiení, aby nastalá
‰koda, vzniklá touto událostí nebo v souvislostí s ní, byla co nejmen‰í,

g) oznámit neprodlenû pfiíslu‰n˘m policejním orgánÛm kaÏdou ‰kodu: 
– pokud tato povinnost vypl˘vá z právních pfiedpisÛ,
– jestliÏe ‰koda vznikla za okolností vzbuzujících podezfiení z trestného

ãinu ãi pokusu o nûj,

h) v pfiípadech, kdy na vozidle vznikla ‰koda, z níÏ bude uplatÀovat
právo na pojistné plnûní 

– poskytnout pojistiteli písemnû na pfiedepsaném formuláfii bez zbyteã-
ného odkladu,  nejpozdûji do ãtrnácti dnÛ, pravdivé informace o jejím
vzniku, pfiíãinû, o ãasov˘ch dispozicích souvisejících s nastalou ‰kodou 
a o rozsahu jejích následkÛ, pfiedloÏit pojistiteli potfiebné doklady, které si
vyÏádá, a umoÏnit pofiízení jejich kopií a dále umoÏnit pojistiteli vykonat
‰etfiení potfiebná ke zji‰tûní pfiíãiny a rozsahu vzniklé ‰kody,

– vyãkat s opravou po‰kozené vûci nebo s odstraÀováním zbytkÛ takto zniãené
nebo po‰kozené vûci na písemn  ̆pokyn pojistitele a to nejdéle do doby 30 dnÛ
od nahlá‰ení pojistné události, pokud z bezpeãnostních, hygienick˘ch nebo
jin˘ch váÏn˘ch dÛvodÛ není nutno s opravou nebo s odstraÀováním zbytkÛ
zaãít neprodlenû. V tûchto pfiípadech je povinen zabezpeãit dostateãnû
prÛkazné dÛkazy o rozsahu vzniklé ‰kody uschováním vûci, vymûnûn˘ch
po‰kozen˘ch dílÛ, fotografick˘m, filmov˘m nebo video záznamem,

– umoÏnit pojistiteli provést prostfiednictvím jím povûfien˘ch osob potfiebná
‰etfiení o pfiíãinách vzniklé ‰kody, o okolnostech rozhodn˘ch pro posouzení
nároku na pojistné plnûní, jeho rozsahu a v˘‰e, vãetnû ohledání poji‰tûné
vûci, prohlídky místa ‰kodné události; umoÏnit pojistiteli pofiízení zvukové 
a obrazové dokumentace z místa ‰kodné události, odebrání vzorkÛ,
po‰kozen˘ch vûcí, zabezpeãovacích zafiízení pro úãely provedení expertního
zkoumání atd.; v rámci ‰etfiení pojistitele je pojistník povinen strpût pfiípadné
ovûfiování pravdivosti a úplnosti sdûlen˘ch údajÛ, pfiedloÏen˘ch dokladÛ 
a vûcí provádûn˘ch u tfietích fyzick˘ch nebo právnick˘ch osob; pro pfiípad
potfieby ovûfiení údajÛ pojistník prohla‰uje v souladu s ust. § 39 zákona ã.
363/1999 Sb., Ïe souhlasí s poskytnutím údajÛ pojistiteli o jeho minulém ãi
souãasném poji‰tûní veden˘ch u jin˘ch poji‰Èoven nebo u právnické osoby,
ve které mají majetkov˘ podíl ãi vklad pouze poji‰Èovny, 

– uãinit opatfiení, aby nedo‰lo k promlãení nebo zániku práva na náhradu
‰kody, které podle právních pfiedpisÛ pfiechází na pojistitele,

i) zajistit uloÏení originálu technického prÛkazu na bezpeãném místû
mimo vozidlo a v pfiípadû totální ‰kody na vozidle jej pfiedat pojistiteli,
pokud si jej pojistitel vyÏádá,

j) plnit dal‰í povinnosti dohodnuté ve smlouvû resp. podmínkách poji‰tûní. 

4. Následky poru‰ení tûchto povinností urãuje ãlánek 8 odst. 8.2 VPP 
- obecná ãást - UCZ/05. Toto ustanovení se nevztahuje na bûÏná
poru‰ení pravidel silniãního provozu.

5. Zjistí-li pojistník po oznámení pojistné události, Ïe se na‰la odcizená
ãi ztracená vûc postiÏená pojistnou událostí je povinen:

a) tuto skuteãnost neprodlenû oznámit pojistiteli,

b) v souladu s ãlánkem 9 odst. 2 tûchto VPP poskytnout souãinnost
potfiebnou pro pfievod vlastnictví vozidla nebo jeho ãásti na pojistitele. 

6. Není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak, je pojistník povinen uhradit
náklady na provedení prohlídky vozidla pfied pfiijetím do poji‰tûní,
jestliÏe byla tato prohlídka provedena a doba, po kterou je vozidlo 
u pojistitele poji‰tûno, je krat‰í jednoho roku.

âlánek 12
Zvlá‰tní ujednání pro vozidla pronajatá na leasing

1. Pfii pojistné události na dodateãnû namontované v˘bavû má nárok na

pojistné plnûní vlastník vûci. Pro dané pfiípady se v‰ak ujednává, Ïe
pfiednostní právo na plnûní z pojistné události má vÏdy vlastník vozidla.

2. Zmûnou vlastníka poji‰tûného vozidla poji‰tûní nezaniká, jestliÏe je pojistníkem
nájemce vozidla, na nûhoÏ po ukonãení leasingu pfiechází vlastnické právo 
z leasingové spoleãnosti, není-li v pojistné smlouvû uvedeno jinak. 

âlánek 13
V˘luky 

1. Poji‰tûní podle tûchto VPP se nevztahuje na události:

a) zpÛsobené pfiímo nebo nepfiímo povstáním, stávkami, jin˘mi
ozbrojen˘mi konflikty a vnitrostátními nepokoji, teroristick˘mi ãiny,
váleãn˘mi událostmi, vojensk˘mi policejními a úfiedními opatfieními,
vy‰‰í mocí, zemûtfiesením nebo úãinky jaderné energie,

b) pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení pneumatik, diskÛ kol (ráfkÛ),
krytÛ kol (poklic) nebo elektrického zafiízení zkratem, pokud nedo‰lo
souãasnû i k jinému po‰kození, za které je pojistitel povinen plnit,

c) pfii nichÏ do‰lo k po‰kození, zniãení ãi odcizení záznamÛ na
magnetick˘ch mediích v‰eho druhu (zvukové, obrazové, datové aj.), 

d) pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení vozidla nebo jeho ãásti jejím
funkãním namáháním, pfiirozen˘m opotfiebením nebo únavou
materiálu; tím se rozumí napfi. téÏ drobná po‰kozením laku vzniklá
obvykl˘m pouÏíváním vozidla,

e) pfii nichÏ do‰lo k po‰kození ãi zniãení vozidla nebo jeho ãásti 
v dÛsledku nesprávné obsluhy nebo údrÏby mající pfiím˘ vliv na vznik
této události napfi.

– v dÛsledku nadmûrného opotfiebení pneumatik, 
– nesprávné nakládání ãi vykládání vozidla ãi uloÏení nákladu bûhem jízdy, 
– jiné nesprávné ãinnosti analogicky odvoditelné z uveden˘ch pfiípadÛ,

f) kdy vozidlo bylo pouÏito v rozporu s pokyny stanoven˘mi v˘robcem
dopravního prostfiedku nebo k jin˘m úãelÛm, neÏ je uvedeno 
v pojistné smlouvû.

2. Pokud není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, poji‰tûní se dále
nevztahuje na události:

a) kdy poji‰tûn˘ dopravní prostfiedek byl pouÏit k takové akci, pfii které
dochází k dosahování nejvy‰‰í rychlosti, pfiekonání pfiekáÏek a nebo
kdy jsou nutné zvlá‰tní jízdní dovednosti fiidiãe a nebo k v˘cviku pro
tyto akce. Tímto se rozumí zejména závody jakéhokoliv druhu,
soutûÏe s rychlostní vloÏkou, jakoÏ i pfiípravné jízdy pro tyto akce. 

b) zpÛsobené v˘buchem hofilav˘ch a nebo tfiaskav˘ch látek, které
dopravní prostfiedek sám pfieváÏel (touto látkou není palivo potfiebné
k pohonu poji‰tûného dopravního prostfiedku),

c) po‰kození ãi zniãení vozidla nebo jeho ãásti pfii jeho ãinnosti jako
pracovního stroje,

d) po‰kození, zniãení ãi odcizení vozidla nebo jeho ãásti, za které je
odpovûdn˘ opravce nebo dodavatel ze zákona ãi ze smlouvy,

e) kdy osoba fiídící vozidlo nemûla v dobû vzniku události pfiedepsané
fiidiãské oprávnûní,

f) zpÛsobené úmysln˘m jednáním pojistníka, poji‰tûného ãi jiného
oprávnûného uÏivatele vozidla nebo jiné osoby jednající z podnûtu
nûkteré z  tûchto osob nebo byly-li zpÛsobeny nesplnûním povinnosti
tûchto osob k odvrácení ‰kody,

g) kdy vozidlo bylo pouÏito v dobû události k trestné ãinnosti osob
uveden˘ch v pfiede‰lém odstavci,

h) kdy osoba fiídící vozidlo se odmítla podrobit dechové ãi krevní
zkou‰ce na alkohol nebo návykové látky.

3. Ustanovení odst. 1 a), c) aÏ f) a odst. 2 písm. a) aÏ f) tohoto ãlánku se
nevztahuje na pfiípady, kdy do‰lo ke ‰kodám na vozidle v dobû od
odcizení vozidla do jeho vrácení, bylo-li toto odcizení kryto poji‰tûním
a pfiíslu‰n˘mi orgány ãinn˘mi v trestním fiízení byl pfiípad uzavfien. 

4. Pojistitel nehradí z uplatnûné ‰kodné události Ïádné náklady na opravu
ãi v˘mûnu tûch dílÛ, které by musely b˘t vynaloÏeny na odstranûní
po‰kození existujícího jiÏ v okamÏiku pfiijetí do poji‰tûní ãi pfied vznikem
‰kodné události. Ustanovení vûty první neplatí, pokud se prokáÏe oprava
nebo v˘mûna tûchto dílÛ v dobû pfied okamÏikem vzniku ‰kodné
události, z níÏ jsou uplatÀovány nároky na pojistné plnûní.

âlánek 14
Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. ledna 2005.
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Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek vãetnû pfiipoji‰tûní, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami –
obecná ãást UCZ/05, zvlá‰tní ãást UCZ/POV/05, zvlá‰tní ãást UCZ/Kas/05,
které spolu tvofií nedílnou souãást.

âást první - v‰eobecná ustanovení 

âlánek 1

1. Tyto VPP stanovují spoleãná ustanovení pro poji‰tûní vozidel, za jak˘ch
podmínek je poji‰tûní POV a KASKO uzavfieno v jedné smlouvû 
a stanovují podmínky dal‰ích pfiipoji‰tûní doplÀujících samostatné
druhy poji‰tûní (POV nebo KASKO).

2. V jedné pojistné smlouvû lze ujednat i poji‰tûní pro více vozidel za
podmínek ve smlouvû uveden˘ch.

3. V jedné pojistné smlouvû lze rovnûÏ ujednat více druhÛ poji‰tûní
(pfiipoji‰tûní), které se váÏou k poji‰tûnému vozidlo.

âlánek 2
V˘klad pojmÛ

Ve smyslu tûchto VPP se rozumí:

1. Dopravní nehodou událost, která se stala v pfiímé souvislosti s jízdou
na pozemní komunikaci, pfii níÏ do‰lo ke ‰kodû na zdraví a nebo ke
‰kodû na majetku (tzn. i na poji‰tûném vozidle). 

2. GaráÏí vlastní nebo pronajatá uzamykatelná nemovitost urãená 
k úschovû odstaveného vozidla. Pro úãely tohoto poji‰tûní se mÛÏe
v‰ak jednat o garáÏ specifikovanou v˘‰e nebo garáÏové stání, kde sice
vozidlo nelze samostatnû uzamknout, av‰ak je odstaveno na krytém
místû hlídaném stálou sluÏbou, za nûÏ odpovídá urãitá právnická ãi
fyzická osoba.

4. Homologovan˘m zafiízením funkãní zafiízení, které bylo odzkou‰eno 
a na nûÏ bylo vydáno osvûdãení o technické zpÛsobilosti pfiíslu‰n˘m
orgánem âR.

5. Neoprávnûn˘m uÏíváním zmocnûní se poji‰tûné vûci bez vûdomí
vlastníka, s úmyslem ji pfiechodnû uÏívat.

6. Neoprávnûn˘m fiidiãem osoba, která nebyla povûfiená pojistníkem
nebo poji‰tûn˘m k fiízení poji‰tûného dopravního prostfiedku.

7. Nov˘m vozidlem vozidlo max. 6 mûsícÛ staré a s najet˘mi max. 100 km,
není-li ve smlouvû uvedeno jinak.

8. Odcizením:
– krádeÏ vloupáním, tj. pfiisvojení si poji‰tûného motorového vozidla

nebo jeho ãásti tím, Ïe se jej pachatel zmocní zpÛsobem, pfii kterém
prokazatelnû pfiekonal uzamãení nebo pfiekonal jinou jistící pfiekáÏku
nebo opatfiení chránící vûc pfied odcizením nebo

– loupeÏ, tj. pfiivlastnûní si poji‰tûného motorového vozidla nebo jeho
ãásti tak, Ïe pachatel prokazatelnû uÏije proti poji‰tûnému, jeho
zamûstnanci nebo jiné osobû poji‰tûn˘m povûfiené násilí nebo
pohrÛÏku bezprostfiedního násilí v úmyslu zmocnit se poji‰tûného
motorového vozidla nebo jeho ãásti.

9. PouÏitím vozidla zpÛsob uÏívání vozidla bûhem doby poji‰tûní. Tento
zpÛsob musí b˘t stanoven ve smlouvû, jinak se pfiedmûtné poji‰tûní
eviduje s pouÏitím „soukromé“ (s následky moÏného krácení
pojistného plnûní v pfiípadû pouÏití vozidla jin˘m zpÛsobem). 
V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t stanoven i jin˘ zpÛsob pouÏití vozidla,
neÏ je uveden níÏe:

– „soukromé“, vozidlo je uÏíváno v˘hradnû pro soukromé potfieby
fyzick˘ch osob,

– „podnikatelské“, vozidlo je uÏíváno pro podnikatelské úãely fyzick˘ch
nebo právnick˘ch osob nebo pro jiné neÏ podnikatelské úãely
právnick˘ch osob, bez zvlá‰tního urãení tohoto vozidla (vyjma dále
uvedeného); za podnikatelské vozidlo se povaÏuje téÏ vozidlo
soukromé, které je v prÛbûhu pojistného období opakovanû pouÏito 
k podnikatelsk˘m úãelÛm,

– „pfiednost v jízdû“, vozidlo je uÏíváno jako vozidlo s právem pfiednostní
jízdy (vyjma vozidel dále uveden˘ch),

– „sanitka“, vozidlo je uÏíváno pro pfiepravu nemocn˘ch ãi zranûn˘ch
osob,

– „úklid“, vozidlo je uÏíváno pro svoz odpadu a úklid pozemních
komunikací,

– „doprava“, vozidlo je uÏíváno k pfiepravû nákladu za úplatu,
– „MHD“, vozidlo je uÏíváno pro mûstskou hromadnou pfiepravu,
– „taxi“, vozidlo je uÏíváno pro úãely taxisluÏby nebo kur˘rní sluÏby 

a nebo smluvní pfiepravy osob,
– „autopÛjãovna“, vozidlo je uÏíváno pro pÛjãovaní za úplatu,
- „pfiedvádûcí“, vozidlo je uÏíváno pro pÛjãování klientÛm autoprodejen

ãi autoopraven, 
– „poÏární“, vozidlo je uÏíváno v souvislosti s likvidací poÏárÛ a pro jiné

záchranné a vypro‰Èovací ãinnosti,
– „nebezpeãn˘ náklad“, vozidlo je uÏíváno pro pfiepravu nebezpeãného

nákladu, tzv. ADR, (v˘bu‰nin, hofilavin aj.).

10. Registraãní znaãka - rozeznávací znaãka vozidla (RZ), dfiíve uÏívan˘
název je státní poznávací znaãka (SPZ).

11. Smluvní Autosklo – je smluvní opravna pojistitele specializovaná pro
v˘mûnu autoskel. 

12. Smluvní opravna – je opravna vozidel, která má s pojistitelem uzavfien
smluvní vztah. 

13. Technick˘m prÛkazem se rozumí technick˘ prÛkaz vozidla (k datu
vydání tûchto VPP má dokument název „Technick˘ prÛkaz silniãního
motorového vozidla a pfiípojného vozidla“), nevystavuje-li se ke
konkrétnímu dopravnímu prostfiedku technick˘ prÛkaz, rozumí se tím
jin˘ obdobn˘ doklad.

14. Vandalismem ‰koda na poji‰tûné vûci vzniklá v dÛsledku úmyslného
jednání tfietí osoby.

15. VIN je identifikaãní ãíslo vozidla (vehicle identification number)
uvedené v technickém prÛkazu vozidla a vyznaãené na skeletu
karosérie zpravidla na více místech.

16. V˘bavou vozidla: 
– dodateãná, tzn. v˘bava dodateãnû zamontovaná (i prodejcem vozidla)

nad rámec v˘bavy základní, pfiiãemÏ u nûkterého vozidla mÛÏe b˘t
konkrétní díl vozidla ve v˘bavû základní, u jiného v dodateãné. Pokud
nejsou v˘robcem vyjmenovány ve v˘bavû základní, rozumí se touto
v˘bavou následující díly: ABS, ampérmetr, autosvítilna (i baterka),
bezpeãnostní pásy, centrální zamykání, dûtská sedaãka, ekonotester, HF
sada, hasicí pfiístroj vãetnû pomocn˘ch prostfiedkÛ, hustilka ãi kompresor
na hu‰tûní pneumatik, katalyzátor, kapotáÏ u motocyklÛ, klakson (i jiná
homologovaná signalizaãní zafiízení), klimatizace, kobereãky, kryt
zavazadel (napfi. vak), lékárniãka, lÛÏkové sedadlo, mapa (i autoatlas),
mlhovky (pfiední i zadní), nafukovací bezpeãnostní vak, náfiadí (obvyklá
sada), ochranná pfiilba, otáãkomûr, poklice na kolech (i ozdobné
mezikruÏí), panoramatické zrcátko (i s dig. hodinami), popla‰né 
a zabezpeãovací zafiízení, potahy, pfiídavné chladiãové Ïaluzie a deãky,
rádio (i s pfiehrávaãem CD diskÛ vãetnû zásobníku nebo pfiehrávaãem
kazet ãi radiov˘m dopravním dekodérem), ráfky z lehk˘ch kovÛ,
reproduktory, rezervní kolo, rezervní kanystr, sada náhradních Ïárovek
vãetnû pojistek, spoilery, sportovní volant, startovací kabely k baterii,
stfie‰ní okno, stfie‰ní zahrádka vã. jedné sady úchytÛ, ta‰ky na
jednostop˘ch vozidlech, taÏné lano (i tyã), taÏné zafiízení, tlakomûr,
voltmetr, vypro‰Èovací fietûzy a zafiízení vãetnû lopatky, v˘straÏná lampa,
trojúhelník ãi praporek, zvedák a dal‰í zafiízení ãi v˘bava zvy‰ující
bezpeãnost posádky a vozidla v silniãním provozu. 



U vozidel speciálnû poji‰tûn˘ch se mÛÏe dále jednat o drÏák reklamy,
radiové zafiízení s anténou, svûteln˘ maják, ‰títek Taxi, tachograf,
taxametr, vyhledávací reflektor.
V˘‰e uvedená specifikace dodateãné v˘bavy neplatí v pfiípadû, kdy je
ve VPP nebo v pojistné smlouvû stanovena pro urãité pfiípady
povinnost dodateãnou v˘bavu pfiesnû specifikovat.

– základní, tzn. v˘bava dodávaná v˘robcem za základní cenu vozidla.

17. Zabezpeãovacím zafiízení:

a) MZ, mechanické zabezpeãení – napfi. zamykací tyã, zamykací fietûz,
zamykací vidlice do kola, zámek brzdového kotouãe nebo jiné
obdobné zafiízení urãené k uzamãení vozidla nebo jiná jistící pfiekáÏka,

b) MZZ, homologované mechanické zabezpeãovací zafiízení pevnû
spojené s vozidlem namontované dodateãnû zevnitfi vozidla, a to nad
rámec proveden˘ v˘robcem. Zámky fiadicí páky jsou do vozidla
dodateãnû trvale namontovány (napfi. Construct, Defend Lock,
Medvûd Blok, Mul-T-Lock apod.),

c) EZZ, homologované elektrické ãi elektronické zabezpeãovací zafiízení,
které vozidlo chrání pfied neoprávnûn˘m pouÏitím, 

d) IZZ, imobilizérer, tj elektrické zabezpeãovací zafiízení, které zablokuje
nejménû jednu fiídicí ãi hnací funkci vozidla, napfi. zapalování, palivové
ãerpadlo, fiízení aj.,

e) AZZ, homologované aktivní EZZ nejvy‰‰ího stupnû, které kromû
obvykl˘ch funkcí (blokování hnacích agregátÛ, optická a zvuková
signalizace) navíc komunikuje s uÏivatelem i centrálním dispeãinkem 
a umoÏÀuje dálkovû urãit polohu vozidla popfi. zablokovat vozidlo
(napfi. SHERLOG),

f) SBZ, systém bezpeãnostního znaãení, tj. evidence vozidla a jeho
vlastníka v evropské databázi a ochranné znaãení vozidla vyznaãením
ãíselného kódu na sklech vozidla provedené metodou pískování.

18. Îivelní událostí, ‰koda vzniklá v dÛsledku pÛsobení: 
– poÏáru, resp. ohnû vzniklého mimo urãené ohni‰tû nebo ohnû, kter˘

urãené ohni‰tû opustil a kter˘ se vlastní silou roz‰ífiil nebo byl tfietí osobou
úmyslnû roz‰ífien (za poÏár se nepovaÏují úãinky uÏitkového ohnû nebo
sálavého tepla a doutnání s omezen˘m pfiístupem vzduchu), 

– v˘buchu, tj. náhl˘ niãiv˘ projev tlakové síly spoãívající v rozpínavosti
plynÛ nebo par; v˘buchem není v˘buch ve spalovacím prostoru
spalovacího motoru nebo aerodynamick˘ tfiesk, 

– úderu blesku,tj. bezprostfiední pÛsobení energie blesku nebo teploty
jeho v˘boje na poji‰tûné vûci, 

– povodní a záplavou, tj. zaplavení vozidla a jeho bezprostfiedního okolí
vystoupáním stojatého nebo tekoucího povrchového vodstva z bfiehÛ, a to
i v pfiípadû do‰lo-li k záplavû z dÛvodu poruchy na vodovodním zafiízení,

– vichfiicí, tj. pohyb vûtru o rychlosti vût‰í neÏ 20,8 m/s,
– krupobitím,
– sesouváním pÛdy,
– zfiícením skal, pádem lavin,
– tíhou snûhu.

âlánek 3
Kategorizace vozidel

Není-li ve smlouvû uvedeno jinak, jsou pro úãely stanovení pojistného pro
v‰echny druhy poji‰tûní vozidla rozdûlena na následující kategorie.

A - motocykly – motocykl, skútr, mokik, moped, motocykl soutûÏní, jízdní
kolo s motorem (druh vozidla „motocykly“),

B - osobní automobily vã. elektromobilÛ - zahrnuje vozidla pro pfiepravu
max. 9ti sedících osob a zavazadel, jejichÏ celková hmotnost
nepfievy‰uje 3 500 kg, zahrnuje téÏ vozidla speciální do 3 500 kg jako
napfi. sanitní, pohfiební, obytné, poÏárnické, záchranáfiské, montáÏní,
sportovní, technické zásahové vypro‰Èovací apod. (druh vozidla
„osobní automobily“),

C - autobusy - zahrnuje autobusy a minibusy, tj. vozidla pro pfiepravu více
neÏ 9ti osob, jejichÏ celková hmotnost pfievy‰uje 3 500 kg (druh
vozidla „autobusy“), 

D - trolejbusy - zahrnuje vozidla na elektrick˘ pohon urãená pro pfiepravu
více neÏ 9ti osob (druh vozidla „autobusy“),

G - nákladní automobily (N2 a N3) - zahrnuje vozidla pro pfiepravu vûcí,
jejichÏ celková hmotnost pfievy‰uje 3 500 kg (druh vozidla „nákladní
automobily“),

H - speciální automobily do 3 500 kg – vozidla se speciálním pouÏitím,
jejichÏ celková hmotnost nepfievy‰uje 3 500 kg (druh vozidla „speciální
vozidla“),

I - speciální automobily nad 3 500 kg – vozidla se speciálním pouÏitím,

jejichÏ celková hmotnost pfievy‰uje 3 500 kg (druh vozidla „speciální
vozidla“),

J - tahaãe – zahrnuje vozidla urãená k taÏení návûsu nebo pfiívûsu,
K - traktory – zahrnuje v‰echna vozidla s koly nebo pásy s nejménû dvûma

nápravami, jejichÏ funkce je dána taÏnou silou, konstrukãnû urãené pro
taÏení, tlaãení, nesení nebo pohon urãit˘ch náfiadí strojÛ nebo
pfiípojn˘ch vozidel urãen˘ch pro uÏívání v zemûdûlském, lesním nebo
jiném hospodáfiství (druh vozidla „zvlá‰tní vozidla“),

L - pfiípojná vozidla vyjma návûsÛ – zahrnuje v‰echna vozidla vyjma
traktorov˘ch bez omezení celkové hmotnosti, která nemají vlastní
pohon a jsou urãena k taÏení za osobním ãi nákladním vozidlem nebo
vozidla speciální slouÏící k vykonávání urãit˘ch pracovních úkonÛ,
napfi. vrtná souprava, poÏárnick˘, obytn˘ (druh vozidla „pfiípojná
vozidla“),

M - návûsy – zahrnuje v‰echna vozidla bez omezení celkové hmotnosti,
která nemají vlastní pohon, pfieváÏná ãást jejich celkové hmotnosti se
pfiená‰í na tahaã návûsÛ a jejich náprava (nápravy) jsou umístnûny za
tûÏi‰tûm vozidla (druh vozidla „pfiípojná vozidla“),

N - nemotorová vozidla nebo nemotorov˘ pracovní stroj taÏen˘ nebo
tlaãen˘ pû‰ky jdoucí osobou (druh vozidla „zvlá‰tní vozidla“),

O - nákladní automobily (N1) - zahrnuje vozidla pro pfiepravu vûcí, jejichÏ
celková hmotnost nepfievy‰uje 3 500 kg (druh vozidla „nákladní
automobily“),

P - pfiípojná vozidla traktorÛ vyjma návûsÛ – zahrnuje v‰echna vozidla bez
omezení celkové hmotnosti, která nemají vlastní pohon  a jsou urãena
k taÏení za traktory (druh vozidla „pfiípojná vozidla“),

Q - tfiíkolky nad 400 kg – zahrnuje tfiíkolová nebo ãtyfikolová vozidla nad
400 kg,

R - terénní vozidla – zahrnuje osobní vozidla svojí konstrukcí urãená pro
provoz na silnici i v terénu (druh vozidla „osobní automobily“ nebo
„nákladní automobily“),

S - pracovní stroje – zahrnuje samojízdné pracovní stroje s vlastním
zdrojem pohonu urãené k vykonávání urãit˘ch ãinností i pracovní
stroje bez vlastního zdroje pohonu, tj. pracovní stroje pfiípojné 
a pracovní stroje nesené, vysokozdviÏné vozíky (druh vozidla „zvlá‰tní
vozidla“),

T - tfiíkolky a ãtyfikolky do 400 kg – zahrnuje tfiíkolová nebo ãtyfikolová
vozidla do 400 kg (druh vozidla „motocykly“),

W - ostatní vozidla – zahrnuje potahové vozidlo, jednonápravov˘ traktor 
s pfiívûsem, snûÏn˘ skútr, rolba (druh vozidla „ostatní silniãní vozidla“).

âlánek 4
V‰eobecná ustanovení pro pfiipoji‰tûní

1. Není-li dále uvedeno jinak, a je-li sjednáno POV nebo KASKO, lze 
k tûmto poji‰tûním rovnûÏ sjednat pfiipoji‰tûní uvedená níÏe, poji‰tûní
právní ochrany a  asistenãní sluÏby.

2. Územní platnost poji‰tûní se vztahuje na Evropu v geografickém
smyslu, vãetnû asijské ãásti Turecka. Pfii pfiepravû vozidla po vodû se
poji‰tûní nepfieru‰uje, jestliÏe místa naloÏení a vyloÏení leÏí uvnitfi
územního rozsahu poji‰tûní. Pokud místo vykládky vozidla leÏí mimo
územní rozsah, poji‰tûní konãí okamÏikem ukonãení vykládky. 

3. Pfiípadná v˘plata pojistného plnûní z pfiipoji‰tûní sjednan˘ch podle této
zvlá‰tní ãásti VPP nemá vliv na systém B/M v POV nebo KASKO.

4. Na pfiipoji‰tûní skel, pfiipoji‰tûní zavazadel a pfiipoji‰tûní pfiíspûvku  na
náhradní vozidlo se analogicky vztahují pfiíslu‰ná ustanovení VPP
UCZ/Kas/05.

âást druhá – Pfiipoji‰tûní SKLA

âlánek 5
Pfiedmût poji‰tûní

1. Pfiedmûtem poji‰tûní jsou skla vozidla uvedeného v pojistné smlouvû.
Ve smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním
‰kodov˘m.

2. Toto poji‰tûní se sjednává na pojistnou hodnotu ve v˘‰i ceny nového
skla pro pfiípady po‰kození ãi zniãení skla nárazem, dojde-li k prasknutí
resp. lomu skla na vozidle.

âlánek 6
Rozsah poji‰tûní a pojistné plnûní

1. Poji‰tûní skel lze sjednat v tûchto variantách:
a) „âelní sklo“. Toto pfiipoji‰tûní se vztahuje pouze na ãelní sklo.



b) „V‰echna skla“. Toto pfiipoji‰tûní se vztahuje na v‰echna skla kabiny
vozidla a dále na skla pfiedních svûtlometÛ, do nich integrovan˘ch
smûrov˘ch svûtel a skla mlhov˘ch svûtlometÛ i na skla stfie‰ní.

2. Pojistné plnûní zahrnuje náklady na práci i materiál potfiebné pro
v˘mûnu po‰kozeného skla za nové. Pfii po‰kození skla svûtlometÛ
uhradí pojistitel náklady na cel˘ svûtlomet pouze v pfiípadû,
neprodává-li se sklo svûtlometu jako samostatn˘ náhradní díl.

3. Sjednaná spoluúãast se neodeãítá pfii opravû ãelního skla lepením.

âást tfietí – pfiipoji‰tûní SEDADEL

Pfiedmûtem poji‰tûní jsou osoby pfiepravované v motorovém vozidle. Ve
smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním obnosov˘m.

âlánek 7
Pfiedmût a rozsah poji‰tûní, pojistné nebezpeãí, ‰kodná a pojistná
událost

1. Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad úrazu poji‰tûné osoby pfii fiízení ãi
uÏívání motorového vozidla, dále pfii nakládce nebo vykládce
motorového vozidla, eventuálnû jeho návûsu nebo pfiívûsu. RovnûÏ
jsou poji‰tûny osoby, které utrpí úraz pfii nastupování nebo
vystupování z motorového vozidla bezprostfiednû pfied nebo po jízdû.

2. Pojistn˘m nebezpeãím je moÏná pfiíãina úrazového dûje, v jehoÏ
dÛsledku dojde k po‰kození zdraví nebo smrti poji‰tûného.

3. ·kodnou událostí je úraz poji‰tûného. ·kodná událost se stává
pojistnou událostí v okamÏiku, kdy pojistitel mÛÏe z doloÏen˘ch
podkladÛ jednoznaãnû urãit, Ïe poji‰tûné osobû vznikl nárok na pojistné
plnûní. ·etfiení ‰kodné události pojistitel zahájí ihned po doruãení
vyplnûného oznámení o ‰kodû vãetnû pfiiloÏené lékafiské zprávy; pro
‰etfiení ve vûci nárokÛ z poji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu je rozhodující
pfiedání písemného rozhodnutí lékafie pojistiteli o jejich existenci.

4. Úrazové poji‰tûní mÛÏe b˘t sjednáno pro:

a) pfiípad trvalého tûlesného po‰kození poji‰tûného následkem úrazu
(dále jen „trvalé  následky“), 

b) pfiípad smrti poji‰tûného následkem úrazu (dále jen „smrt úrazem“),

c) dobu hospitalizace v dÛsledku úrazu (dále jen „nemocniãní
od‰kodné“), 

5. Rozsah poji‰tûní je urãen v pojistné smlouvû.

âlánek 8
Varianty poji‰tûní a poji‰tûné osoby

1. Poji‰tûní se uzavírá v rozsahu uvedeném v ãlánku 7 v následujících
variantách:

a) „Pau‰ální systém“ - poji‰tûní se vztahuje na osoby, které v poji‰tûném
vozidle cestovaly v dobû pojistné události, nejv˘‰e v‰ak na maximální
pfiípustn˘ poãet osob uveden˘ v technickém prÛkazu vozidla. V˘‰e
dohodnuté pojistné ãástky se vztahuje na kaÏdou osobu zvlá‰È.

b) „¤idiã“ - poji‰tûní a v˘‰e dohodnuté pojistné ãástky se vztahují pouze
na fiidiãe vozidla v dobû pojistné události. 

2. Varianta poji‰tûní je urãena v pojistné smlouvû.

âlánek 9
Úraz

1. Úrazem se pro úãely tohoto poji‰tûní rozumí neoãekávané a náhlé
pÛsobení vnûj‰ích sil nebo vlastní tûlesné síly nezávisle na vÛli
poji‰tûného, ke kterému do‰lo bûhem trvání poji‰tûní a kter˘m bylo
poji‰tûnému zpÛsobeno po‰kození zdraví nebo smrt. Za úraz se téÏ
povaÏuje stav, kdy v dÛsledku zv˘‰ené svalové síly vyvinuté na
konãetiny nebo pátefi dojde k vymknutí kloubu nebo k pfietrÏení nebo
natrÏení svalÛ, ‰lach, vazÛ nebo pouzder.

2. Za úraz se povaÏují i následující události nezávislé na vÛli poji‰tûného:

a) smrt utonutím,

b) tûlesná po‰kození zpÛsobená popálením, opafiením, pÛsobením úderu
blesku, elektrick˘m proudem, plyny nebo parami, poÏitím jedovat˘ch

nebo leptav˘ch látek, vyjma pfiípadÛ, kdy jejich pÛsobení probíhá
postupnû a dlouhodobû,

c) nákaza tetanem pfii úrazu.

3. Za úraz se povaÏuje pouze takové po‰kození pátefie vã. hernií plot˘nek,
ke kterému do‰lo pfiím˘m mechanick˘m pÛsobením na pátefi 
a nejedná-li se pouze o zhor‰ení projevu nemoci, která jiÏ existovala pfied
úrazem. Poruchy hybnosti pátefie v dÛsledku obvykle vykonávan˘ch
pohybÛ nebo zvedání bfiemene nejsou povaÏovány za úraz.

4. Bfii‰ní nebo tfiíselná k˘la jakéhokoliv druhu se povaÏuje za úraz pouze
tehdy, pokud byla zpÛsobena pfiím˘m mechanick˘m pÛsobením
zvenãí a nebyla-li dispoziãnû podmínûna.

5. Za úraz se nepovaÏují

a) psychické nebo du‰evní nemoci (chorobné stavy), i kdyÏ k nim do‰lo 
v dÛsledku tûlesného po‰kození nebo v dÛsledku psychického traumatu;

b) nemoci vã. infekãních onemocnûní, srdeãní infarkt a mozková mrtvice,
i kdyÏ nastaly jako následek úrazu;

c) sociální nebo psychická nepohoda, i kdyÏ vznikla jako následek úrazu;

d) sebevraÏda, pokus o ni, ani úmyslné sebepo‰kození nebo zpÛsobení
úrazu jinou osobou z podnûtu poji‰tûného.

âlánek 10
Pojistné plnûní z úrazového poji‰tûní

A. Trvalé následky úrazu 

1. ProkáÏe-li se bûhem jednoho roku od vzniku úrazu, Ïe úraz zanechá
trvalé následky, tj. omezení funkce tûlesn˘ch orgánÛ nebo jejich ztrátu,
vzniká poji‰tûnému nárok na pojistné plnûní. Rozsah trval˘ch následkÛ
urãuje lékafi pojistitele v procentech podle Základní tabulky A), se
kterou je pojistitel povinen poji‰tûného seznámit. JestliÏe v‰ak poji‰tûn˘
v dÛsledku úrazu bûhem jednoho roku od vzniku úrazu zemfie, nárok
na pojistné plnûní za trvalé následky nevzniká.

2. Pfii ãásteãné ztrátû nebo ãásteãném omezení funkce tûlesn˘ch orgánÛ
stanoví lékafi pojistitele v˘‰i pojistného plnûní podílovû ze sazeb
uveden˘ch v Základní tabulce A). Pokud rozsah trval˘ch následkÛ
podle tabulky není moÏné stanovit, je rozhodující, do jaké míry je
podle lékafiského hlediska ovlivnûna tûlesná  funkce.

3. Zemfie-li poji‰tûn˘ bûhem jednoho roku po úrazu z jiné pfiíãiny, která
nesouvisí s úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnûní podle stupnû
trval˘ch následkÛ, kter˘ je moÏno urãit na základû naposledy
vystaven˘ch lékafisk˘ch nálezÛ.

4. V dÛsledku jedné pojistné události plní pojistitel nejv˘‰e do 100%
sjednané pojistné ãástky pro pfiípad trval˘ch následkÛ, pokud není ve
smlouvû sjednáno jinak.

5. Pokud je ve smlouvû sjednáno progresivní plnûní, stanoví se v˘‰e
plnûní podle rozsahu trval˘ch následkÛ (TN) úrazu takto:

a) pro TN od 0,5% do 25% - plnûní ze sjednané pojistné ãástky pro TN,

b) pro TN od 25,1 – 50% - plnûní z dvojnásobku sjednané poj. ãástky pro TN,

c) pro TN od 50,1 do 75% - plnûní z trojnásobku sjednané poj.ãástky pro TN,

d) pro TN od 75,1 do 100% - plnûní ze ãtyfinásobku sjednané poj.ãástky
pro TN.

6. V prvním roce po úrazu poskytne pojistitel plnûní pouze v tom
pfiípadû, lze-li z lékafiského hlediska jednoznaãnû stanovit koneãn˘
rozsah trval˘ch následkÛ úrazu.

7. Pokud procento trval˘ch následkÛ není moÏno jednoznaãnû urãit
jeden rok od data úrazu, je oprávnûn jak pojistitel, tak poji‰tûn˘ nechat
rozsah trval˘ch následkÛ kaÏdoroãnû po dobu ãtyfi let ode dne úrazu
provûfiit lékafiem.

8. Pfii urãení procenta trval˘ch následkÛ se odeãítá procento pfiedchozích
trval˘ch následkÛ, které mûl poji‰tûn˘ je‰tû pfied úrazem. Pfiedchozí
následky se stanoví podle Základní tabulky A) pro urãování rozsahu
trval˘ch následkÛ.



B. Smrt úrazem

1. Pokud ve smlouvû bylo sjednáno poji‰tûní pro pfiípad smrti úrazem 
a poji‰tûn˘ zemfie

a) bûhem jednoho roku ode dne úrazu na následky úrazu, vyplatí
pojistitel pojistnou ãástku pro pfiípad smrti úrazem a není jiÏ nárok na
plnûní z poji‰tûní trval˘ch následkÛ;

b) v pfiíãinné souvislosti s úrazem do tfií let ode dne úrazu, poskytne
pojistitel pojistné plnûní rovnûÏ podle stupnû trval˘ch následkÛ, kter˘
urãí na základû naposledy vystaven˘ch lékafisk˘ch nálezÛ.

2. Do pojistného plnûní v dÛsledku smrti úrazem se zapoãítává i plnûní,
které bylo vyplaceno v dÛsledku stejné události za trvalé následky.
Poskytnuté plnûní za trvalé následky, pfiesahující pojistnou ãástku pro
pfiípad smrti úrazem, nemÛÏe pojistitel poÏadovat zpût.

3. U osob mlad‰ích 15-ti let plní pojistitel v pfiípadû smrti úrazem
maximálnû do v˘‰e 25.000 Kã.
Plnûní ve v˘‰e uveden˘ch pfiípadech je poskytnuto tomu, kdo je 
v pojistné smlouvû urãen jako obmy‰lená osoba nebo obmy‰len˘m
osobám v uvedeném podílu. Není-li uvedena obmy‰lená osoba, je
pojistné plnûní vyplaceno tomu, komu vzniklo právo na plnûní dle
pfiíslu‰ného právního pfiedpisu.

âlánek 11
Plnûní za pobyt v nemocnici následkem úrazu – nemocniãní od‰kodné

1. Nemocniãním od‰kodn˘m se rozumí v pojistné smlouvû sjednaná ãástka
za kalendáfiní den nutného pobytu poji‰tûného v nemocnici v dÛsledku
léãení úrazu, nejdéle v‰ak za 365 dní v prÛbûhu 2 let od data úrazu.

2. Pojistné plnûní se neposkytuje za pobyt v léãebn˘ch, peãovatelsk˘ch ãi
kosmetick˘ch ústavech, v léãebnách pro dlouhodobû a chronicky
nemocné, v ozdravovnách, v lázních, v domovech dÛchodcÛ a pod.

âlánek 12
Povinnosti poji‰tûného (pojistníka)

1. V‰ichni poji‰tûní jsou povinni respektovat platné právní normy t˘kající
se jízdy motorov˘m vozidlem.

2. Poji‰tûn˘ je povinen nejpozdûji do 10 dnÛ písemnû nahlásit úraz.
V˘jimky jsou moÏné pouze v pfiípadû, kdy vzhledem k zdravotnímu
stavu nebylo moÏné tuto zprávu odeslat.

3. Poji‰tûn˘ je povinen ihned po obdrÏení vyplnit podrobnû a pravdivû
formuláfi oznámení o ‰kodû, nechat vyplnit lékafiskou zprávu a zaslat
neprodlenû pojistiteli.

4. Pokud je poji‰tûno nemocniãní od‰kodné, musí poji‰tûn˘ zaslat ihned
po propu‰tûní z nemocnice doklad o hospitalizaci s uvedením jména,
rodného ãísla, data pfiijetí a propu‰tûní, jakoÏ i diagnózy.

5. Poji‰tûn˘ je povinen bez zbyteãného odkladu vyhledat po úrazu
lékafiské o‰etfiení, léãit se podle pokynÛ lékafie a vyÏaduje-li to pojistitel,
dát se na jeho náklady vy‰etfiit lékafiem, kterého pojistitel urãí. 

6. V pfiípadû vzniku ‰kodné události je pojistitel oprávnûn zji‰Èovat 
a pfiezkoumávat zdravotní stav poji‰tûného. Zji‰Èování zdravotního
stavu se provádí na základû zpráv a zdravotnické dokumentace
vyÏádan˘ch pojistitelem povûfien˘m zdravotnick˘m zafiízením od
o‰etfiujících lékafiÛ, a v pfiípadû potfieby i prohlídkou nebo vy‰etfiením
proveden˘m zdravotnick˘m zafiízením. Poji‰tûn˘ je povinen tûmto
poÏadavkÛm pojistitele vyhovût. I v pfiípadû smrti poji‰tûného je
pojistitel oprávnûn vyÏadovat lékafiské zprávy potfiebné k ‰etfiení.

7. Poji‰tûn˘ je povinen zplnomocnit pojistitele k jednání s o‰etfiujícími
lékafii a zdravotnick˘mi zafiízeními a zprostit je mlãenlivosti. Souhlas se
zji‰Èováním a pfiezkoumáváním svého zdravotního stavu dává poji‰tûn˘
zejména podpisem smlouvy, na jejímÏ základû vzniká poji‰tûní a také
podpisem na pfiíslu‰ném tiskopisu, kter˘m ‰kodu oznamuje.

8. V pfiípadû rozdíln˘ch názorÛ nechat se vy‰etfiit znalci nebo jimi urãen˘mi
lékafii a podrobit se takov˘m opatfiením, které znalci pokládají za nutné

âlánek 13
SníÏení pojistného plnûní 

1. Pojistitel mÛÏe sníÏit pojistné plnûní, do‰lo-li k úrazu následkem poÏití

alkoholu nebo aplikací návykov˘ch látek nebo pfiípravkÛ obsahujících
návykové látky poji‰tûn˘m. Pokud to okolnosti, za kter˘ch k úrazu
do‰lo, odÛvodÀují, mÛÏe pojistitel pojistné plnûní odmítnout.

2. Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní:

a) ovlivnily-li následky úrazÛ nebo onemocnûní existující jiÏ pfied úrazem
vznik úrazu, následky úrazu nebo délku léãení, a to v pomûru, v jakém
je negativní pÛsobení nemocí a tûlesn˘ch po‰kození k následkÛm
úrazu;

b) do‰lo-li k úrazu poji‰tûného s následkem smrti v souvislosti s úmysln˘m
jednáním, jímÏ jinému zpÛsobil tûÏkou újmu na zdraví nebo smrt.

3. Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní pro nesplnûní povinností
pojistníka, resp. poji‰tûného zejména v tûchto pfiípadech:

a) poji‰tûn˘ nevyhledal neodkladnû lékafiské o‰etfiení;

b) poji‰tûn˘ nedodrÏel léãebn˘ reÏim;

c) poji‰tûn˘ nepodstoupil vy‰etfiení smluvním lékafiem pojistitele;

d) poji‰tûn˘ poru‰il povinnost vãasného nahlá‰ení pojistné události.

4. Dále mÛÏe pojistitel pfiimûfienû sníÏit pojistné plnûní v následujících
pfiípadech: 

a) poji‰tûn˘ jako fiidiã pouÏíval vozidlo, které nebylo podle právních
pfiedpisÛ technicky zpÛsobilé k provozu,

b) vozidlo bylo pouÏito v rozporu s podmínkami stanoven˘mi v˘robcem
nebo právními pfiedpisy pro pfiepravu osob v pfiíslu‰ném druhu
vozidla, 

c) ve vozidle cestoval vy‰‰í poãet osob neÏ je maximální poãet osob
uveden˘ v technickém prÛkazu vozidla; v takovém pfiípadû bude
pojistné plnûní kráceno ve stejném pomûru v‰em poji‰tûn˘m osobám,

d) k úrazu dojde v dÛsledku ztráty vûdomí, srdeãního infarktu nebo
mozkové mrtvice.

5. ZpÛsobila-li poji‰tûnému smrt osoba, která je podezfielá ze spáchání
úmyslného trestného ãinu s následkem smrti poji‰tûného a která podle
smlouvy má nárok na plnûní v pfiípadû smrti poji‰tûného, pak pojistitel
vyplatí pojistné plnûní aÏ po nabytí právní moci osvobozujícího rozsudku.
V opaãném pfiípadû nárok na pojistné plnûní této osobû nevzniká.

âlánek 14
V˘luky

Poji‰tûní se nevztahuje na úrazy, které vznikly:

a) v souvislosti s jednáním, pro které byl poji‰tûn˘ uznán vinn˘m úmysln˘m
trestn˘m ãinem, nebo pfii kterém si úmyslnû po‰kodil zdraví;

b) váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami, jin˘mi ozbrojen˘mi
konflikty a vnitrostátními nepokoji;

c) pfii vnitfiních nepokojích, pokud se jich poji‰tûn˘ aktivnû zúãastnil na
stranû organizátora;

d) jak˘mkoliv pÛsobením nukleárních, chemick˘ch nebo biologick˘ch zbraní; 

e) pfiímo ãi nepfiímo pÛsobením jaderné energie nebo vlivem
jonizovaného záfiení;

f) tûlesn˘m po‰kozením pfii léãebn˘ch opatfieních a zákrocích, které
poji‰tûn˘ provede nebo nechá provést na svém tûle, pokud dÛvodem
tûchto zákrokÛ nebyla pojistná událost;

g) pfii aktivní úãasti na motoristick˘ch závodech a s tím souvisejících
tréninkov˘ch jízdách;

h) poji‰tûnému pfii fiízení motorového vozidla bez toho, Ïe by vlastnil
pfiíslu‰né platné fiidiãské oprávnûní;

i) osobám, které vozidlo uÏívaly bez souhlasu drÏitele vozidla.

âlánek 15
Dal‰í informace o závazku

V pfiípadû sjednání doplÀkového poji‰tûní sedadla v souladu s tûmito VPP
a s platnou právní úpravou zákona ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû 
(§ 66) poskytujeme dal‰í informace o závazku: 
– Podmínky a lhÛty t˘kající se moÏnosti odstoupení od smlouvy se fiídí

ustanovením § 23 zákona o pojistné smlouvû. Odstoupení od smlouvy
je moÏno zaslat na adresu uvedenou v záhlaví návrhu.

– Aktuálním daÀov˘m právním pfiedpisem, kter˘ se vztahuje k Ïivotnímu



poji‰tûní, poji‰tûní pfieru‰ení provozu a pfiípadnû k soukromému
zdravotnímu poji‰tûní, je zákon 586/1992 Sb., zákon o daních 
z pfiíjmÛ, ve znûní pozdûj‰ích platn˘ch pfiedpisÛ. 

– Pfiípadné stíÏnosti (rozumí se stíÏnosti pojistníka, poji‰tûn˘ch nebo
oprávnûn˘ch osob) lze adresovat na v˘‰e uvedenou adresu nebo na
adresu: 
UNIQA poji‰Èovna, a.s.
kontrolní útvar 
Bûlohorská 198
160 12  Praha 6
dal‰í moÏností je obrátit se stíÏností na Ministerstvo financí.

âást ãtvrtá - pfiipoji‰tûní ZAVAZADEL

âlánek 16
Pfiedmût a rozsah poji‰tûní

1. Pfiedmûtem poji‰tûní jsou vûci specifikované v odstavci 4. tohoto
ãlánku (dále jen zavazadla).

2. Ve smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním
‰kodov˘m.

3. Pojistnou událostí je ‰koda vzniklá v dÛsledku následujících pfiíãin:

a) dopravní nehodou,

b) vandalismem,

c) Ïivelní událostí,

d) pádem ãi nárazem vûci Ïivé nebo vûci neÏivé, není-li ve vlastnictví
nebo uÏívání poji‰tûného,

e) odcizením.

4. Poji‰tûní se sjednává ve dvou variantách:

a) „Zavazadla“ - pfiedmûtem poji‰tûní je v˘hradnû ‰koda vzniklá na
souboru vûcí movit˘ch (vãetnû zvífiat) pfiepravovan˘ch osob cestujících
v poji‰tûném vozidle. Zavazadlem není ãást, souãást ãi v˘bava vozidla,
v nûmÏ jsou zavazadla pfieváÏena.

b) „Zavazadla plus“ - pfiedmûtem poji‰tûní je ‰koda vzniklá na:
– zavazadlech dle odstavce 4 písm. a) tohoto ãlánku a dále na 
– autopfiíslu‰enství, tj. autopotazích, autorádiu (vãetnû autorádia s CD

mûniãem), dûtsk˘ch autosedaãkách a autoboxu a dále na  
– dodateãné v˘bavû vozidla uvedené na detailním soupisu v pfiíloze

pojistné smlouvy a dále na 
– pfiístrojích a vûcech pfieváÏen˘ch pro v˘kon povolání fiidiãe nebo

provozovatele vozidla, pokud jsou uvedeny na detailním soupisu v
pfiíloze pojistné smlouvy. 

âlánek 17
Pojistná ãástka

Pojistná ãástka ve smlouvû urãená pro jedno vozidlo je maximálním
limitem pro v‰echna pojistná plnûní v jednom pojistném roce za zavazadla. 

âlánek 18
Pojistné plnûní 

1. V pfiípadû totálního zniãení zavazadla (vãetnû odcizení) jsou pojistn˘m
plnûním pfiimûfiené náklady na pofiízení nové vûci stejného druhu 
a kvality sníÏené o ãástku odpovídající stupni opotfiebení ãi jiného
znehodnocení po odpoãtu zbytkÛ s pfiihlédnutím k dané situaci na trhu. 

2. V pfiípadû opravitelného po‰kození zavazadla (pfiípady, kdy se nejedná

o totální ‰kodu podle ustanovení odstavce 1 tohoto ãlánku) jsou
pojistn˘m plnûním pfiimûfiené náklady na opravu vûci v nov˘ch cenách
sníÏené o ãástku odpovídající stupni opotfiebení ãi jiného
znehodnocení, maximálnû v‰ak do v˘‰e ãástky rovnající se ãástce, která
by byla pojistitelem vyplacena jako pojistné plnûní za totální ‰kodu
vypoãtené v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto ãlánku po
odpoãtu vyuÏiteln˘ch zbytkÛ. 

3. Pfiimûfien˘mi náklady na opravu se rozumí náklady na úãelné
odstranûní ‰kody vzniklé na vûci.

4. V pfiípadû odcizení zavazadla z kabiny vozidla vyplatí pojistitel max.
20% ze sjednané pojistné ãástky.

5. T˘ká-li se ‰koda více cestujících a pfiesahuje pojistnou ãástku,  bude
pojistné plnûní poskytnuto pfiedev‰ím pojistníkovi. Není-li plnû
vyãerpána, bude pojistné plnûní poskytnuto ostatním cestujícím ve
stejném pomûru podle v˘‰e vzniklé ‰kody.

âlánek 19
V˘luky 

Pokud není ujednáno jinak, z pfiipoji‰tûní ZAVAZADEL se ‰koda nehradí:

a) v pfiípadû odcizení zavazadel z vozidla, kdy nedo‰lo k prokazatelnému
pfiekonání pfiekáÏek nebo

b) do‰lo k odcizení zavazadel v dobû od 22. hodiny veãerní do 5. hodiny
ranní  nebo 

c) na penûzích, drah˘ch kovech a pfiedmûtech z nich vyroben˘ch,
cennostech, platební kartách, vkladních a ‰ekov˘ch kníÏkách, cenn˘ch
papírech a ceninách.

âást pátá – Pfiipoji‰tûní pfiíspûvku na náhradní vozidlo

âlánek 20
Pfiedmût poji‰tûní

1. Pfiedmûtem poji‰tûní je pfiíspûvek na náklady se zapÛjãením
náhradního vozidla, jestliÏe pojistiteli souãasnû vznikla povinnost plnit
za parciální ‰kodu z KASKO poji‰tûní. 

2. Ve smyslu zákona o pojistné smlouvû je toto poji‰tûní poji‰tûním
‰kodov˘m.

âlánek 21
Pojistné plnûní

1. Pojistitel uhradí pfiíspûvek na zapÛjãení náhradního vozidla stejné
znaãky a stejné nebo niÏ‰í kategorie neÏ vozidlo opravované,
nejdéle v‰ak po dobu opravy, nebylo-li vypÛjãené vozidlo vráceno
dfiíve.

2. V˘‰e pfiíspûvku ãiní maximálnû 5% z pojistné ãástky na jeden den
v˘pÛjãky, pfiiãemÏ souhrn pfiíspûvkÛ vyplacen˘ch v jednom pojistném
roce nesmí pfiesáhnout v˘‰i pojistné ãástky uvedené v pojistné smlouvû
jako pfiíspûvek na náhradní vozidlo. 

3. Fakturovaná cena za jeden den v˘pÛjãky bude akceptována jen do
v˘‰e ceny obvyklé za jeden den v˘pÛjãky v autorizovaném servisu 
a regionu.

âlánek 22

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. ledna 2005.



Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãásti pojistn˘ch podmínek (dále jen
„VPP – zvlá‰tní ãást“), V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná
ãást - UCZ/05 (dále jen „VPP – obecná ãást“), které spolu tvofií nedílnou
souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
V‰eobecná ustanovení

1. Z poji‰tûní právní ochrany pro vlastníky a fiidiãe motorov˘ch vozidel
má poji‰tûn˘ právo, aby mu pojistitel poskytl pojistné plnûní ve
sjednaném rozsahu, maximálnû v‰ak do v˘‰e pojistné ãástky
uvedené v pojistné smlouvû, nastane-li nahodilá skuteãnost, se
kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné
plnûní.

2. Poji‰tûní právní ochrany pro vlastníky a fiidiãe motorov˘ch vozidel se
sjednává ve dvou typech poji‰tûní a to jako právní ochrana
motorového vozidla nebo právní ochrana fiidiãe. 

3. Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní se vztahuje na v‰echny pojistné
události, které nastaly na území âeské republiky a v pfiípadech
uveden˘ch ve VPP – zvlá‰tní ãást, ãl. 3 odst.1 bodû 1.1. písm. a),
1.2. a 1.3. i na území cizího státu, na kter˘ se vztahuje platnost
mezinárodní automobilové poji‰Èovací karty (dále jen „zelená
karta“).

âlánek 2
Pojistné, spoluúãast, pfiedbûÏné poji‰tûní, doba trvání poji‰tûní,
zánik poji‰tûní

1. Pojistné je ve smyslu zákona o pojistné smlouvû bûÏn˘m pojistn˘m.

2. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, poji‰tûní se sjednává bez
spoluúãasti poji‰tûného.

3. Pojistitel poskytuje od data uvedeného v návrhu jako poãátek
poji‰tûní do okamÏiku rozhodnutí o návrhu pfiedbûÏné poji‰tûní.
Rozsah pfiedbûÏného poji‰tûní je shodn˘ s rozsahem stanoven˘m
pojistn˘mi podmínkami.

4. Kromû pfiípadÛ zánikÛ poji‰tûní uveden˘ch ve VPP – obecná ãást
poji‰tûní zaniká:

a) dnem odcizení motorového vozidla uvedeného v pojistné smlouvû;

b) zmûnou v osobû vlastníka motorového vozidla.

5. Je-li motorové vozidlo, jehoÏ je poji‰tûn˘ vlastníkem, doãasnû
vyfiazeno z registru silniãních vozidel, av‰ak není poji‰tûn˘m
prodáno, poji‰tûní nezaniká.

6. Je-li pojistná smlouva uzavfiena leasingov˘m nájemcem motorového
vozidla, zmûnou vlastníka motorového vozidla poji‰tûní nezaniká 
v pfiípadû, kdy dojde ke zmûnû vlastnického práva z leasingové
spoleãnosti na nájemce motorového vozidla.

âlánek 3
Pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebezpeãí

1. Pojistnou události je:

1.1. vznik práva poji‰tûného na náhradu ‰kody zakládajícího se na:

a) odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem dopravních pro-
stfiedkÛ, nebo

b) odpovûdnosti za ‰kodu vzniklou poji‰tûnému jako uÏivateli pozemní

komunikace, jejíÏ pfiíãinou byla závada ve sjízdnosti, za podmínky,
Ïe závada byla ‰etfiená  policejním nebo správním orgánem, nebo

c) odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou úãastníkem provozu na pozem-
ních komunikacích.

Podmínkou pro vznik povinnosti pojistitele plnit je, Ïe ‰kÛdce na
základû písemnû uplatnûného nároku ze strany poji‰tûného odmítne
plnit, nebo povaÏuje nárok poji‰tûného co do základu nebo v˘‰e
sporn˘m, nebo do doby 3 mûsícÛ od platného uplatnûní nároku na
náhradu ‰kody se k nároku nevyjádfií, nebo jde o uplatnûní nároku vÛãi
subjektu, kter˘ má sídlo nebo pobyt mimo území âeské republiky.

1.2. zahájení úkonÛ tr.fiízení proti poji‰tûnému pro nedbalostní trestn˘
ãin v souvislosti s dopravní nehodou;

1.3. faktické nebo domnûlé poru‰ení právních pfiedpisÛ z nedbalosti
vztahujících se k pravidlÛm provozu na pozemních komunikacích za
podmínky, Ïe do‰lo k dopravní nehodû a lze dÛvodnû pfiedpokládat
zahájení fiízení o pfiestupku proti bezpeãnosti a plynulosti silniãního
provozu proti poji‰tûnému;

1.4. zahájení správního fiízení o odnûtí nebo pozastavení fiidiãského
oprávnûní poji‰tûného;

1.5. uplatnûní práva pojistitele na náhradu toho, co plnil za poji‰tûného
z poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla proti poji‰tûnému;

1.6. faktické nebo údajné poru‰ení právní povinnosti ze smluvního
vztahu,pfiedmûtem kterého je motorové vozidlo uvedené v pojistné
smlouvû, jin˘m úãastníkem smlouvy nebo v dÛsledku neplatné
smlouvy,pokud neplatnost zpÛsobil druh˘ úãastník (prodej, koupû,
pronájem, leasing, oprava a jiné). 

Nárok na pojistné plnûní nevzniká v pfiípadû:

a) Ïe k poru‰ení právní povinnosti ze smluvního vztahu do‰lo bûhem 3
mûsícÛ od poãátku poji‰tûní. To neplatí, jestliÏe jde o spor z kupní
nebo leasingové smlouvy, která byla uzavfiena dnem, kter˘ je
shodn˘ se dnem vzniku poji‰tûní, nebo jde o nové poji‰tûní, které
bylo uzavfieno z dÛvodu zmûny motorového vozidla stejného druhu
a od zániku pfiedchozího poji‰tûní právní ochrany u pojistitele
neuplynula doba 1 roku a poji‰tûní bylo uzavfieno nejpozdûji do dne
následujícího po jeho nabytí. 

b) sporÛ, které se konají u soudu se sídlem mimo území âeské repub-
liky;

c) sporÛ, které vypl˘vají ze smluv, jeÏ poji‰tûn˘ uzavfiel jako obchodník
s motorov˘mi vozidly, provozovatel garáÏe, podnikatel s pfied-
mûtem podnikání v oblasti pronájmu a pÛjãování motorov˘ch
vozidel, oprav motorov˘ch vozidel apod.;

d) sporÛ, t˘kající se poji‰tûného u typu poji‰tûní „Právní ochrana fiidiãe“.

âlánek 4
Úãastníci poji‰tûní právní ochrany

1. V závislosti na rozsahu sjednaného poji‰tûní jsou úãastníky poji‰tûní
právní ochrany:

1.1. U volby poji‰tûní typu „Právní ochrana motorového vozidla“

a) vlastník a v technickém prÛkazu uveden˘ provozovatel motorového
vozidla uvedeného v pojistné smlouvû;

b) fiidiã - fiídící mot. vozidlo odpovídající pfiíslu‰né skupinû jeho
fiidiãského oprávnûní, kter˘ je oprávnûn k uÏívání motorového
vozidla uvedeného v pojistné smlouvû;

c) osoby oprávnûnû pfiepravované v motorovém vozidle uvedeném 
v pojistné smlouvû, maximálnû v‰ak v poãtu osob uveden˘ch
poãtem míst k sezení nebo k stání v technickém prÛkazu vozidla.
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1.2. U volby poji‰tûní typu "Právní ochrana fiidiãe"

a) fiidiã motorového vozidla uveden˘ v pojistné smlouvû, za podmínky,
Ïe fiídí vozidlo odpovídající pfiíslu‰né skupinû jeho fiidiãského opráv-
nûní;

b) je-li tak ujednáno v pojistné smlouvû, v‰ichni zamûstnanci poji‰tûné
právnické nebo fyzické osoby - podnikatele, ktefií pracují ve funkci
fiidiãe a to pfii v˘konu jejich pracovní ãinnosti, pokud jsou drÏiteli
fiidiãského oprávnûní pfiíslu‰né skupiny odpovídající fiízenému
mot.vozidlu.

2. V pfiípadû smrti poji‰tûného pfiecházejí nároky z tohoto poji‰tûní na
právoplatné dûdice.

3. Úãastníkem poji‰tûní právní ochrany není leasingová spoleãnost,
která je vlastníkem (pronajímatelem) motorového vozidla uvede-
ného v pojistné smlouvû v pfiípadû, Ïe vozidlo uvedené v pojistné
smlouvû je pfiedmûtem finanãního pronájmu s jeho následnou koupí
(finanãní leasing).

âlánek 5
Pojistné plnûní 

1. Pojistitel hradí náklady poji‰tûného spojené s uplatnûním nebo
hájením jeho práva a poskytuje sluÏby v níÏe uvedeném rozsahu.

2. Pojistitel hradí:

a) pfiimûfiené náklady advokáta zastupujícího poji‰tûného do v˘‰e
stanovené právním pfiedpisem o odmûnách advokátÛ a náhradách
advokátÛ za poskytování právních sluÏeb (advokátní tarif) pro
mimosmluvní odmûnu, nezávisle na dohodû mezi poji‰tûn˘m a jeho
advokátem; 

b) soudní poplatky;

c) pau‰ální ãástku nákladÛ trestního fiízení;

d) hotové v˘daje poji‰tûného za cesty k soudnímu nebo
pfiestupkovému fiízení, u kter˘ch je nezbytnû nutná jeho pfiítomnost,
maximálnû v‰ak ve v˘‰i jízdného hromadn˘ch dopravních
prostfiedkÛ;

e) v obãanskoprávních sporech náhradu nákladÛ protistrany, pokud je
poji‰tûn˘ dle rozhodnutí povinen je uhradit;

f) zálohu na náklady dÛkazÛ, pokud je tak soudem uloÏeno;

g) znaleãné, tlumoãné, je-li to nezbytnû nutné a úãelné pro hájení
právních zájmÛ poji‰tûného;

h) v obãansko soudním fiízení náhradu nákladÛ fiízení, které platil stát,
je-li tak uloÏeno rozhodnutím poji‰tûnému.

3. Pojistitel nehradí zejména:

a) pau‰ální ãástku nákladÛ fiízení o pfiestupcích;

b) správní poplatky;

c) cestovní náhrady právního zástupce, náleÏející nad rámec
vzdálenosti 50 km od jeho sídla nebo bydli‰tû do místa úkonu
právní sluÏby nebo zpût, není-li pojistitelem písemnû prohlá‰eno
jinak;

d) náhradu za ãas prome‰kan˘ v souvislosti s poskytnutím právní
sluÏby pfii úkonech provádûn˘ch v místû, které není sídlem nebo
bydli‰tûm advokáta, za ãas stráven˘ cestou do tohoto místa a zpût
nad rámec 1 hodiny, není-li pojistitelem písemnû prohlá‰eno jinak.

4. Rozsah sluÏeb poskytovan˘ch pojistitelem:

a) ochrana právních zájmÛ poji‰tûného prostfiednictvím pojistitele,
pokud jde o mimosoudní fiízení;

b) zprostfiedkování právního zástupce, pokud o to poji‰tûn˘ poÏádá, v
pfiípadû soudního ãi správního fiízení.

5. Pro pfiípad vzniku pojistné události dle ãl.3 odst.1, bod 1.1. písm. a),
1.2.,1.3., která nastala na území cizího státu, na kter˘ se vztahuje
platnost  zelené karty pojistitel poskytuje dále níÏe uvedené sluÏby: 

a) poskytnutí administrativních informací v rozsahu:

1. rady o postupech po nehodû,

2. adresy právních zástupcÛ,

3. adresy administrativních a správních orgánÛ, policejních orgánÛ,
event. soudu,

b) poskytnutí tlumoãnick˘ch a pfiekladatelsk˘ch sluÏeb v rozsahu :

1. telefonického tlumoãení pfii silniãní kontrole z dÛvodu poru‰ení
dopravních pfiedpisÛ, pfiípadnû odebrání dokladÛ ( fiidiãsk˘ prÛkaz,
technick˘ prÛkaz) – telemost,

2. telefonického tlumoãení pfii styku s policií v souvislosti s dopravní
nehodou na místû dopravní nehody – telemost,

3. telefonického pfiekladu a rady pfii vyplÀování dokladÛ v souvislosti s
dopravní nehodou – telemost,

4. pfiekladu dokladÛ telefaxem v souvislosti s ‰etfiením dopravní
nehody,

5. pomoci pfii zaji‰tûní tlumoãníka pfii policejním ‰etfiení, resp. pfii
správním ãi soudním fiízení,

c) zprostfiedkování oznámení obvinûní a vzetí do vazby v souvislosti 
s dopravní nehodou a o odebrání dokladÛ (fiidiãsk˘ a technick˘
prÛkaz) ãeskému zastupitelskému úfiadu;

d) zprostfiedkování vztahÛ s policejními a správními orgány po
dopravní nehodû v rozsahu:

1. deklarace nehody (pomoc pfii vyplÀování protokolu),

2. zaji‰tûní protokolu za podmínky, Ïe byl vystaven a nevydán,

3. zprostfiedkování navrácení zadrÏen˘ch dokladÛ ( technick˘ a fiidiãsk˘
prÛkaz) v zahraniãí, za podmínky, Ïe do‰lo k zadrÏení v souvislosti s
dopravní nehodou;

e) zprostfiedkování sloÏení penûÏité záruky (kauce) do v˘‰e 3.000,- EUR
za úãelem ponechání poji‰tûné osoby na svobodû nebo jejího
propu‰tûní na svobodu z vy‰etfiovací vazby  formou poskytnutí
bezúroãné pÛjãky.Podmínkou poskytnutí bezúroãné pÛjãky je
zaji‰tûní závazku tfietí osobou (napfi. rodinného pfiíslu‰níka apod.).
Bezúroãná pÛjãka se poskytuje na dohodnutou dobu 3 mûsícÛ. 

6. Uplatnûní práva na plnûní ve vztahu k sluÏbám uveden˘m v ãl. 5.
odst. 5 se uskuteãní telefonick˘m kontaktováním UNIQA ASSIS-
TANCE1) a poÏádáním o poskytnutí sluÏeb.

7. Poji‰tûn˘ je povinen pfii uplatnûní práva na plnûní formou sluÏeb
uveden˘ch v ãl.5 odst.5 sdûlit následující údaje:
– jméno, pfiíjmení, resp.obchodní firmu pojistníka (osoby, která
poj.smlouvu s pojistitelem sjednala),
–  ãíslo pojistné smlouvy,
–   spojení na poji‰tûného, pfiípadnû jeho právního zástupce (adresa, 

telefon, fax, e-mail),
–   podle situace popis problému.

8. Poskytnutí sluÏeb uveden˘ch v ãl. 5 odst. 5. mÛÏe pojistitel
odmítnout v pfiípadû, Ïe:
– nelze provést identifikaci pojistné smlouvy, event. pojistníka

zavinûním poji‰tûného;
–  poji‰tûn˘ odmítne respektovat pokyny UNIQA ASSISTANCE.

9. Uplatní-li poji‰tûn˘ právo na pojistné plnûní z poji‰tûní právní
ochrany, uhradí mu pojistitel odÛvodnûné náklady vzniklé od
okamÏiku uplatnûní nároku vypl˘vajícího z pojistné smlouvy, jsou-li
nutné k ochranû právních zájmÛ poji‰tûného, nebo poskytne
vyjmenované sluÏby.

10. Náklady nebo sluÏby jsou povaÏovány za odÛvodnûné, pokud
uplatnûní práva nebo hájení právních zájmÛ je úãelné, oprávnûné 
a vyhlídky na úspûch jsou dostateãné. Vyhlídky na úspûch nejsou
zji‰Èovány pfii poskytování právní ochrany v trestním fiízení.

11. Na náklady vzniklé pfied uplatnûním práva na pojistné plnûní
(oznámením ‰kody) se poji‰tûní vztahuje pouze v pfiípadû, Ïe tyto
náklady vznikly ne více neÏ 30 dnÛ pfied oznámením pojistné
události v dÛsledku opatfiení odpÛrce, správního orgánu, soudu
nebo neodkladn˘ch opatfiení v zájmu poji‰tûného.

1)  Viz pokyny pro poji‰tûného



12. Domnívá-li se pojistitel, Ïe nejsou dostateãné vyhlídky na úspû‰né
vyfiízení pfiípadu, je oprávnûn odmítnout úhradu nákladÛ právní
ochrany a stanovisko neprodlenû sdûlit s udáním dÛvodÛ
poji‰tûnému.

13. Horní hranicí plnûní poskytovan˘ch pojistitelem pro jednu a
v‰echny ‰kodné události vzniklé v jednom pojistném období tvofií
pojistná ãástka stanovená v pojistné smlouvû.

14. Vznikne-li na základû jednoho skutkového dûje více pojistn˘ch
událostí, které jsou navzájem v pfiíãinné souvislosti a tvofií jednotn˘
proces, lze vyãerpat pojistnou ãástku pouze jednou.

15. V pfiípadû narovnání (smíru) hradí pojistitel náklady v pomûru
nákladu stran, které ve sporu dosáhly úspûchu ãi neúspûchu.

16. Po vzniku právního titulu k exekuci hradí pojistitel náklady na
uplatnûní právního nároku maximálnû pfii jednom pokusu o
exekuãní titul.

17. Pokud v obãanskoprávním fiízení vzniknou takové nároky, na které
se poji‰tûní vztahuje pouze ãásteãnû, pak pojistitel hradí náklady
pouze pomûrnû. Pokud je pfiedmûtem trestního fiízení vícenásobné
poru‰ení práva, na které se poji‰tûní vztahuje pouze ãásteãnû, pak
pojistitel hradí náklady v takovém pomûru, jak˘ je pomûr poru‰ení
práva, na které se vztahuje pojistná ochrana ke v‰em poru‰ením
práva tvofiících pfiedmût fiízení.

18. Pojistitel hradí pouze náklady uplatÀování nárokÛ a poskytuje sluÏby
vztahující se k pojistn˘m událostem, ke kter˘m do‰lo v dobû
poji‰tûní, v pfiípadû probíhajícího soudního fiízení a fiízení pfied
správním orgánem i v pfiípadû, Ïe poji‰tûní mezitím zaniklo.

âlánek 6
V˘luky z poji‰tûní

1. Povinnost poskytnout pojistné plnûní nevzniká v pfiípadû:

a) potfieby ochrany právních zájmÛ, které mají pfiímou ãi nepfiímou
souvislost s váleãn˘mi událostmi, teroristick˘mi ãiny, stávkami,
jin˘mi ozbrojen˘mi konflikty a vnitrostátními nepokoji, mimo-
fiádn˘mi opatfieními orgánÛ státní správy, katastrofami a ‰kodami
zpÛsobené úãinky atomové energie;

b) sporÛ mezi poji‰tûn˘m a pojistitelem vzniklé na základû pojistné
smlouvy;

c) sporÛ mezi osobami poji‰tûn˘mi stejnou pojistnou smlouvou;

d) uplatÀování nárokÛ, které byly na poji‰tûného pfievedeny nebo které
jsou uplatÀovány jménem poji‰tûného pro tfietí osobu;

e) sporÛ o náhradu ‰kody, kterou tfietí osoby uplatÀují vÛãi poji‰tû-
nému;

f) trestního fiízení nebo pfiestupkového nebo jiného správního fiízení 
v dÛsledku události, která nastala pfii fiízení vozidla, které nebylo
fiádnû registrováno v evidenci vozidel nebo pokud poji‰tûn˘ fiídil
vozidlo pod vlivem alkoholu ãi jiné návykové látky nebo pfii fiízení
vozidla bez platného fiidiãského oprávnûní;

g) sporÛ vznikl˘ch v dÛsledku úãasti motorového vozidla na spor-
tovních závodech nebo pfii akrobatick˘ch soutûÏích;

h) fiízení v souvislosti se zahájením konkurzu, likvidace nebo vyrovnání,

i) jakékoliv uloÏené pokuty; 

j) nákladÛ, k jejichÏ uhrazení je povinna jakákoliv jiná osoba
neuvedená v ãl.4;

k) náhrady ‰kody, kterou poji‰tûn˘ dluÏí;

l) ‰kodní události, kterou poji‰tûn˘ zpÛsobil úmyslnû nebo které
vznikly jako pfiím˘ nebo nepfiím˘ následek úmyslného trestného
ãinu spáchaného poji‰tûn˘m, nebo na kterém byl úãasten;

m) sporÛ vypl˘vajících z jin˘ch neÏ vyjmenovan˘ch pojistn˘ch smluv;

n) trestního ãi správního fiízení, kdy fiidiã nesplnil po dopravní nehodû
povinnost poskytnutí pomoci vypl˘vající ze zákona;

o) uplatÀování nárokÛ na náhradu ‰kody dle ãl. 3 odst.1 bodu 1.1.
vzniklé na podnikatelsky pfiepravovaném nákladu, jehoÏ není

poji‰tûná osoba vlastníkem, pokud v˘slovnû není v pojistné smlouvû
ujednáno jinak;

p) dovolání proti pravomocnému rozhodnutí v obãanskoprávním
fiízení, Ïalobû na obnovu fiízení a pro zmateãnost v obãansko-
právním fiízení, fiízení pfied Ústavním soudem.

2. Kromû v˘‰e uveden˘ch v˘luk lze v pojistné smlouvû dohodnout 
i v˘luky dal‰í, vyÏaduje-li to úãel a povaha poji‰tûní. 

âlánek  7
Dal‰í práva a povinnosti poji‰tûného 

1. Pokud poji‰tûn˘ poÏaduje v dÛsledku pojistné události pojistné
plnûní, je povinen neprodlenû, úplnû a pravdivû objasnit pojistiteli
situaci a okamÏitû mu doruãit v‰echny dostupné podklady, obsílky,
úfiední zásilky, korespondenci, poskytnout pojistiteli plnou moc pro
mimosoudní fiízení, apod.

2. Ohlá‰ení pojistné události pojistiteli nezpro‰Èuje poji‰tûného od
stejn˘ch povinností vÛãi ostatním pojistitelÛm (povinnû smluvní,
havarijní, úrazové aj. poji‰tûní).

3. Poji‰tûn˘ a v daném pfiípadû spolupoji‰tûné osoby jsou povinni
udûlat v‰e, co by mohlo pfiispût k objasnûní skutkové podstaty
pfiípadu. On sám a také povûfien˘ právní zástupce musí vylouãit v‰e,
co by mohlo zpÛsobit zv˘‰ení nákladÛ a rozsah ‰kod. Pfii vyrovnání
nesmí b˘t otázka nákladÛ uspofiádána nev˘hodnûji, neÏ jak to
odpovídá pomûru vítûzné a poraÏené strany. Poji‰tûn˘ se proto
zavazuje nepfiistoupit na Ïádné vyrovnání bez pfiedchozího souhlasu
pojistitele.

4. Poji‰tûn˘ je povinen b˘t nápomocen pojistiteli pfii získání soudních 
i mimosoudních nákladÛ a od‰kodnûní od protistrany.

5. Poji‰tûn˘ je povinen, pokud jeho zájmy nejsou neoprávnûnû
po‰kozovány, vyãkat s uplatÀováním sv˘ch nárokÛ soudnû, pokud
rozhodnutí v dÛsledku pfiípadného jiného fiízení nenabude právní
moci, pokud toto fiízení mÛÏe mít v˘znam pro zam˘‰len˘ právní
spor, pfiípadnû uplatnit jen ãást nárokÛ a aÏ do pravomocného
rozhodnutí zb˘vající nároky neuplatÀovat. Koneãné uplatnûní
ve‰ker˘ch nárokÛ poji‰tûného tím není dotãeno.

6. V pfiípadû poji‰tûní právní ochrany fiidiãe je pojistník povinen
oznámit vznik pracovního ãi obdobného pomûru kaÏdého je‰tû
neohlá‰eného fiidiãe a to nejpozdûji do 1 mûsíce. Pokud nastane
pojistná událost a nástup fiidiãe není vãas ohlá‰en pojistiteli, není
fiádnû a vãas neohlá‰en˘ fiidiã poji‰tûn.

7. KaÏdé zavinûné poru‰ení povinnosti ze strany poji‰tûného dává
pojistiteli právo sníÏit pojistné plnûní v závislosti na tom, jak˘ podíl
mûlo toto poru‰ení na vzniku a rozsahu ‰kody.

8. Povinnosti uvedené v pfiedchozích ustanoveních tohoto ãlánku lze
roz‰ífiit pojistnou smlouvou, vyÏaduje-li to úãel a povaha poji‰tûní.

9. Práva a povinnosti vztahující se na poji‰tûného platí i pro dal‰í
oprávnûné.

âlánek 8
Pfiizvání právního zástupce

1. UkáÏe-li se, Ïe pfies pojistitelem poskytovanou podporu je nezbytné
povûfiit zastupováním poji‰tûného advokáta, mÛÏe poji‰tûn˘ zvolit 
a navrhnout vhodnou osobu. Plnou moc takové osobû pak udûlí
poji‰tûn˘ pouze po pfiedchozím informování pojistitele.

2. Pokud poji‰tûn˘ toto právo, poté co byl písemnû vyzván, nevyuÏije
a poÏádá o zprostfiedkování právního zástupce, zajistí právního
zástupce v zájmu poji‰tûného sám pojistitel a poji‰tûn˘ je povinen
takto urãeného zástupce zmocnit. 

3. Dokud pojistitel není informován o povûfiení právního zástupce 
k zastupování poji‰tûného, není pojistitel povinen nést náklady s tím
spojené s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy by poji‰tûnému v dÛsledku
prodlení pfiímo hrozil vznik ‰kody.



4. Za úãelem co moÏná nejlep‰í obhajoby sv˘ch zájmÛ povûfií
poji‰tûn˘ osobu povûfienou jeho zastupováním, aby informovala
pojistitele o v˘voji pfiípadu. Pfied provedením podstatn˘ch krokÛ je
tfieba si vyÏádat stanovisko pojistitele.

âlánek 9
Postup pfii rozdíln˘ch názorech

Ustanovení ãl. 10 VPP – obecná ãást se na poji‰tûní právní ochrany
nevztahuje. 

âlánek 10
Rozhodãí doloÏka

1. Pojistník má právo poÏádat o uzavfiení rozhodãí smlouvy pod-
le zvlá‰tního právního pfiedpisu pro fie‰ení sporÛ vypl˘vajících 
z poji‰tûní právní ochrany.

2. Pokud poji‰tûn˘ nesouhlasí se stanoviskem pojistitele, Ïe nejsou
dostateãné vyhlídky na úspû‰né vyfiízení pfiípadu, dojde-li pfii fie‰ení
sporu ke stfietu zájmu nebo neshodû pfii urovnání sporu, pojistitel
informuje poji‰tûného o jeho právu na svobodu v˘bûru jeho
zástupce a o moÏnosti fie‰it spor rozhodãím fiízením.

âlánek 11

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 1. 2005.
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Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí v‰eobecn˘ch pojistn˘ch
podmínek, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást UCZ/05 
a zákonem o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla ã. 168/99 Sb. ve
znûní pozdûj‰ích novel (dále jen „zákon POV“), které spolu tvofií nedílnou
souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.

âlánek 1
V‰eobecná ustanovení

1. Poji‰tûní se sjednává pro pfiípad právním pfiedpisem stanovené
odpovûdnosti provozovatele, fiidiãe a dal‰ích osob (dále jen
„poji‰tûn˘“) za ‰kodu zpÛsobenou provozem tuzemského motorového
vozidla. 

2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti poji‰tûného nahradit
po‰kozenému ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla
uvedeného v pojistné smlouvû.

âlánek 2
Rozsah poji‰tûní (plnûní pojistitele)

1. Pro rozsah poji‰tûní (plnûní pojistitele) platí ustanovení zákona o poji‰tûní
odpovûdnosti z provozu vozidla upravující rozsah poji‰tûní a pojistné
plnûní1).

2. Nestanoví-li zákon o poji‰tûní odpovûdnosti jinak, má poji‰tûn˘ nárok,
aby pojistitel za nûho uhradil po‰kozen˘m:

a) ‰kodu na zdraví nebo usmrcením,

b) ‰kodu vzniklou po‰kozením, zniãením nebo ztrátou vûci, jakoÏ i ‰kodu
vzniklou odcizením vûci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji
opatrovat,

c) ‰kodu, která má povahu u‰lého zisku, 

d) úãelnû vynaloÏené náklady spojené s právním zastoupením pfii uplat-
Àování nárokÛ podle písmen a) aÏ c).

3. Limity pojistného plnûní jsou ujednány v pojistné smlouvû.

4. Pojistitel v rámci limitu pojistného plnûní pro ‰kodu na zdraví nebo
usmrcením rovnûÏ uhradí náklady vzniklé poskytnutím léãebné péãe 
v dÛsledku ‰kody na zdraví nebo usmrcením, pokud je poji‰tûn˘
povinen uhradit je podle zvlá‰tního právního pfiedpisu.

âlánek 3
Územní platnost poji‰tûní

Pokud není v pojistné smlouvû dohodnuto jinak, vztahuje se poji‰tûní
podle tûchto VPP na události, které nastanou na území uvedeném 
v provádûcí vyhlá‰ce zákona POV, jakoÏ i na území státÛ vyznaãen˘ch na
zelené kartû pojistitele.

âlánek 4
Pojistné, Bonus-Malus

1. Pojistné se stanovuje v závislosti na v˘sledcích ‰kodního prÛbûhu  dané
skupiny vozidel dle sazebníku pojistitele.

2. Není-li v pojistné smlouvû stanoveno jinak, pojistné za poji‰tûní POV je
upravováno systémem BONUS – MALUS: 

a) BONUS je sleva ze základního pojistného za beze‰kodní prÛbûh. 

b) MALUS je pfiiráÏka k základnímu pojistnému v závislosti na poãtu
pojistn˘ch událostí.

3. Pro pfiiznání bonusu nebo uplatnûní malusu je rozhodující ‰kodní
prÛbûh v pfiedchozím období, jehoÏ v˘sledkem je beze‰kodní doba.
Beze‰kodní doba se udává v mûsících a v návaznosti na ‰kodní prÛbûh
mÛÏe nab˘vat kladn˘ch i záporn˘ch hodnot.

Beze‰kodní doba v mûsících              Tfiída % z roãního 
pojistného

120 aÏ 132 a více B10 50%
108 aÏ 119 B 9 55%
96 aÏ 107 B 8 60%
84 aÏ 95 B 7 65%
72 aÏ 83 B 6 70%
60 aÏ 71 B 5 75%
48 aÏ 59 B 4 80%
36 aÏ 47 B 3 85%
24 aÏ 35 B 2 90%
12 aÏ 23 B 1 95%
0 aÏ 11 Z 100%
-12 aÏ  -1 mûsíc M 1 110%
-24 aÏ –13 mûsícÛ M 2 120%
-36 aÏ –25 mûsícÛ M 3 130%
-48 aÏ –37 mûsícÛ M 4 140%
-60 aÏ –49 mûsícÛ M 5 150%
-72 aÏ -61 mûsícÛ M 6 160%
-84 aÏ -73 mûsícÛ M 7 170%
-96 aÏ -85 mûsícÛ M 8 180%
-108 aÏ -97 mûsícÛ M 9 190%
-109 a více mûsícÛ M10 200%

4. Ke zmûnû tfiídy Bonusu - Malusu (úpravû pojistného) dochází vÏdy
jedenkrát roãnû ke dni a mûsíci shodnému s poãátkem poji‰tûní.
Rozhodná doba pro zapoãítání ‰kodního prÛbûhu konãí 3 mûsíce pfied
datem uvedené úpravy pojistného. ·kody vzniklé po této dobû se
zapoãítají aÏ v dal‰í úpravû (za jeden rok). 

5. Netrvá-li doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku
následujícího déle neÏ jeden rok, beze‰kodní doba se nemûní.

6. Beze‰kodní dobu lze zv˘‰it pouze za dobu cel˘ch mûsícÛ, po kterou
nedo‰lo k pojistné události z POV. Vozidlo bude zafiazeno v následujícím
pojistném období o 12 mûsícÛ v˘‰e a bude placeno niÏ‰í pojistné.

7. Za kaÏdou pojistnou událost z POV se beze‰kodní doba sniÏuje o 36
mûsícÛ a bude placeno vy‰‰í pojistné.

8. Pojistná plnûní se nezohledÀují, jestliÏe byla pojistníkem nahrazena do
6ti t˘dnÛ poté, co se o v˘platû pojistného plnûní nebo o vytvofiení
rezervy a jejích okolnostech pojistník dovûdûl.

9. Beze‰kodní doba se nesniÏuje za pojistnou událost, která nastala pfii
uÏívání vozidla neoprávnûn˘m fiidiãem.

10.JestliÏe doba od zániku pfiedmûtného poji‰tûní do vzniku následujícího
trvá déle neÏ jeden rok, kladná beze‰kodní doba se nezapoãítává.
Záporná beze‰kodní doba se v tomto pfiípadû nemûní. 

11.Po zániku pfiedmûtného poji‰tûní lze beze‰kodní dobu pfievést na stejn˘
druh poji‰tûní (POV-POV), vztahující se pouze k jednomu vozidlu téhoÏ
pojistníka resp. jeho manÏela/manÏelky. Ustanovení pfiedchozí vûty lze
uplatnit i na leasingového nájemce, kter˘ mûl pronajato vozidlo
poji‰tûné leasingovou spoleãností za pfiedpokladu, Ïe vozidlo uvedené
v leasingové smlouvû pfiechází do jeho vlastnictví a Ïe b˘val˘ nájemce
nebo jeho manÏel/manÏelka do jednoho roku od konce leasingu uzavfie
novou pojistnou smlouvu.

12.Pojistná událost uplatnûná z POV nemá vliv na beze‰kodní dobu 
v KASKO a naopak.



13.Promítnutí vlivu Bonusu Malusu není zmûnou bûÏného pojistného ve
smyslu ustanovení zákona o pojistné smlouvû. Oznámení v˘‰e
pojistného po zapoãtení Bonusu / Malusu je provádûno jako souãást
bûÏného pfiedpisu pojistného k datu v˘roãí smlouvy.

âlánek 5
Povinnosti pojistníka

1. Pojistník, jakoÏ i poji‰tûn˘ je povinen dodrÏovat právní pfiedpisy
upravující provoz na pozemních komunikacích a podmínky provozu
vozidel a fiídit se specifick˘mi povinnostmi uveden˘mi v zákonû POV 
a VPP UCZ/05. 

2. Pojistník je povinen seznámit vlastníka vozidla (poji‰tûného),
drÏitele, fiidiãe a popfiípadû dal‰í osoby, které byly povûfieny
obsluhou vozidla, s podmínkami poji‰tûní a zajistit, aby tyto osoby
plnily povinnosti uvedené v pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisech 
a podmínkách poji‰tûní.

âlánek 6
V˘luky

1. Pojistitel nehradí:

a) ‰kodu, kterou utrpûl fiidiã vozidla, jehoÏ provozem byla ‰koda zpÛsobena,

b) ‰kodu podle §  6 odst. 2 písm. b) a c) zákona POV, za kterou poji‰tûn˘
odpovídá svému manÏelu nebo osobám, které s ním v dobû vzniku
‰kodné události Ïily ve spoleãné domácnosti, s v˘jimkou ‰kody podle 
§ 6 odst. 2 písm. c) zákona POV, jestliÏe tato ‰koda souvisí se ‰kodou
podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona POV,

c) ‰kodu na vozidle, jehoÏ provozem byla ‰koda zpÛsobena, jakoÏ i na
vûcech pfiepravovan˘ch tímto vozidlem, s v˘jimkou ‰kody zpÛsobené
na vûci, kterou mûla tímto vozidlem pfiepravovaná osoba v dobû
‰kodné události na sobû nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém poji‰tûn˘
za ‰kodu odpovídá,

d) ‰kodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona POV vzniklou mezi vozidly
jízdní soupravy tvofiené motorov˘m a pfiípojn˘m vozidlem, jakoÏ 
i ‰kodu na vûcech pfiepravovan˘ch tûmito vozidly, nejedná-li se o ‰kodu
zpÛsobenou provozem jiného vozidla,

e) ‰kodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,

f) náklady vzniklé poskytnutím léãebné péãe, dávek nemocenského
poji‰tûní (péãe) nebo dÛchodÛ z dÛchodového poji‰tûní v dÛsledku
‰kody na zdraví nebo usmrcením, které utrpûl fiidiã vozidla, jehoÏ
provozem byla tato ‰koda zpÛsobena,

g) ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla pfii jeho úãasti na organizovaném
motoristickém závodu nebo soutûÏi, s v˘jimkou ‰kody zpÛsobené pfii
takovéto úãasti, jestliÏe je fiidiã pfii tomto závodu nebo soutûÏi povinen
dodrÏovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,

h) ‰kodu vzniklou provozem vozidla pfii teroristickém ãinu nebo váleãné
události, jestliÏe má tento provoz pfiímou souvislost s tímto ãinem nebo
událostí.

2. Byla-li ‰koda zpÛsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které
v dobû vzniku ‰kody fiídila jiná osoba, nebo osobû, která s vozidlem,
jehoÏ provozem byla této osobû ‰koda zpÛsobena, oprávnûnû nakládá
jako s vlastním nebo se kter˘m oprávnûnû vykonává právo pro sebe, 
a jestliÏe v dobû vzniku ‰kody fiídila vozidlo jiná osoba, je pojistitel
povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobû pouze ‰kodu podle
§ 6 odst. 2 písm. a) zákona POV. 

3. V pfiípadû stfietu vozidel, která jsou ve vlastnictví téÏe osoby, se ‰koda
zpÛsobená této osobû hradí pouze tehdy, jestliÏe jde o rÛzné
provozovatele vozidel zúãastnûn˘ch na vzniku ‰kodné události a jestliÏe
není souãasnû tato osoba provozovatelem vozidla, na nûmÏ byla tato
‰koda zpÛsobena.

âlánek 7
Právo pojistitele na úhradu vyplacené ãástky a na sníÏení pojistného
plnûní

1. Pro právo pojistitele na úhradu vyplacené ãástky platí pfiíslu‰ná
ustanovení zákona POV. Pro právo sníÏit pojistné plnûní platí 
v ustanovení ãl. 8 odst. 8.1. a 8.2. VPP UCZ/05.

2. Pokud pojistitel nahradil za poji‰tûného ‰kodu, pfiechází na nûho aÏ do
v˘‰e vyplacen˘ch ãástek právo poji‰tûného na náhradu ‰kody proti
jinému, pfiípadnû jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho
odpovûdností za ‰kodu vzniklo.

3. Poji‰tûn˘, resp. pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu pojistiteli
oznámit, Ïe nastaly okolnosti odÛvodÀující práva uvedená v pfiedchozím
odstavci a pfiedat mu doklady potfiebné k uplatnûní tûchto práv.

âlánek 8
Spoluúãast

Poji‰tûní je sjednáno se spoluúãastí jen tehdy, je-li tak uvedeno v návrhu.

âlánek 9
Zánik poji‰tûní 

1. Poji‰tûní zaniká:

a) dnem, kdy pojistník, jeho dûdic, právní nástupce nebo vlastník vozidla,
je-li osobou odli‰nou od pojistníka, oznámil pojistiteli zmûnu vlastníka
tuzemského vozidla; to neplatí, pokud je pojistná smlouva uzavfiena
nájemcem vozidla a vlastnické právo bylo pfievedeno z pronajímatele -
leasingové spoleãnosti na nájemce,  

b) dnem, kdy vozidlo pfiestalo jako vozidlo fyzicky existovat,

c) dnem vyfiazení tuzemského vozidla z evidence vozidel,

d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení pfiesnû urãit, povaÏuje se vozidlo
za odcizené, jakmile Policie âeské republiky pfiijala oznámení o odcizení
vozidla,

e) v pfiípadech uveden˘ch v obecné ãásti VPP.

2. Se zánikem poji‰tûní zaniká pojistná ochrana i tehdy, je-li v dokladu 
o poji‰tûní odpovûdnosti a mezinárodní kartû automobilového poji‰tûní
vyznaãena del‰í doba trvání.

3. Po zániku poji‰tûní je:

a) pojistník povinen bez zbyteãného odkladu odevzdat pojistiteli doklad 
o poji‰tûní a zelenou kartu, pokud byla vydána,

b) pojistitel povinen pojistníkovi na základû jeho Ïádosti vydat ve lhÛtû 15 dnÛ
potvrzení o dobû trvání poji‰tûní a ‰kodném prÛbûhu zaniklého poji‰tûní.

4. Zanikne-li poji‰tûní pfied uplynutím doby, na kterou bylo pojistné
zaplaceno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendáfiního
mûsíce, ve kterém poji‰tûní zaniklo. Zb˘vající ãást pojistného je pojistitel
povinen vrátit. Nastala-li v dobû do zániku poji‰tûní ‰kodná událost,
vzniká pojistiteli právo na pojistné podle vûty první; povinnost zb˘vající
ãást pojistného vrátit má pouze tehdy, jestliÏe mu z této ‰kodné
události nevznikne povinnost plnit.

5. JestliÏe pojistník nesplnil povinnost podle odstavce 3. písm. a) tohoto
ãlánku, není pojistitel povinen do doby splnûní této povinnosti vrátit
pojistníkovi pojistné podle odstavce 4. ani vydat potvrzení podle
odstavce 3. písm. b) tohoto ãlánku.

âlánek 10
Úãinnost

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. ledna 2005.

1) viz § 6 a násl. zákona o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla, jehoÏ v˘Àatek je pfiílohou tûchto VPP
2) viz § 10 zákona o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla, jehoÏ v˘Àatek je pfiílohou tûchto VPP


