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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá pojištěním nemovitosti společnosti REGIS CZ, s.r.o. 

Tato nemovitost je předmětem zástavního práva v rámci poskytnutého úvěru 

bankovním domem. Úvodní část práce seznamuje se základními pojmy  

v oboru pojišťovnictví a s jednotlivými typy pojistných produktů určených  

pro podnikatelská rizika. Poté následuje představení konkrétního podniku, identifikace 

pojistných rizik pro potřebu úvěru a příprava kvalitních podkladů pro poptávku  

na pojišťovny. Závěr práce se zabývá srovnáním a vyhodnocením jednotlivých nabídek 

pojistitelů, a konečným doporučením nejvhodnější nabídky a pojistitele pro konkrétní 

potřeby klienta. 

 

 

Annotation 

This bachelor work deals with a real property insurance of Regis CZ  ltd. This real 

property is an object of lien within credit advanced banking house. The preamble 

introduces the basic definitions of insurance system and with single kinds of insurance 

products based for entrepreneurial risk. After that follows an introduction of a real firm, 

identification of an entrepreneurial risk for a bank credit and a preparation of quality 

data for an insurance demand. The result deals with a comparation and offer evaluation 

of given insurers and with a final recommendation of the best offer and insurer for  

a concrete needs of a client. 
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Úvod a cíle bakalářské práce 
 

Lidská společnost musí po celou dobu své existence čelit negativním důsledkům 

nahodilosti, majícím původ jednak v živelních silách, jednak v nedokonalosti člověka  

a lidské společnosti vůbec. Důsledky nahodilých událostí mají tendenci se zvětšovat - 

populace přibývá a roste i materiální bohatství lidské společnosti, to vše stále více 

koncentrováno na konečném rozměru naší Zeměkoule. [5] 

 

Se všemi těmito riziky moderního světa musíme umět žít a počítat s nimi při 

každodenním rozhodování. Předjímání dopadů možných rizik je obzvláště důležité  

v ekonomických činnostech. Právě politická a ekonomická nestabilita je doprovázena 

významnými živelními a nedokonalostí společnosti vyvolanými katastrofami, jakými 

jsou povodně a záplavy, ničivé cyklony, terorismus atd. 

 

Současnost je dobou velkého pokroku a vyspělé společnosti. Je možné vyléčit řadu 

nemocí, složitou a náročnou práci vykonávají počítače, není problém přepravovat se na 

velké vzdálenosti v relativně krátkém čase či vést rozhovor s někým, kdo 

je na tisíce kilometrů vzdálen. Přes všechen tento pokrok, technickou a společenskou 

vyspělost však lidé nejsou zatím schopni ovládat počasí, řídit své životy, předpovídat 

nemoci, různé katastrofy a havárie. [1] 

 

Je tedy logické, že pro rizika, která dokážeme identifikovat, ale při současné úrovni 

inženýrských znalostí zatím nedokážeme věcně eliminovat, zní doporučení speciálních 

vědních disciplín rizikového managementu přenést finanční důsledky jejich možné 

realizace na specializovanou instituci sloužící pro tento účel - pojišťovnu. [5] 

 

Vývoj v ekonomice vede ke zvyšování významu komerčního pojištění při krytí rizik, 

zejména z pohledu uplatnění odpovědnosti jednotlivých ekonomických subjektů za 

řešení otázek spojených s výskytem nahodilých událostí s nepříznivým ekonomickým 

dopadem. Nejde pouze o zvyšování významu, ale i o navazující změny ve struktuře  

a podobě pojistných produktů. Na jedné straně se vyvíjejí a začínají uplatňovat pojistné 

produkty, jejichž potřeba vyplynula z vědecko-technického pokroku, a na druhé straně 
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se mění a přizpůsobuje požadavkům ekonomických subjektů podoba tradičních 

produktů, což často vyplývá ze změněného chápání významu a účelu využití těchto 

pojistných produktů. [3] 

 

Současně charakteristickou tendencí ve vývoji řady produktů komerčního pojištění  

je jejich propojování s jinými finančními službami. K dalším významným změnám  

v rámci komerčního pojištění dochází v souvislosti se změnami v přístupu států 

k regulaci pojišťovnictví jako odvětví, zejména v návaznosti na vývojové tendence 

v rámci Evropské unie. [3] 

 

Řízení rizik tak nabývá i v českých ekonomických podmínkách postupně  

na významu. Prostor, ve kterém podnikatelské subjekty operují, není prostorem 

izolovaným a imunita podniků vůči očekávaným i neočekávaným událostem postupně 

klesá. Je tedy logické, že je nutno umět určitým způsobem předvídat a následně 

efektivně reagovat na situace, které mohou nastat a mohou ohrozit každý subjekt 

pohybující se v tomto prostoru. [1] 

 

To, čím je pro člověka životní a úrazové pojištění, tím je pro podnik správné pojistné 

krytí jeho majetku a činnosti. Nač budou podniku nové stroje, když shoří  

i s celou výrobní halou? Pro podnikatelské subjekty je pojištění významné až 

ekonomicky nutné. Podcenění pojištění by totiž mohlo způsobit nesmírné škody, které 

by mohly zapříčinit krach společnosti. Naopak správným přístupem k pojištění pomůže 

optimalizovat náklady na objektivně existující rizika. 

 

Pojistný trh v naší zemi je rok od roku rozvinutější a jednotlivé pojišťovny jsou schopné 

reagovat jak na nejčastější celorepublikové poptávky, tak dokáží podnikům připravit 

 i pojištění tzv. „na míru“. Můžeme s potěšením říci, že rok od roku služeb pojišťoven 

využívá více a více živnostníků a podnikatelů, což je potěšitelný trend.  

 

Přesto však bohužel stále ještě dost podniků podceňuje možnost rizika a zastává názor, 

že právě jim se nikdy nic takového nestane a „ušetřené“ peníze raději vyplatí  

na mzdách nebo za ně obnoví strojový park. Krátkozrakost takovýchto rozhodnutí často 
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vede k nemalým finančním ztrátám a někdy dokonce i ke krachu podniku. Proto  

by se analýza a krytí pojistných rizik měla stát nedílnou součástí chodu každého 

podniku. 

 

Cílem práce je navrhnout vhodné pojistné krytí pro konkrétní nemovitost společnosti 

REGIS CZ, s.r.o. jako předmětu zástavního práva v rámci poskytnutého úvěru 

bankovním domem (poskytnutý úvěr slouží k nákupu nového výrobního zařízení  

a pojištěná nemovitost je zástavou). 

 

Úvodní část práce seznamuje se  základními pojmy v oboru pojišťovnictví  

a s jednotlivými typy pojistných produktů určených pro podnikatelská rizika. Poté 

následuje představení konkrétního podniku, identifikace pojistných rizik pro potřebu 

úvěru a příprava kvalitních podkladů pro poptávku na pojišťovny. Závěr práce 

 se zabývá srovnáním a vyhodnocením jednotlivých nabídek pojistitelů, a konečným 

doporučením nejvhodnější nabídky a pojistitele pro konkrétní potřeby klienta. 
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1 Teoretická východiska 

 
Tato kapitola se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti řízení rizik, pojištění  

a jeho klasifikace. Na základě těchto teoretických poznatků budeme moci v praktické 

části práce analyzovat potencionální rizika vybrané společnosti a doporučit správné 

pojistné krytí. 

 

 

1.1   Charakteristika rizika 

 
Riziko lze považovat za klíčový pojem v oblasti pojišťovnictví. Uvědomění si jeho 

významu a role je však důležité i v každodenním životě běžného člověka, podnikatele či 

manažera společnosti. Pojištění je v prvé řadě optimální možností získání finančních 

prostředků v případě škody, kryté v rámci pojistné smlouvy. Jeho hlavní úlohou je tedy 

stabilizace a ochrana základních rozpočtových položek a odstranění nebo alespoň 

zmírnění stresových situací ve finanční oblasti. 

 

Řízení rizik se v posledních letech dostává do popředí pozornosti podnikatelů  

i managementu podnikatelských subjektů. Podnikatelské prostředí je ovlivněno řadou 

faktorů, které se v minulosti příliš neobjevovaly nebo jsme je neznali nebo nepůsobily 

tak intenzivně. Jedná se o rizika vyplývající z významných klimatických změn  

a přírodních katastrof, o tragické události způsobené lidskou silou, o podvodné jednání, 

ale také například o rizika vyplývající z rozvoje technologií a globalizace. 

 

Lidská společnost je ovlivňována působením nahodilých sil a nepředvídaných událostí. 

Nahodilé síly mohou mít z hlediska lidské společnosti kladné výsledky, ale také 

negativní důsledky. Tyto okolnosti vyplývají z přírodních jevů (například choroby, 

působení živelních sil) i ze samotné lidské společnosti, tedy z jejích nedokonalostí 

(například havárie, krádeže, úrazy). 

 

Pojem riziko pochází z arabského slova „risk" a původně toto slovo označovalo jak 

nepříznivou, tak i příznivou událost v životě člověka. Později se jeho používání omezilo 
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pouze na nepříznivé události. Zpočátku se pojem riziko používal zejména  

v oblasti pojištění, ale s rozvojem společnosti se rozšířil i do mnoha jiných vědních 

oborů. [1] 

 

Existuje celá řada definic rizika. Podíváme-li se však na všechny tyto definice, uvidíme 

něco, co je všechny spojuje. Je to: 

 

1) základní myšlenka nejistoty, o níž jsme hovořili jako o nejistotě, co se týče 

budoucnosti, 

2) je zde také náznak toho, že existuje různá výše nebo stupeň rizika. Zdá se, že 

používáme toto slovo jako možnost nebo nepředvídatelnost a znamená 

určitou míru kolísavosti, co se týče následků této nejistoty, 

3) je zde představa následku, který byl způsoben příčinou nebo příčinami.  

 

Riziko 

Jedná se o situaci, kdy určitý jev nastává s jistou pravděpodobností, resp. kdy 

kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení pravděpodobností. 

Pravděpodobnost je číslo ležící mezi nulou a jedničkou (často vyjádřené procentně), 

které ukazuje, jaké máme vyhlídky, že nastane určitý jev. [1] 

 

Riziko je neodlučitelnou součástí (vlastností) podnikatelského subjektu, nemůže proto 

existovat samo o sobě a může být analyzováno a popsáno jen v souvislosti  

s konkrétním podnikem, v konkrétních podmínkách a v konkrétním čase. Rozlišujeme 

pojem rizika podnikatelského subjektu. [1] 

 

Riziko podnikatelského subjektu 

Jedná se o riziko, které představuje možnost vzniku určité škody v průběhu určité doby, 

u určitého podnikatelského subjektu (podniku), a to v důsledku anomálie (poruchy) 

v jeho běžném, normálním, bezporuchovém vývoji. [1] 

 

Slovo riziko obsahuje pochybnost o budoucnosti, vědomí, že vývoj nás může dostat do 

horší situace než jakou momentálně očekáváme. Za stejných podmínek  
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v životě i v podnikání se předpokládá stejné riziko. Všechna rizika nemohou nastat se 

stejnou pravděpodobností. 

 

V závislosti na povaze příslušného jevu či procesu mohou realizací příslušného rizika 

vzniknout: 

 buď výhradně negativní (záporné) odchylky od cíle, kdy se mluví  

o tzv. čistém riziku (nebezpečí ztrát), 

 nebo záporné i kladné odchylky od cíle, kdy jde o tzv. spekulativní    

(záměrné) riziko (situace spojené s hraním hazardních her, sázením, 

spekulacemi na burze podnikáním apod.), kdy je příslušným subjektem 

riziko dobrovolně podstupováno. 

 

Pojem riziko je úzce spojen s pojištěním a opačně. Pojištění je spjato s přesunem rizika 

na pojistitele. Jestliže pojistitel přebírá rizika, musí také zkoumat jejich povahu, 

zákonitosti, kterým rizika podléhají. 

 

Pojištění se zabývá pouze riziky čistými, jejichž realizací vznikají náhodné potřeby. 

 

U čistého rizika lze sledovat objektivní stránku a subjektivní stránku. Objektivní riziko 

je dáno objektivně nezávisle na lidech. Subjektivní riziko existuje v závislosti  

na činnosti lidí, bez ohledu na to, zda na vědomé či nevědomé, rizikové momenty závisí 

na duševních a charakterových vlastnostech lidí. 

 

Pro rizika, jejichž realizaci nelze odvrátit nebo omezit, nebo jen v určité míře, přichází  

v úvahu finanční krytí. Tedy zabezpečení finanční náhrady škod vzniklých realizací 

rizik. Jde o: 

1. krytí rizik prostřednictvím státu, 

2. individuální krytí rizika, 

3. pojištění. 
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Krytí rizik prostřednictvím státu přichází obvykle v úvahu pro řešení škod velkého  

a hromadného rozsahu (např. v důsledku živelních událostí). Dále se s pomocí státu 

počítá  při krytí základních sociálních potřeb lidí.  

 

Individuální zabezpečení znamená tvorbu individuálních rezerv na krytí rizik 

prostřednictvím různých forem spoření (jak jednotlivci, případně rodinami, nebo 

podnikatelskými subjekty), přitom míra krytí rizik je ohraničena naspořenými 

prostředky. 

 

Pojištění znamená přenesení rizika na specializovanou instituci - pojistitele, vlastně se 

rovněž jedná o tvorbu rezerv na krytí rizik (prostřednictvím příspěvků  

na pojištění od jednotlivých zúčastněných), ovšem jde o kolektivní tvorbu rezervy,  

o rozdělení rizika mezi více zúčastněných a krytí rizik není ohraničeno naspořenými 

prostředky jednotlivého účastníka. 

 

Dostáváme se k otázce nákladu na riziko. Tyto náklady lze rozdělit  

na evidentní a skryté. Do první skupiny patří především pojistné a náklady na realizaci 

preventivních opatření, např. na instalaci automatické požární signalizace nebo 

samouzavíracího mechanismu zabezpečujícího požární dveře. Je nutné zahrnout též 

náklady na provoz a údržbu těchto zařízení. Započítávají se veškeré administrativní 

výlohy, spojené s pojištěním nebo rizikovým managementem. 

 

 

1.2   Klasifikace rizika 
 
Třídění rizik má pro řízení podnikatelského subjekt podstatný význam. Rizika lze 

rozeznávat podle více hledisek. Některé klasifikace se vzájemně podobají a zásady 

třídění rizik nejsou zcela jednotné. Přesto existují charakteristiky uznávané v teorii  

i v praxi, některé jako poměrně závazné (například klasifikace podle pojistitelnosti 

rizik). [1] 
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1.2.1   Riziko interní a externí 
 
Schopnost podniků nakládat s riziky tak, aby škody, které rizika podnikům způsobí, 

byly minimalizovány, je ovlivněna i mírou ovlivnitelnosti toho kterého rizika. Rizika 

tedy rozlišujeme podle toho, zda se jejich příčiny vyskytují v dotyčném podniku 

samotném (interní riziko), nebo jsou-li součástí podnikového okolí (externí riziko). 

 

Interní rizika jsou ta, která se projevují uvnitř podniku a která je podnikatel  

či management podniku schopen víceméně řídit a ovlivňovat. Interní rizikové faktory 

můžeme dále dělit na: 

 

 technické rizikové faktory - výrobní kapacita, inovační aktivita, shoda 

výrobku s normovanými požadavky, dopady provozu zařízení na životní 

prostředí, havárie výrobních zařízení, zastaralost technického vybavení, 

systém údržby a oprav, atd.  

 ekonomické rizikové faktory - finanční síla, provozní náklady a náklady  

na zdroje, přístup k finančním zdrojům, marketingová náročnost, investice, 

platební schopnost, platební politika, atd. 

 socio-politické rizikové faktory - kvalita managementu a jeho rozhodování, 

organizační struktura, komunikační systém, dodržování etických kodexů, 

profesní a kvalifikační struktura zaměstnanců, adekvátnost školení  

a vzdělávání, styk s veřejností, atd. 

 

Je potřeba ještě doplnit, že vzhledem k podnikatelským subjektům jsou  ekonomické 

rizikové faktory důsledkem technických rizikových faktorů a sociálně-politických 

rizikových faktorů. 

 

Faktory interních rizik jsou ve stálé vzájemné interakci a spolu vytvářejí celkové 

vnitřní riziko podnikatelského subjektu. [1] 

 

Externí rizika jsou vlastně faktory prostředí, ve kterém podnik musí fungovat,  

a které jsou vně přímé kontroly a řízení podnikatelského subjektu. 
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Příčinou externího rizika může být potenciální aktivita, která teprve po dopadu na 

podnik může vyvolat škodu. V tomto smyslu je obvykle označována jako hrozba.  

V řadě případů se však jedná o taková rizika, která působí nejen na naši zkoumanou 

firmu, ale i na další podnikatelské subjekty, jež se pohybují na stejném teritoriu.  

 

I externí rizikové faktory můžeme dále dělit na: 

 technické rizikové faktory » vývoj nových produktů konkurentů, vývoj  

nových materiálů, problémy s dodávkami od dodavatelů, ekologická čistota 

vstupních zdrojů, bezpečností situace, živelné pohromy, atd.  

 ekonomické rizikové faktory » hrozby konkurentů, výše poptávky, dodací  

podmínky, solventnost partnerů, vývozně dovozní politika a daňová politika, 

ekonomická stabilita státu, cenové změny výrobních činitelů, úrokové míry, 

směnné kurzy, atd. 

 socio-politické rizikové faktory – legislativa, regulace zaměstnanosti, 

kriminalita, veřejné mínění a výsledky šetření a výzkumů nezávislých 

agentur, mezinárodní stabilita státu, atd. 

 

1.2.2   Klasifikace rizik dle velikosti 
 
Rizika podnikatelského subjektu můžeme klasifikovat také podle jejich velikosti, a to na 

základě závažnosti a četnosti., přičemž závažnost může být charakterizována například 

velikostí nákladů na škodní událost, vlivem škody na výrobní proces, nebo vlivem 

závažnosti škody na nutnost čerpání finančních rezerv firmy. Na Obrázku 1  

 je uvedeno členění rizik podle jejich velikosti. Jedná se o pětistupňový systém, ve 

kterém je rozlišováno pět velikostí rizika. 
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Obrázek 1:  Členění rizik podle jejich velikosti – pětistupňový systém, [1] 

 

Zanedbatelné riziko (M) představuje zanedbatelný náklad na překonání vzniklých 

škod. Vyrovnání škod v daném případě neovlivní náklady podniku, nebude třeba čerpat 

finanční rezervy a rozsah škody nemá vliv na výrobní proces.  

 

Malé riziko (S) představuje nízký náklad na překonání vzniklých škod. Vyrovnání škod 

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

malý vliv na výrobní proces.  

 

Střední riziko (V) představuje citelné náklady na odstranění škod, jež mohou výrazně 

ovlivnit celkové náklady podniku a musí se sáhnout na finanční rezervy. Celkový 

rozsah škody zpomalí výrobní proces.  

 

Velké riziko (Z) představuje vysoké poškození hmotných a jiných hodnot firmy nebo 

občana. Odstranění škod je možné jen s využitím velké části finančních  
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a hmotných rezerv. Rozsah škod je tak velký, že může vést k dlouhodobému ohrožení 

výrobního procesu.  

 

Katastrofické riziko (K) představuje mimořádně rozsáhlé poškození hmotných  

a jiných hodnot podnikatelského subjektu. Vede k dlouhodobému zastavení výroby 

nebo ke zřícení celého systému. Odstranění škod je možné jen s velkými těžkostmi,  

s využitím všech hmotných a finančních rezerv. [1] 

 

U malých a středních podniků je vhodné použít třístupňový systém, kde budou rizika 

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

 

1.2.3   Riziko pojistitelné a nepojistitelné 
 

Tuto klasifikaci rizik by měla firma při uvažování o možné pojistné ochraně 

zohledňovat na prvním místě. Komerční pojišťovny totiž nepojistí každé riziko, ale 

pouze takové, při němž existuje možnost stanovení pravděpodobnosti škody a její 

ocenění rizikového vyrovnání v rámci dostatečně velkého pojistného kmene  

či rizikového společenství. 

 

Riziko pojistitelné je takové, na které může komerční pojišťovna sjednat pojistnou 

smlouvu, a to na základě pojistně-technických podmínek. Musí proto splňovat 

následující čtyři kritéria: 

 

1)  riziko musí být identifikovatelné – musí být možné jasně určit   příčiny   

událostí, jejímž   výsledkem   byla   ztráta,   krytá   pojištěním. 

2)  ztráty musí být vyčíslitelné - nejlepší jsou vyčíslitelné přímé věcné ztráty, 

horší ztráty následné, které vyžadují náročné prokazování a v podstatě 

nevyčíslitelné jsou například ztráty morální. 

3)  riziko musí být ekonomicky přijatelné - pojišťovna přijme do pojištění jen 

takové riziko, jež jí nepřinese ztrátu, tudíž je ekonomicky vyrovnané. 
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4)  projev rizika musí být nahodilý - pokud by byla jistota, že riziko  

resp. negativní událost skutečně nastane, potom je možné krytí ztrát jiným 

způsobem a ne pojištěním. 

 

Nepojistitelné riziko je takové, které tato čtyři kritéria nesplňuje.  

 

Teoreticky by mělo platit, že neexistuje riziko, které by nebylo pojistitelné  

a jeho pojistitelnost by měla být ovlivněna cenou pojistného produktu. Prakticky však 

musíme připustit, že komerční pojišťovna přece jen jakékoliv riziko nepojistí a samotné 

pojištění rizika musí důkladně zvažovat. 

 

1.2.4   Riziko skutečné a spekulativní 
 

Riziko skutečné (čisté) s sebou nese situaci ztrátovou nebo při nejlepším vyrovnanou. 

Výsledek může být pro podnik nepříznivý a nebo se poté bude nacházet ve stejné 

situaci, v jaké byl, než událost nastala. Například se může jednat o riziko havárie 

motorového vozidla, požár v továrně, krádež zboží ze skladu, úraz v zaměstnání,  

to všechno jsou skutečná rizika. V žádné z těchto situací neexistuje prvek zisku - buď se 

stane nehoda, požár, krádež, úraz, nebo ne. Pokud k události nedojde, stav se nezmění,  

a nikdo tak nic navíc nezískal. 

 

Riziko spekulativní (podnikatelské nebo také dynamické) se týká situací  

s cílem pozitivního výsledku, tj. zisku. Ten však není dostatečně zaručen. Úspěch je 

očekáván na základě spekulace (např. investování peněz do akcií), která nemusí být 

správná a výsledkem takovéto spekulace může být jak zisk, tak i ztráta, popř. vyrovnaný 

stav. 

 

Důvodem, proč se zdůrazňuje rozdíl mezi skutečným rizikem a spekulativním rizikem, 

je, že skutečná rizika jsou obyčejně pojistitelná, zatímco spekulativní rizika jsou 

nepojistitelná. Všeobecně je možné říci, že nelze pojistit ta rizika, jejichž výsledkem 

může být zisk. Spekulativní rizika podstupuje podnikatelský subjekt  

či člověk dobrovolně, protože doufá, že dosáhne zisku. 
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1.3   Risk management 
 

Snaha lidí o zvládnutí rizika pomocí určitých vědeckých přístupů vedla  

ke vzniku speciálního oboru risk management (překládá se jako řízení rizika). [3] 

 

Postoj podnikatele či manažera k riziku určuje jeho odvahu nést riziko podnikatelského 

subjektu nebo neochotu k přijmutí určitého rizika, která může vést  

k vyhýbání se riziku. Risk management spočívá v soustavné analýze ekonomické 

činnosti z hlediska zřetelných, potenciálních i skrytých rizik. 

 

Risk management představuje cílevědomé aktivity od předcházení vzniku  

a realizace rizik až po omezování rozsahu škod, ke kterým může dojít. Má odhalit  

a zmírnit pokud možno všechna nebezpečí hrozící podnikatelské činnosti v celém 

komplexním pojetí. 

 

Rizikový manažer musí být vybaven vysokými pravomocemi. Jeho úkolem je 

dosáhnout přijatelného stupně bezpečnosti při vynaložení optimálních nákladů  

na prevenci a pojištění, a dále zajistit vytvoření dostatečných rezerv pro případ 

krizových situací k rychlému znovuobnovení výroby a opětnému uvedení podniku  

do stabilního stavu. Splnění všech těchto úkolů vyžaduje znalosti z oblasti 

managementu, marketingu, financí, oceňování, statistiky, pojišťovnictví a právní 

úpravy.  

 

Cílem risk managementu je dosažení bezpečné činnosti při co nejnižších nákladech na 

zajištění této bezpečnosti. Ve své obecné podobě risk management představuje řadu 

činností, které lze rozdělit do tří fází: 

1)  identifikace rizika 

2)  ocenění a kvantifikace rizik 

3)  kontrola a financování rizik 
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Součástí risk managementu je pravidelné sledování a kontrola rizik, vyhodnocování 

jejich chování, identifikace změn v rizikových situacích, dohled nad funkčností 

bezpečnostních opatření i dohled nad efektivností pojištění. 

 

 

1.4   Charakteristika pojištění 
 

Původní myšlenka, filosofie a obsah pojištění byla pomoc v nouzi. Nahodilé události 

jako živelní katastrofy, osobní neštěstí jako úrazy nebo ztráta živitele, vedly odedávna k 

úvahám o různých způsobech vyrovnávání se s těmito nahodilými událostmi 

ovlivňujícími životy lidí. Základním účelem pojištění je tedy zmírnit nebo odstranit 

nepříznivé důsledky způsobené nahodilými událostmi, což znamená vytváření rezerv z 

příspěvků zájemců o pojištění. Tyto budou použity k úhradě škod, které vzniknou 

pojištěným z nahodilých událostí. 

 

Podstata pojištění, ochrana proti finančním důsledkům nahodilosti, 

se v nejkrystaličtější podobě projevuje v konstrukci neživotních, zejména klasických 

majetkových pojištění, ve kterých se odškodňuje nahodilé poškození nebo zničení věci, 

patřící pojištěnému. 

 

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

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

pojištění se mění na statistickou zákonitost. [12] 

 

Z pohledu finanční kategorie představuje pojištění tvorbu, rozdělování a užití pojistného 

fondu k úhradě peněžních potřeb ekonomických subjektů, které jsou  

v jednotlivých případech výskytu náhodné vcelku odhadnutelné. 
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Pojem potřeby v jednotlivých případech výskytu náhodné vcelku odhadnutelně 

znamená, že jde o potřeby: 

 které jsou peněžně ocenitelné, a to jak potřeby konkrétní, které lze přímo 

peněžně vyčíslit, tak potřeby abstraktní, které nelze bezprostředně peněžně 

vyčíslit (k ohodnocení dochází dopředu sjednanou velikostí krytí), 

 u kterých platí, že pro jednotlivý subjekt je problematický odhad toho, zda 

dojde k nahodilé události (zda bude vystaven realizaci příslušného rizika)  

a jak velké příslušné potřeby vzniknou (jak velká škoda bude nahodilou 

událostí způsobena), ale vcelku (pro větší počet účastníků) lze odhadnout 

výskyt a rozsah nahodilých událostí pomocí statistických propočtů (počtu 

pravděpodobnosti). 

 

Pojištění patří mezi finanční služby. Předmětem této finanční služby je  

za úplatu poskytnutá pojistná ochrana. Jako součást infrastruktury ekonomiky působí 

pojištění na průběh procesu reprodukce tím, že přesouvá část finančních prostředků tam, 

kde jsou v daném okamžiku třeba (z hlediska výskytu nahodilých potřeb). [3] 

 

1.4.1   Klasifikace pojištění a pojistných odvětví 
 
Pojišťovny nabízení a realizují množství pojištění, které je třeba třídit, rozdělovat  

a klasifikovat podle různých kritérií. Klasifikace a třídění umožňují lepší orientaci  

v pojistných produktech, pojistných odvětvích a jednotlivých pojištěních. Názory 

ekonomů v teorii i hospodářské praxi na klasifikaci a třídění pojištění nejsou dosud 

jednotné. Existují různé klasifikace pojištění.  

 

V základní klasifikaci můžeme pojištění rozdělit podle: 

 formy vzniku pojištění: 

- smluvní (dobrovolné, povinné), 

- zákonné; 

 způsobu tvorby rezerv: 

- neživotní či riziková, 

- životní  či rezervotvorná; 

  22



 právních předpisů: 

- životní, 

- neživotní; 

 předmětu pojištění: 

- pojištění majetku, 

- pojištění osob, 

- pojištění odpovědnosti za škodu. [1] 

 

Pojistná odvětví můžeme také členit podle různých hledisek: 

 podle zákona č. 363/1999, o pojišťovnictví: 

- neživotní pojištění - pojistitel s jistotou neví, jestli pojistná událost 

vznikne nebo ne, jestli bude poskytovat pojistné plnění a v jaké výši 

(týká se zejména pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu), 

- životní pojištění – vytváří se vždy pojistná rezerva na pojistné 

události; jde o pojistné události, které jednoznačně v budoucnosti 

vzniknou. 

 

 podle předmětu pojištění: 

- pojištění majetku, tj. pojištění majetku pro případ realizace rizik 

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

vzniknou, 

- pojištění odpovědnosti za škodu, tj. pojištění odpovědnosti za škodu 

vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, případně odpovědnosti  

za jinou majetkovou škodu, 

- pojištění osob, tj. pojištění fyzické osoby pro případ jejího tělesného 

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

události související se životem osob. 

 

1.4.2   Neživotní pojištění 
 

Protože se v praktické části této bakalářské práce zabývám pouze tímto typem pojištění, 

budeme se mu nadále věnovat podrobněji. 
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Do odvětví neživotního pojištění jsou zařazeny pojistné produkty, které patří jak do 

pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu, tak i do pojištění osob. Řadí se sem 

jak pojištění zákonná tak pojištění smluvní, a to dobrovolná i povinná. 

 

Pojištění majetku 

V pojištění majetku lze sledovat dvě tendence. V jedné jde o maximální specializaci 

pojišťovacích rizik, ve druhé o slučování rizik do jedné pojistné smlouvy. Druhý způsob 

je pro pojistníky zpravidla jednodušší a levnější. 

 

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

majetku fyzických nebo právnických osob. 

 

Pojištění majetku můžeme rozdělit na: 

 pojištění věcí - movitých a nemovitých, 

 pojištění zájmů - například pohledávek, úvěrů, vkladů, zisků. 

 

V současné době si tvoří skupiny pojištění majetku samostatně každá komerční 

pojišťovna provozující tato pojištění. [12] 
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2    Charakteristika společnosti REGIS CZ, s.r.o. 
 

Praktická část mé bakalářské práce se zabývá pojištěním nemovitosti společnosti 

REGIS CZ, s.r.o., IČO 26 88 72 82 (dále jen „klient“). Nemovitost je předmětem 

zástavního práva v rámci poskytnutého úvěru bankovním domem (poskytnutý úvěr 

slouží k nákupu nového výrobního zařízení a pojištěná nemovitost je zástavou). 

 

Společnost REGIS CZ, s.r.o. byla založena dne 2. dubna 2003. Právní forma společnosti 

je společnost s ručením omezeným. Základní kapitál společnosti byl stanoven ve výši 

200 000 Kč. Sídlo společnosti se nachází na ulici Vídeňská 127, Brno. 

 

Hlavní činností společnosti je regenerace tonerových kazet a inkoustových náplní  

do tiskáren. Působí po celém Jihomoravském kraji a především v městě Brně. 

Zaměstnává 9 zaměstnanců a počátkem tohoto roku se přestěhovali do nových 

výrobních prostor. 

 

Tuto společnost jsem si vybrala na základě osobní zkušenosti pro jejich podnikatelskou 

úspěšnost a také proto, že v této společnosti vykonávám funkci hlavní účetní. 

 

Bankovní dům přesně definuje požadovaný rozsah pojistné ochrany tak, aby byl 

předmět zástavy po celou dobu úvěru komplexně ochráněn pojištěním.  

 

Vlastní rozsah pojištění je dán takto: 

 živelní pojištění (pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže 

škoda na pojištěné věci byla způsobena požárem, výbuchem, bleskem, 

nárazem nebo zřícením letícího tělesa obsazeného osádkou; dále škoda 

způsobená nárazem motorového vozidla, kouřem a rázovou vlnou šířící se 

vzduchem, způsobenou letem nadzvukového letadla; ale také škoda 

způsobená vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal, pádem stromů, 

stožárů aj., tíhou sněhu a námrazou, zemětřesením, záplavou a povodní ) 
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 vodovodní škody (pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění, jestliže 

pojištěná věc byla poškozena nebo zničena vodou vyteklou z vodovodního 

zařízení v místě pojištění) 

 odcizení stavebních součástí (pojištění se sjednává pro případy, kdy  

na pojištěných stavebních součástech došlo ke škodě krádeží vloupáním 

nebo loupežným přepadením)  

 vandalismus (pojištění se sjednává pro případy, kdy na pojištěných 

stavebních součástech došlo ke škodě vandalismem) 

 odpovědnost z držby nemovitosti (pojištění odpovědnosti se vztahuje  

na škody na majetku, životě či zdraví třetí osoby způsobené provozní 

činností podnikatele, včetně finanční újmy z těchto škod vyplývajících) 

 

Vlastní realizaci výběru pojistitele jsem uskutečnila za přispění certifikovaného 

pojišťovacího makléře Insia s.r.o. (IČO 48034479; se sídlem na ulici Slezská 20/778, 

120 00  Praha 2 - Vinohrady) zastoupenou společností Insia Rakom s.r.o.  

(IČO 60738782; se sídlem na ulici Žampachova 4, 613 00  Brno) . (dále jen „makléř“) 

 

Mohla jsem tudíž sledovat a provádět všechny potřebné přípravy a úkony bok  

po boku s profesionály. Po oslovení makléře klientem bylo nejprve nutné navázat 

společně s makléřem smluvní vztah s klientem (dle zákona č. 38/2004 Sb.  

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí  

a o změně Živnostenského zákona). Na základě prvního setkání byla k podpisu 

připravena plná moc pro pojišťovacího makléře Insia Rakom, s.r.o. 

 

Na druhé schůzce makléře s klientem došlo nejprve k podpisu plné moci  

a následovala diskuse nad servisem, konkrétními požadavky a představami klienta 

v rámci oblasti pojištění. Bylo dohodnuto, že makléř dříve, než provede analýzu 

pojistného krytí společnosti, pomůže s aktuálním problémem klienta a to s pojištěním 

nemovitosti jako předmětu zástavního práva v rámci poskytnutého úvěru.  

 

K přípravě podkladů pro vypracování poptávky pro pojišťovny bylo potřeba získat  

od klienta co nejvíce aktuálních, ale i historických dat a informací týkajících se jak 
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klienta, tak nemovitosti i jejího umístění. Od jednatele společnosti pana Lukáše Pallase 

jsme získali dostupné informace k pojišťovanému objektu, pořídili vlastní 

fotodokumentaci objektu a uskutečnili osobní prohlídku objektu i areálu společnosti. 

  

Důležitým podkladem pro poptávku je riziková zpráva (viz Příloha 2), kterou  

na základě získaných podkladů (např. plánek nemovitosti s přesnými rozměry,  

viz Příloha 3 a Příloha 4) a vlastních záznamů z prohlídky objektu připravil specialista 

firemního pojištění společnosti  Insia Rakom, s.r.o. Riziková zpráva je výsledkem 

rizikové analýzy a slouží pro zjištění všech nebezpečí, rizik a procesů ohrožujících 

společnost. Jejím cílem je verbální přehled rizikových faktorů vůči jednotlivým 

nebezpečím. V rámci zpracování rizikové zprávy došlo mimo jiné  

i k výpočtu kubatury pojišťovaného objektu a určení pojistné částky nemovitosti. 

Ověřili jsme tím správnost pojistné částky nemovitosti udané klientem tak, aby byla 

vyloučena možnost podpojištění či nadpojištění. 

 

Návazně na takto získané materiály jsme připravili podklady pro poptávkové řízení 

v tomto rozsahu:  

 plná moc (zplnomocnění makléře pro poptávkové řízení)  

 výpis z OR klienta (výpis z Obchodního rejstříku MSp ČR) viz Příloha 1 

 vlastní poptávkový list (zadání pojistitelům) viz str.34 

 riziková zpráva (verbální přehled rizikových faktorů vůči jednotlivým 

nebezpečím) viz Příloha 2 
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3 Srovnání nabídek pojištění vybraných komerčních 

pojišťoven 

 
V této kapitole vyberme pět pojistitelů, které oslovíme s poptávkou pojištění  

od společnosti REGIS CZ, s.r.o. a budeme očekávat jejich nabídky. Tyto poté 

podrobíme vzájemnému porovnání, jehož výsledkem bude výběr nejvhodnější nabídky 

a pojistitele. 

 

Výběr vhodného pojistitele by se tedy měl opírat o následující kroky: 

a) je třeba se dobře obeznámit s pojistnými podmínkami pojistitelů 

nabízejících příslušný druh pojištění, s rozsahem jejich krytí, případně  

s limity pojistných plnění, 

b) je třeba posoudit finanční potenciál pojistitele - zda je schopen v případě 

velké škody poskytnout odpovídající náhradu, k níž se ve smlouvě zavazuje, 

tzn. je třeba posuzovat finanční kapitál pojistitele, jeho rezervní fondy, vazby 

na zahraniční zajistitele, 

c) je třeba posoudit, zda cena pojištění odpovídá pojišťovanému riziku, 

d) je třeba posoudit schopnost pojistitele vyplatit pojistné náhrady v co 

nejkratším termínu, tzn. otázku kapitálové vybavenosti pojistitele a zajištění 

pojistitele, 

e) je třeba zjistit, zda má pojistitel v daném místě zastoupení, se kterým se 

bude komunikovat v případě vzniku škody, 

f) je třeba zjistit, zda pojistitel disponuje odborníky, kteří jsou ochotni podat 

informace při sjednávání pojištění. 

 

Takto zpracované podklady pro vyhotovení nabídky pojištění (dle zákona  

č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů),  byly zaslány 

(elektronickou formou) předem vybraným pojistitelům. Při výběru pěti pojišťoven, 

kterým se poptávka na pojištění posílá, jsem vycházela z doporučení a zkušeností 

makléře.  
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Kritéria výběru jsme omezili na tři faktory: nejen podle výše předepsaného pojistného, 

ale i podle ochoty spolupracovat a podle rychlosti a správnosti likvidace škodních 

událostí.  

 

Tabulka 1:  Vývoj pojistného trhu ke 31.12.2007 dle České asociace pojišťoven 

 
 

Na základě výše uvedených faktorů jsem vybrala následujících pět pojišťoven, které 

budu ve své práci dále hodnotit a srovnávat: 

 

 Česká pojišťovna a.s.            

Tradice České pojišťovny, a.s. (dále jen Česká pojišťovna)  se odvíjí nepřetržitě od roku 

1827, kdy byla v Praze založena První česká vzájemná pojišťovna. Česká pojišťovna je 

univerzální pojišťovna s bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Dne  

17. ledna 2008 začal fungovat společný podnik pod názvem Generali PPF Holding 

(Assicurazioni Generali a PPF Group), jehož je Česká pojišťovna součástí, a tak byl 

vytvořen jeden z největších pojišťovacích skupin v regionu s ročním hrubým 

předepsaným pojistným ve výši více než 3 miliardy eur. Podíl České pojišťovny na trhu 

se dlouhodobě pohybuje nad 30 procenty. ČP dnes spravuje přes 10 milionů pojistných 

smluv, což je přibližně polovina všech pojistek v České republice. Celkové předepsané 

pojistné ČP loni dosáhlo 39,8 miliard korun. Nová produkce za poslední období vzrostla 

o 28 procent a nový obchod přesáhl 10 miliard korun.  

 

 ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB          

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB (dále jen ČSOB) byla založena  

v roce 1994 pod názvem Chmelařská vzájemná pojišťovna. Vstup na trh zemědělských 
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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 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. V roce 

2006 podařilo dále posílit její postavení na pojistném trhu České republiky a její 

celkové předepsané pojistné stouplo meziročně o 11,6 procenta na 7,674 miliardy Kč. 

 

 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group       

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

zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. 3. 1993. Je druhou nejsilnější pojišťovnou  

na českém trhu, podíl činí více než 19%. Je charakterizována jako pojišťovna 

univerzální, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění. 

Celkové předepsané pojistné vzrostlo v roce 2006 o 3,75 procenta a dosáhlo  tak výše 

27,4 miliardy Kč, tedy přibližně jednu miliardu eur, což řadí Kooperativu  

i mezi významné evropské pojišťovny. 

 

 Triglav pojišťovna, a.s.                 

Triglav pojišťovna, a.s. (dále jen Triglav) předepsala v roce 2006 ve všech 

provozovaných odvětvích v úhrnu 433 mil. Kč hrubého pojistného. V hodnotovém 

vyjádření bylo pojistné meziročně navýšeno o 137 mil. Kč. V porovnání s výsledkem 

celého pojistného trhu jde o jednu z nejvyšších dynamik růstu rozhodujícího 

výkonového ukazatele. Tato skutečnost také přispěla k zařazení na 11. místo mezi 

pojišťovacími společnostmi poskytujícími služby v neživotním pojištění. 

 

 UNIQA pojišťovna, a.s.                                          

UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen UNIQA) byla založena v roce 1993.  

Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 28. května 1993 (tehdy jako Česko-rakouská 

pojišťovna, a.s.) a až 18. června 2001 v souladu s koncernovou strategií byla pojišťovna 
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přejmenována na UNIQA pojišťovnu, a.s. Od svého založení je UNIQA univerzálním 

pojišťovacím ústavem, který nabízí širokou paletu životního a neživotního pojištění  

pro jednotlivce, podnikatele i firmy. V roce 2006 figurovala v žebříčku pojišťoven  

na 9. místě, když poprvé překonala hranici 3 mld. Kč předepsaného pojistného  

(3,148 mld. Kč). K 31. 12. 2006 činil základní kapitál 480 mil. Kč, vlastní kapitál pak 

732 mil. Kč. UNIQA pojišťovna spravovala koncem roku 2006 na 360 000 pojistných 

smluv. 

 

 

3.1   Analýza nabídek jednotlivých pojistitelů 

 
Vybraní pojistitelé byli prostřednictvím makléře osloveni se žádostí o nabídku pojištění 

dle poptávkového listu pojištění (viz níže).   

 

Na vyhotovení nabídky byly stanoveny tři pracovní dny. Poptávky byly  

na pojišťovny rozeslány elektronickou  formou (e-mailem). Díky kvalitně připraveným 

podkladům nebyly z jejich strany žádné doplňující dotazy.  
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Obrázek 2:  Poptávka pojištění 
Zdroj:   vlastní zpracování 
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Z pěti oslovených pojistitelů čtyři poslali své nabídky v požadovaném termínu, pouze 

jeden nabídku pojištění nezpracoval. Tímto pojistitelem byla Triglav pojišťovna, a.s., 

která se omluvila, že pro klienta nabídku nepřipravila, a to z kapacitních důvodů. 

Takovéto případy by se ovšem ze strany pojistitele stávat neměly a naštěstí se tak také 

neděje. Pojistitelé totiž vědí, že tyto případy vrhají špatné světlo na jejich práci  

a renomé, a nepřímo je tak připravují o nové i stávající klienty.  

 

V následujícím textu si projdeme jednotlivé nabídky pojistitelů, které jsou pro 

přehlednost zpracovány v tabulkách a jež jsem doplnila vlastním komentářem: 

 

 Česká pojišťovna a.s. 

 

Tabulka 2:  Nabídka pojištění od České pojišťovny a.s. 

 
Zdroj:  vlastní zpracování dle nabídky České pojišťovny a.s. 

 

Česká pojišťovna vypracovala nabídku v termínu a jako největší pojistitel na našem 

pojistném trhu „nasadil“ vysokou laťku ve výši pojistného i spoluúčasti. Poptávaná 

podnikatelská rizika byla nabídnuta dle požadavků klienta a roční pojistné bez započtení 

slev činilo 14.562 Kč.  

 

Česká pojišťovna ale nabídla tyto slevy: 

- 5% slevu na všechna pojistná rizika mimo Odpovědnosti z držby 

- 2% slevu za propojištění na všechna pojistná rizika 

 

Po započtení slev je tedy výsledné pojistné ve výši 13 606 Kč. 
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 ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 

 

Tabulka 3:  Nabídka pojištění od ČSOB Pojišťovny, a.s. 

 
Zdroj:  vlastní zpracování dle nabídky ČSOB pojišťovny, a.s. 

 

ČSOB pojišťovna dodala nabídku v požadovaném termínu a jako jediný pojistitel 

nenabídl žádnou slevu. Poptávaná podnikatelská rizika byla nabídnuta dle požadavků 

klienta a roční pojistné činí 19 628 Kč.  

 

 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

 

Tabulka 4:  Nabídka pojištění od Kooperativa pojišťovny, a.s. 

 
Zdroj:  vlastní zpracování dle nabídky Kooperativa pojišťovny, a.s. 

 

Kooperativa pojišťovna zaslala nabídku jako první ze všech oslovených pojistitelů  

a pojistné riziko Odcizení a Vandalismus má nastaveno na vyšší limity z celkem 

nabídnutých. Poptávaná podnikatelská rizika byla nabídnuta dle požadavků klienta  

a roční pojistné bez započtení slev činilo 22 495 Kč.  
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Kooperativa pojišťovna ale nabídla 20% slevu na všechna pojistná rizika. Po započtení 

slev je tedy výsledné pojistné ve výši 17 996 Kč. 

 

 UNIQA pojišťovna a.s. 

 

Tabulka 5:  Nabídka pojištění od UNIQA pojišťovny a.s. 

 
Zdroj:  vlastní zpracování dle nabídky UNIQA pojišťovny a.s. 

 

Nabídka UNIQA pojišťovny byla doručena mezi prvními a poptávaná podnikatelská 

rizika byla nabídnuta dle požadavků klienta. Pojistné riziko Odcizení a Vandalismus má 

taktéž nastaveno na vyšší limity z celkem nabídnutých. Roční pojistné bez započtení 

slev tak činilo 14 935 Kč.  

 

UNIQA pojišťovna ale nabídla 10% slevu na všechna pojistná rizika pro případ 

uzavření tříleté pojistné smlouvy. Po započtení slev je tedy výsledné pojistné ve výši 

13 442 Kč. 

 

 

3.2   Vyhodnocení nabídek pojištění 
  
Na požadavek vypracování nabídky pojištění pro společnost REGIS CZ, s.r.o. 

reagovaly a nabídku poslaly celkem čtyři pojišťovny z pěti. Nyní je potřeba provést 

kvalitní porovnání jednotlivých nabídek a jejich vyhodnocení. 
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Pro určení nejvhodnější nabídky však nemůžeme vycházet jen  z jednoho kritéria, 

kterým by pro nás mohla být například výše pojistného (což je údaj, který klienta bude 

určitě velmi zajímat), ale je potřeba porovnávat více kritérií. A to kritérií jak 

subjektivních, tak informací přímo od pojistitelů nebo všeobecně známých údajů. 

 

Tato srovnávací kritéria je možné rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří kritéria 

týkající se pojistitele jako podnikatelského subjektu a do druhé skupiny jsou zařazena 

kritéria týkající se pojistného portfolia. [1] 

 

Dostupnost a četnost poboček 

 přestože se do pojišťovny nechodí tak často jako třeba do obchodu, je  

pro klienta důležité, aby pro něj byla přístupná pobočka dané společnosti pro 

případ, kdy bude zapotřebí pobočku navštívit a kontaktovat pojišťovnu, v rozumné 

vzdálenosti od bydliště. Neméně důležitým faktorem je i dostupnost pobočky, což 

znamená, zda je u ní možné zaparkovat vozidlem nebo se do ní musí jet 10 minut 

tramvají, a v neposlední řadě jestli nemá otevřeno jen dva dny v týdnu a to ještě 

jen dopoledne, kdy je většina pracujících v zaměstnání a nemá možnost se 

v pobočce zastavit. 

 

Image pojišťovny 

 je takovým zrcadlem pojišťovny do duše klientů a společnosti vůbec.  

Je odrazem oblíbenosti pojišťovny u klientů, toho, jak je vnímána (např. jen jako 

životní pojišťovna nebo „jen na auta“) širokou veřejností a svým způsobem  

i úspěšnosti reprezentování společnosti svými pracovníky a vedením. 

 

 

Kompletnost nabídky 

 toto kritérium hodnotí, zda pojistitel dokáže svojí nabídkou pojištění pokrýt 

všechna klientem požadovaná rizika. 
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Kvalita nabízených produktů 

 toto kritérium nám umožňuje sledovat, jak pojišťovna reaguje na poptávku trhu a 

zda této poptávce vychází vstříc. Obecně platí, že čím větší pojišťovna, tím širší 

má nejen produktovou základnu, ale i kvalitnější produkty. 

 

Likvidace škod (rychlost vyřízení, profesionalita) 

 když se sami pro sebe zamyslíme, první místo při výběru pojistky u nás 

podvědomě hraje výše pojistky, a až někde vzadu  bychom pracně hledali 

informace o způsobu likvidace. A přitom právě rychlost a správnost likvidace 

škody je jedním z hlavních důvodů, proč se pojišťujeme. A proto je právě toto 

kritérium tím posledním sledovaným. 

 

Odbornost a ochota zaměstnanců 

 pojistné produkty mohou být sebevíce skvělé a úžasné, ale pokud se o nich nikdo 

nedozví, tak jako by ani nebyly. A proto je důležitým kritériem  

i odborná způsobilost zaměstnanců pojišťovny a jejich ochota pomoci. Ač se to 

nezdá, mnohdy jsou právě oni tou „výkladní skříní“ pojistitele. Protože právě 

zkušenosti našich přátel a našeho okolí s pracovníky na pobočkách jsou tím 

„nejdůležitějším“ faktorem ve výběru pojišťovny. 

 

Podíl na pojistném trhu 

 uvedené kritérium znamená, jaký má konkrétní komerční pojišťovna procentuální 

podíl na pojistném trhu celkově. Určuje se na základě celkového předepsaného 

pojistného obvykle  za kalendářní rok. 

 

Slevy na pojistném 

 u neživotního pojištění jsou téměř vždy poskytovány nějaké slevy, které mohou 

záviset na výši spoluúčasti, rozsahu pojistného krytí, a nebo formou bonusu za 

určitou dobu bez škodní události. 
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Spoluúčast 

 je důležitým srovnávacím kritériem. Jedná se o klientův podíl na úhradě vzniklé 

škody z pojistné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě. 

 

Výše pojistného 

 pojistné je úplatou za poskytovanou pojišťovací službu, kterou musí pojištěný 

zaplatit za finanční krytí rizika. 

 

Pro hodnocení námi stanovených kritérií jsem vybrala tzv. scoring model. Cílem této 

metody je určit, která nabídka a pojišťovna splňují nejlépe zadaná kritéria. 

 

Scoring model 

U této metody hodnocení je nutné si nejdříve určit množinu hodnotících kritérií. 

Každému kritériu bude přidělena váha (důležitost) vyjádřená v procentech. Čím je 

hodnotící kritérium pro řešitele důležitější, tím větší váhu toto kritérium má. Celkový 

součet vah musí dát 100%. Na základě pořadí jim bude přiděleno hodnocení od 1 do 5 

(1 vyjadřuje nejlepší hodnocení, 5 hodnocení nejhorší). Následně bude hodnocení 

vynásobeno vahou kritéria. Takto získané hodnoty pro jednotlivá kritéria se u každého 

pojistitele sečtou. Pojišťovna, která dosáhne nejmenší hodnoty součtu, je tou 

nejvýhodnější, neboť nejlépe splňuje požadovaná kritéria. 

 

Legenda k hodnocení ve scoring tabulce: 

 

1 = výborný 

2 = velmi dobrý 

3 = průměrný 

4 = dostatečný 

5 = nedostatečný 
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Tabulka 6:  Scoring model vybraných pojišťoven 

 

 
 
Zdroj:  vlastní zpracování 
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Ze zpracování scoringového modelu vyplývá, že pořadí pojišťoven je následující: 

 

1. UNIQA 

2. Česká pojišťovna  3. Kooperativa 4. ČSOB 

 

Výsledky tohoto scoring modelu jsou ovlivněny skutečností, že kriteria jsou orientována 

spíše subjektivně názorem mým a zkušenostmi makléře, se kterým jsem přiřazovala 

váhy jednotlivých kritériím. I přesto však považuji výsledek za velmi reálný. 
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4   Návrhy a doporučení 

 
V této části bakalářské práce doporučíme společnosti REGIS CZ, s.r.o. nejvhodnější  

nabídku od konkrétního pojistitele a navrhneme další postup pro úspěšné dokončení 

získání úvěru. 

 

Společnosti REGIS CZ, s.r.o. jsme jako nejvhodnějšího pojistitele pro její potřebu 

pojištění nemovitosti jako předmětu zástavního práva v rámci poskytnutí úvěru 

bankovním domem vybrali UNIQA pojišťovnu a.s. Přestože její nabídka počítá 

s nejvyššími spoluúčastmi, důvodem pro konečné vítězství bylo nejlepší hodnocení ve 

scoringové srovnávací metodě, ale také nabídnutá výše ročního pojistného, vysoká 

ochota spolupráce jednotlivých pracovníků pojišťovny, a v neposlední řadě  výborné 

praktické zkušenosti s případnou likvidací pojistné události. Tato klienty velmi 

oceňovaná kritéria přecházejí bohužel někdy u velkých pojišťoven do ústraní a právě 

snaha naslouchat přáním klienta a ochota mu pomoci jsou velkou zbraní středních  

a malých pojišťoven. Musíme si také ale říci, že UNIQA pojišťovna a.s. je velice 

ambiciózní pojišťovnou na našem pojistném trhu, která rok od roku stoupá jak na oblibě 

veřejnosti, tak v žebříčku ročního předepsaného pojistného. Přes její současnou střední 

velikost mezi pojišťovnami na českém pojistném trhu však nemůže být pochyb o jejím 

silném zázemí, neboť je dceřinou společností největší rakouské pojišťovací skupiny 

UNIQA Group Austria. 

 

Na tomto místě by mohla moje bakalářská práce skončit, protože jejího cíle bylo již 

dosaženo, avšak ráda bych dokončila celý proces, kterým musí společnost REGIS CZ, 

s.r.o. projít, než dosáhne potřebného úvěru. A proto bych ještě pro klienta navrhla další 

postup pro úspěšné dokončení získání úvěru. 

 

Protože nabídka vybraného pojistitele splňuje všechna kritéria požadovaná bankovním 

domem a klient ji akceptuje, bude pojistitel následně požádán prostřednictvím makléře 

o vyhotovení návrhu pojistné smlouvy (návrh bude makléři zaslán elektronickou 

formou), aby mohl být návazně připomínkován ze strany makléře a klienta.  
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Po schválení návrhu pojistitel vyhotoví tři originály pojistné smlouvy – jeden originál 

zůstává klientovi, jeden makléři a jeden pojistiteli (viz. Příloha 9). 

 

Po podepsání originálu pojistné smlouvy ze strany klienta i pojistitele je nemovitost 

pojištěna a nutná podmínka bankovního domu pro poskytnutí úvěru je tak naplněna. 

Aby však mohl klient začít úvěr čerpat, musí bankovnímu domu dodat pojišťovnou 

potvrzenou vinkulaci. Vinkulace je omezení dispozice výplaty pojistného plnění  

ve prospěch bankovního domu. Jinými slovy - nárok na výplatu pojistného plnění 

v případě pojistné události nemá klient (majitel nemovitosti), ale bankovní dům. 

Účelem zajištění úvěru z pohledu banky je snaha získat druhotný zdroj příjmu  

v případě, že dlužník nemá dostatek peněžních prostředků na splácení úvěru a úroků. 

 

Vyplněný a podepsaný vinkulační formulář klientovi připraví bankovní dům poskytující 

úvěr a je na klientovi, aby tuto vinkulaci nechal potvrdit u pojišťovny, u níž bylo 

sjednané pojistné krytí nemovitosti. Pojišťovna však vinkulaci nepotvrdí, dokud není 

zaplaceno pojistné nebo alespoň první splátka pojistného na vinkulovanou smlouvu. 

 

V našem případě se o distribuci podepsaných originálů pojistných smluv klientovi a 

pojišťovně stará makléř. Stejně tak se postará o potvrzení (podepsání) vinkulace 

pojišťovnou a na klienta už jen zůstane doručení potvrzených vinkulačních materiálů 

zpět bankovnímu domu. Následuje kontrola vinkulačních materiálů ze strany 

bankovního domu a návazné poskytnutí dohodnutého úvěru pro pořízení nového stroje. 
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ZÁVĚR 

 
Riziko lze považovat za klíčový pojem v oblasti pojišťovnictví. Pokud si uvědomíte 

jeho význam, pochopíte tak jeho roli v každodenním životě běžného člověka  

či manažera společnosti. Pojištění je v prvé řadě optimální možností získání finančních 

prostředku v případě škody, kryté v rámci pojistné smlouvy a tím minimalizování 

dopadu takovéto události na náš osobní život či na chod podniku. 

 

Současnost je dobou pokroku a proto je možné vyléčit řadu nemocí, které by  

před několika lety znamenaly jistou smrt, složitou a náročnou práci vykonávají počítače 

a není problém přepravovat se na velké vzdálenosti v relativně krátkém čase.  

Přes všechen tento pokrok, technickou a společenskou vyspělost však lidé nejsou zatím 

schopni ovládat počasí, řídit své životy, předpovídat nemoci, různé katastrofy a havárie. 

Je tedy logické, že pro rizika, která dokážeme identifikovat, ale která nedokážeme věcně 

eliminovat, zní doporučení speciálních vědních disciplín rizikového managementu 

přenést finanční důsledky jejich dopadu na specializovanou instituci sloužící pro tento 

účel - pojišťovnu. 

 

Cílem mojí bakalářské práce byla analýza pojistného krytí podniku a následně výběr  

a doporučení správného pojištění. Za pomoci certifikovaného makléře jsem mohla svoji 

práci provádět přímo v kolektivu profesionálů a jejich rady a zkušenosti byly velkým 

přínosem obzvláště při přípravě a zpracování praktické části této práce. 

 

Bakalářskou práci jsem zpracovávala pro společnost REGIS CZ, s.r.o.,  jejíž hlavní 

činností je regenerace tonerových kazet a inkoustových náplní do tiskáren. Působí  

po celém Jihomoravském kraji a díky vedení společnosti se neustále rozvíjí  

a rozšiřuje. Cílem mojí bakalářské práce bylo správné pojištěním nemovitosti 

společnosti REGIS CZ, s.r.o., přičemž vlastní nemovitost je předmětem zástavního 

práva v rámci poskytnutého úvěru bankovním domem. Bankovní dům sám přesně 

definuje požadovaný rozsah pojistné ochrany tak, aby byl předmět zástavy po celou 

dobu úvěru komplexně ochráněn pojištěním.  
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Společnost REGIS CZ, s.r.o. se totiž počátkem tohoto roku přestěhovala do nových 

výrobních prostor a současně s tímto velkým krokem bylo přistoupeno i k velkému 

rozhodnutí na manažerské úrovni a byla odsouhlasena koupě nového stroje, aby byla 

společnost nejen konkurenceschopná a naopak byla jednou ze společností, které jsou 

špičkou ve své podnikatelské oblasti. Přestože se jedná o malou společnost, vedení má 

velké plány a proto při zvažování financování koupě stroje jednoznačně odsouhlasilo 

koupi nového stroje (ne staršího a levnějšího, ale moderního a výkonného), jehož 

financování bude formou úvěru, přičemž předmětem zástavního práva v rámci 

poskytnutého úvěru bankovním domem bude právě nová výrobní nemovitost. A protože 

takovýto úvěr musí být zajištěn pojištěním předmětu zástavy, bylo potřeba takovéto 

pojištění pro společnost REGIS CZ, s.r.o. sjednat. To ovšem předpokládalo přípravu 

poptávky pro předem vybrané pojišťovny, zpracování vyhodnocení jejich nabídek  

a závěrečné doporuční pro společnost REGIS CZ, s.r.o.  

 

Za pomoci a ochoty certifikované makléřské společnosti jsme začali postupně realizovat 

vlastní pojištění nemovitosti. Nejdříve proběhlo setkání makléře s klientem, kde byl 

navázán smluvní vztah mezi oběma stranami, navzájem byly představeny možnosti 

makléře a požadavky společnosti REGIS, s.r.o., a na základě prvního setkání byla 

k podpisu připravena plná moc pro pojišťovacího makléře Insia Rakom, s.r.o. 

 

Na druhé schůzce makléře s klientem došlo k podpisu plné moci a následovala rozšířená 

diskuse nad makléřským servisem a byl pevně stanoven požadavek společnosti  

na pojištěním nemovitosti jako předmětu zástavního práva v rámci poskytnutého úvěru.  

 

Bylo tedy nutné připravit kvalitní podklady pro zadání  poptávky pro předem vybrané 

pojišťovny působící na českém pojistném trhu, následovalo zpracování vyhodnocení 

jejich nabídek (pomocí metody scoring model) a závěrečné doporučení pro společnost 

REGIS CZ, s.r.o. Nejvhodnější komerční pojišťovnou pro dané potřeby pojištění 

nemovitosti se ukázala UNIQA pojišťovna, a.s. Obsadila první místo jak v porovnání 

nabídek scoring metodou , tak i v porovnání nabídek pojistitelů z hlediska výše ročního 

pojistného.  
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REGIS CZ, s.r.o. byl s výběrem pojišťovny i výší pojistného spokojen  

a pojištění bude v nejbližší době uzavřeno. REGIS CZ, s.r.o. také vyslovil velkou  

spokojenost s přístupem, profesionalitou a poskytovanými službami makléřské 

společnosti Insia Rakom, s.r.o. a hodlá s ní podepsat Plnou moc na dobu neurčitou  

pro zastupování ve věcech zpracování, zprostředkování a správy pojistných smluv. 

 

Dle mého názoru byly cíle mojí bakalářské práce, tedy navrhnout optimální pojištění 

nemovitosti jako předmětu zástavy pro úvěr a výběr vhodné pojišťovny  

pro společnost REGIS CZ, s.r.o., splněny. 
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Příloha 1 

Výpis z obchodního rejstříku pro společnost REGIS CZ, s.r.o. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V ý p i s 
z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 43482

! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! ! 
Tento výpis má pouze informativní charakter. 

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že 
obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud. 

Datum zápisu: 2.dubna 2003

Obchodní firma: REGIS CZ, s.r.o. 
 

Sídlo: Brno, Vídeňská 127, PSČ 619 00

Identifikační číslo: 268 87 282

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
 

Předmět podnikání: 

-  zprostředkování obchodu 
-  zprostředkování služeb 
-  specializovaný maloobchod 
-  maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 

Statutární orgán: 

jednatel: Lukáš Pallas, r.č. 780611/3744 
Černá Hora, Budovatelská 351 
den vzniku funkce:  2.dubna 2003

jednatel: Libor Knesl, r.č. 650420/1000 
Křenovice, Příční 569 
den vzniku funkce:  2.dubna 2003

Způsob zastupování: Za společnost jednají jednatelé, a to každý 
samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k 
obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv 
jednatel. 

Společníci: 

Lukáš Pallas, r.č. 780611/3744 
Černá Hora, Budovatelská 351 
Vklad: 100 000,- Kč 
Splaceno: 100 000,- Kč 
Obchodní podíl: 50 %  

Libor Knesl, r.č. 650420/1000 
Křenovice, Příční 569 
Vklad: 100 000,- Kč 
Splaceno: 100 000,- Kč 
Obchodní podíl: 50 %  

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). 
Dne: 15.04.08 12:47:21

Údaje platné ke dni 15.04.2008, 6:00 
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15.4.2008http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=541025&sysinf.vypis....



Příloha 2 

 Riziková zpráva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

Riziková zpráva 
 
 

REGIS CZ, s.r.o.
 

Vídeňská 127, 619 00  Brno 
IČ: 26887282 
areál Čebín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INSIA RAKOM s.r.o. 
duben 2008 

1/6 



 
 
A. Základní údaje 
 
Tato zpráva popisuje a hodnotí riziko v areálu firmy REGIS CZ, s.r.o. na adrese Čebín 344. Zpráva je 
napsána na základě informací z rizikové prohlídky z února 2008 provedené zpracovatelem této zprávy 
(autorizovaným technikem v oboru ocenění nemovitosti a požární bezpečnosti staveb) a z podkladů 
poskytnutých klientem. 
 
Objekt byl původně postaven kolem r. 1985 a sloužilj jako nákupní středisko pro obec. Objekt má dvě 
nadzemní podlaží (neni podsklepen), v I. NP byla původně prodejna potravin, v II. NP byla prodejna 
průmyslového zboží, k oběma prodejnám byly vyhrazeny skladovací prostory a sociální zázemí pro 
personál.  
 
Celý objekt je po celkové generální přestavbě a kolaudaci. Nosnou konstrukci objektu tvoří betonový 
skelet, který je obestavěný výplňovým zdivem. Má plochou střechu. 
 
Objekt jako celek má  v I. NP výrobní charakter /provozovna) a ve II. NP nevýrobní (byty).  
 
V okolí areálu se nenacházejí žádné nebezpečné provozy. 
 
 
Údaje o vlivech na riziko : 
 
V blízkosti posuzovaného areálu se stavby nebo provozy, které ovlivňují či zvyšují riziko staveb, 
nenacházejí.  
 
Povodeň v areálu lze vyloučit, dle FRATu není areál umístěn v záplavové zóně. 
 
 
B. Popis vyhodnocení požadavků PBS 
 
 
Členění objektu do PÚ
 
Objekt je členěn do následujících PÚ: 
 

■ PN 1: provozovna. 
■ PN 2: OB 1 (3 obytné buňky). 
■ PN 3: výtah (výtahová šachta + strojovna). 

 
Prosrory, které se dají popsat jako dílny, mají plochy místností menší než 30 m2, v případě skladů 
se jedná o místnosti podstatně menší než 100 m2. V případě šaten pro zaměstnance je počet osob, 
pro které jsou šatny určeny, podstatně menší než 80 osob. Z předchozího vyplývá, že ve vztahu k čl. 
5.3.2 ČSN 73 0802 není třeba provozovnu členit do dalších PU. 
 
 
Výpočet PBS
 
Jednotlivé PÚ byly podle výpočtu PBS zařazeny do následujících SPB: 

■ PN 1: II. SPB 
■ PN 2: ll. SPB 
■ PN 3: I. SPB (nebude více řešen, stávající stav je považován za vyhovující) 

 
Požární uzávěry jsou instalovány na třech místech ve II. NP. 
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Požární pásy mezi objekty jsou zajištěny umístěním požárně otevřených ploch. 
 
Prostupy rozvodů a instalací, technologických zařízení a elektrických rozvodů jsou provedeny 
v trubkách nebo nikách pod omítkou.  
 
 
Zabezpečení vody pro hašení 
 
Vnitřní odběrní místa »  v průjezdu je zřízen nástěnný hydrant 
 
Vnější odběrní místa »  jako vnější odběrní místo bude použit hydrant na větvi obecního 

vodovodu. Jako další reálný zdroj požární vody je rybník, který se 
nachází na opačné straně místní komunikace (vzdálenost asi 25 m). 
Při použití tohoto zdroje je třeba počítat s nutností použití čerpadla 
CAS pro zajištění dodávky vody. 

 
 
Podmínky požární represe
 
Podle výpisu z operačního plánu se v 1. stupni poplachu předpokládá zásah jednotky PO HZS 
jihomoravského kraje ze služedny v Tišnově (další jednotky v 1. stupni: SDH Kuřim, SDH Čebín). 
Dojezdová vzdálenost pro první jednotku je asi 5km, předpokládaná doba jízdy bude asi 6,5 min., 
doba do zahájení dodávky hasiva bude asi 11 min. 
 
 
Vytápění objektu
 
Vytápění objektu bude zajištěno teplovodním systémem ÚT a bude rozčleněno do několika topných 
okruhů. Otopná voda bude zejišťována teplovodními plynovými kotly. Žádný z kotlů nebude mít výkon 
větší než 50 kW, není tedy třeba místnosti s plynovými kotly oddělovat jako samostatné PÚ. 
 
 
C. Celkové hodnocení
 
Pokud bychom k hodnocení použili níže uvedenou tabulku, kterou používají odborně způsobilé osoby, 
hodnotil bych riziko jako EXCELENT (vynikající). 
 
 

Celkové hodnocení Body za parametr Celkový počet bodů 

Excelent (vynikající) 4 14 - 16 
Good (dobrý) 3 10 - 13 
Fair (vyžaduje zlepšení) 2 6 - 9 
Poor (velmi slabý) 1 4 - 5 

 
 
 
 

 
Zpracoval : Stanislav Závodný 
specialista firemního pojištění Insia Rakom s.r.o. 
V Brně, dne 14.04.2008 
 
 
 
Přílohy : 
2 x výřez mapy - situace umístění areálu 
1 x venkovní foto objektu 
2 x vnitřní foto objektu 
1x zobrazení areálu v programu FRAT (Modelační program na odhad povodňových škod) 
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D. Situace a umístění objektu 
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Příloha 3 

 Plánek I. NP nové výrobní budovy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Příloha 4 

 Plánek II. NP nové výrobní budovy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Příloha 5 

 Nabídka pojištění od České pojišťovny, a.s. 
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Číslo pojistné smlouvy: 48957072-28
Stav k datu 18. 4. 2008
Kód pojištění: MPN02
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších
sjednaných pojistných nebezpečí
pojištění podnikatelských rizik

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ45272956, zapsaná
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný, oprávněná osoba
Název firmy: REGIS CZ, s.r.o.
IČ: 26887282

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2.  Toto pojištění staveb se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů VPPMP 2005 (dále
jen VPPMP), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění staveb k podnikání DPPSP 2 (dále jen DPPSP), ujednáními
na úvodní části smlouvy a dalšími ujednáními uvedenými pro toto pojištění.

2.3. Pokud není dále ujednáno jinak, toto pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. a)
DPPSP (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla).

2.4. Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka
odpovídající pojistné hodnotě pojištěné stavby nebo jiné pojištěné věci, pojistitel pro toto pojištění neuplatní podpojištění ve
smyslu § 41 zákona.

2.5. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
3.1. Je některá z pojišťovaných staveb, či jejich součástí poškozena, zničena, ztracena nebo není řádně udržována?
NE

3.2. Údaje o škodách na pojišťovaném majetku
a) Bylo některé z pojišťovaných míst pojištění postiženo povodní nebo záplavou více než 1x v posledních 10ti letech?
NE
b) Kolikrát v období posledních pěti let byly pojišťované stavby postiženy jiným nebezpečím než povodní nebo záplavou?
0

3.3. Jsou pojišťované věci pojištěny jiným pojištěním?
NE

3.4. Nachází se na místě pojištění více staveb stejného druhu (např. skladové haly, garáže, dílny) nebo nepojišťované stavby?
NE

3.5. Je některá z pojišťovaných budov v rekonstrukci nebo ve výstavbě?
NE

TC
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4. Rozsah pojištění
Základní pojištění
Pojištění se sjednává pod jednotlivými dále uvedenými položkami (pol. č)

pol. č. specifikace pojišťovaných staveb
nebo věcí

počet nadzem.
podlaží *

pojistná
částka v Kč

pojistné
v Kč

N01 Budova s provozovnou v I. NP a s bytovými jednotkami v
II. NP, zděná

2 9 500 000,- 5 688,-

* přízemí je první nadzemní podlaží

Připojištění pojistných nebezpečí (k nebezpečím definovaným v bodu 2.3.).
Ujednává se, že každý dále uvedený limit maximálního ročního plnění se sjednává v souhrnu pro všechny věci pojištěné v
tomto pojištění. Pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku a způsobených
připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí za pojištěnou věc nebo soubor věcí přesáhnout pojistnou částku sjednanou pro
tuto věc nebo soubor věcí. Současně pojistná plnění vyplacená z tohoto pojištění ze všech pojistných událostí nastalých v
průběhu jednoho pojistného roku a způsobených připojištěným pojistným nebezpečím, nesmí v součtu přesáhnout částku
uvedenou ve sloupci „Limit maximálního ročního plnění v Kč“.

specifikace pojišťovaných
pojistných nebezpečí

limit maximálního
ročního plnění v Kč

pojistné
v Kč

Povodeň nebo záplava - článek 2 bod 1 písm. b) DPPSP 1 000 000,- 1 881,-
Vichřice nebo krupobití - článek 2 bod 1 písm. c) DPPSP 1 000 000,- 1 311,-
Voda vytékající z vodovodních zařízení, přetlak nebo zamrzání - článek 2 bod 1
písm. h) a i) DPPSP

950 000,- 1 154,-

Odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží - článek 2 bod 2 DPPSP 50 000,- 948,-
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci - článek 2 bod 3 DPPSP 100 000,- 1 896,-
Ostatní pojistná nebezpečí, tj. nebezpečí uvedená v článku 2 bodu 1 písm. d), e) a f)
DPPSP

1 000 000,- 684,-

4.1. Pojistné za všechny pojištěné položky v Kč 13 562,-

4.2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč 1 000,-
Sleva za sjednanou spoluúčast je 0 % tj. v Kč 0,-

Ujednává se, že pro případ pojistných událostí , jejichž příčinou je pojistné nebezpečí záplava nebo povodeň, se sjednává
spoluúčast 10% z pojistného plnění, minimálně však spoluúčast v Kč uvedená v tomto bodu.

4.3. Pojistné po slevě za spoluúčast v Kč 13 562,-

4.4. Pojištění se sjednává s obchodní slevou 5,00 % tj. v Kč 678,-

4.5. Roční pojistné za pojištění staveb po zaokrouhlení v Kč 12 884,-

5. Situační plánek
Není součástí tohoto pojištění

6. Místo pojištění
6.1. Pro položku N01 se sjednává toto místo pojištění:
Čebín 344, 664 23 Čebín,

7. Zvláštní ujednání
7.1. Článek 8 bodu 17 DPPSP se doplňuje o následující ujednání: Pokud pachatel nebyl zjištěn, vzniká právo na plnění za
podmínky, že úmyslné poškození nebo zničení věci bylo bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno Policii ČR. V tomto případě
se však pojištění nevztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci jakýmkoliv znečištěním. Za znečištění se považuje také
úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, malbou, rytím a jiným obdobným způsobem.

8. Počátek a doba trvání pojištění
Toto pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Číslo pojistné smlouvy: 48957072-28                                            Kód pojištění: MPN02
Stav k datu 18. 4. 2008                                                                 Pořadové číslo pojištění: 1
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9. Závěrečná prohlášení pojistníka
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a všechny další údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na
písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodu 2.2. tohoto pojištění.

Česká pojišťovna a.s. Vám předkládá nabídku na uzavření pojistné smlouvy. Zněním předložené nabídky je Česká
pojišťovna a.s. vázána do dne 17. 5. 2008. Po tomto datu se již nelze této předložené nabídky dovolávat. Tato nabídka
není návrhem pojistné smlouvy a ani pojistnou smlouvu nenahrazuje.

Smlouva uzavřena v                                                               dne                                            v              hodin              minut

                                                                                                

REGIS CZ, s.r.o. Ing. Dagmar MICHALÍKOVÁ
0943

                                                                                                                                                                                                
Podpis (a razítko) pojistníka Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.

pověřeného uzavřením této smlouvy

Číslo pojistné smlouvy: 48957072-28                                            Kód pojištění: MPN02
Stav k datu 18. 4. 2008                                                                 Pořadové číslo pojištění: 1
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APojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ45272956, zapsaná
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:
Název firmy: REGIS CZ, s.r.o.
IČ: 26887282

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen
„všeobecné pojistné podmínky“), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podni-
katele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujed-
náními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 0,-
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
NE

Specifikace nemovitosti č.: 1
Nemovitost se nachází v katastru / ulici Čebín, č. pozemku / č.p. 344, obec Čebín, 664 23
Výše vlastnického podílu je 1/1.
Velikost podlahové plochy v m2 je 500.

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti
4.1. Článek 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek zní: Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené
odpovědnosti pojištěného jako vlastníka nemovitosti definované v bodu 3. tohoto pojištění za škodu vzniklou jiné osobě úra-
zem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve
vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu. Předpokladem vzniku práva na plně-
ní z pojištění je, že k úrazu, jinému poškození zdraví, poškození, zničení nebo pohřešování věci (dále jen "škodná událost")
došlo v době trvání pojištění, v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti definované v bodu 3. tohoto pojištění.

4.2. Pojištění v základním rozsahu se vztahuje pouze na škody vzniklé třetím osobám.

4.3. Na základě ustanovení článku 6 bodu 5 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se nevztahuje na od-
povědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, pokud za ni pojištěný ne-
odpovídá jako vlastník nemovitosti definované v bodu 3. tohoto pojištění.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč 3 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč 1 000,-

Číslo pojistné smlouvy: 48957072-28
Stav k datu 18. 4. 2008
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 2
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4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na
záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného
v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění
Pol. č. Pojistná nebezpečí Pojistné v Kč
01 Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu 1 000,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 1 000,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 0 % tj. v Kč 0,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč 1 000,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

7. Přílohy
Bez příloh

8. Závěrečná ujednání
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy
pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Česká pojišťovna a.s. Vám předkládá nabídku na uzavření pojistné smlouvy. Zněním předložené nabídky je Česká
pojišťovna a.s. vázána do dne 17. 5. 2008. Po tomto datu se již nelze této předložené nabídky dovolávat. Tato nabídka
není návrhem pojistné smlouvy a ani pojistnou smlouvu nenahrazuje.

Sjednáno v  dne  v  hodin  minut

REGIS CZ, s.r.o.                                                                          Ing. Dagmar MICHALÍKOVÁ
                                                                                                     0943

Podpis (a razítko) pojistníka                                                       Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
                                                                                                     pověřeného uzavřením této smlouvy

Číslo pojistné smlouvy: 48957072-28                                                                                   Kód pojištění: DPO02
Stav k datu 18. 4. 2008                                                                                                        Pořadové číslo pojištění: 2

Klientský servis tel.: +420 841 114 114, e-mail: klient@cpoj.cz strana 2 z 2



N
A

BÍ
D

K
A

TC
89970002011

O
220079232164A

Klientský servis tel.: +420 841 114 114, e-mail: klient@cpoj.cz strana 1 z 2

V126

. Insia S.r.o.
Slezská 20
120 00  PRAHA 2

Rekapitulace k pojistné smlouvě č.: 48957072-28
Kód produktu: MN
Pojistný rok od 18. 4. 2008 do 17. 4. 2009

Rekapitulace stavu
pojistné smlouvy č. 48957072-28 k datu 18. 4. 2008
Vyúčtování pojistného
Pojištění majetku podnikatelů

Dokument Rekapitulace je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakékoliv
změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném. Dokument je dále zasílán při obnově smlouvy na další pojistný rok.

Dokument Rekapitulace zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného
za aktuální pojistný rok.

1. Přehled pojištění
Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto po-
jištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Tabulka 1
pořadové
číslo
pojištění
v pojistné
smlouvě

název pojištění roční
pojistné v Kč

sleva
za způsob
úhrady
pojistného
v Kč 1)

sleva
za počet
splátek
úhrady
pojistného
v Kč

sleva za
propojištěnost
v Kč 2)

celkem roční
pojistné v Kč

1 Pojištění staveb pro případ
živelních a dalších sjedna-
ných nebezpečí

12 883,90 0,00 0,00 -257,68 12 626,-

2 Pojištění odpovědnosti za
škodu podnikatele

1 000,00 0,00 0,00 -20,00 980,-

Celkem v Kč 13 883,90 0,00 0,00 -277,68 13 606,-
1) způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)
2) sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě
Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč

S-VRAV04/N
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2. Způsob úhrady pojistného
Platební detaily:
Číslo účtu: 246246 Kód banky: 5500
Variabilní symbol: 4895707228 Konstantní symbol: 3558

Pojistné uhraďte na výše uvedený účet prostřednictvím makléřské společnosti.

V případě dotazů nás laskavě kontaktujte na telefonním čísle Klientského servisu České pojišťovny a.s. 841 114 114 nebo
u správce Vaší pojistné smlouvy.

Dne 17. 4. 2008

Ing. Stanislav Uma
vrchní ředitel úseku komunikačního centra
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Příloha 6  

Nabídka pojištění od ČSOB Pojišťovny, a.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 



Příloha 7  

Nabídka pojištění od Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance 

Group 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ 

podnikatelských rizik TREND 07 

REGIS CZ, s.r.o.

POJISTNÍK 

IČ: 26887282 
se sídlem :  ,  , ČESKÁ REPUBLIKA 

Tato nabídka má platnost 30 dní. 

varianta č.

Místo pojištění č.1 Čebín 344, 664 23 Čebín 

VPP 150 ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ 
Předmět pojištění rozsah hor.hr. pln. Kč způs. spoluúčast roční poj.  Kč 

K požár, náraz 9 500 000 6 650 Budovy 

 - vlastní - jednotlivá věc - cena nová 

Spoluúčast pro základní živelní pojištění 1 000 Kč 

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 
Předmět pojištění rozsah hor.hr. pln. Kč způs. roční poj.  Kč 

3 458    - Povodeň Nemovité věci 3 000 000 

Celkový limit plnění pro místo pojištění 3 000 000 Kč. 

Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy se sjednává ve výši 5%, min. 25 000 Kč. 
 
Není v záplavové oblasti 

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 
Předmět pojištění rozsah hor.hr. pln. Kč způs. roční poj.  Kč 

1 649 Z Vodovod Nemovité věci 950 000 

Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši 1 000 Kč. 

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 
Předmět pojištění rozsah hor.hr. pln. Kč způs. roční poj.  Kč 

2 660 K Vichřice, sesuv Nemovité věci 9 500 000 

Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 1 000 Kč. 
 
 
Doporučuji limit plnění 
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POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ 
spoluúčast způs. hor.hr. pln. Kč Předmět pojištění roční poj.  Kč 

VPP 200 

P Budovy 100 000 840 

 - vlastní - jednotlivá věc - cena nová 

Spoluúčast pro případ odcizení 1 000 Kč 

Předmět pojištění hor.hr. pln. Kč způs. roční poj. Kč 
POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU VPP 200 

Rozsah 

P 100 000 2 640 Nemovité věci 

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č.1 se sjednává ve výši 10% min. 1 000 Kč 
 
Sprejery nenabízíme 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

roční příjmy pojištěného 0 Kč 

VPP 600 

Rozsah pojištění územní platnost pojištění limit poj. plnění spoluúčast 

Základní pojištění 

Obecná odpov 
 
Ze všech činností uvedených ve výpisu z OR pokud celkový obrat nepřesahuje 10 mil.. 

ČR 3 000 000 Kč 1 000 Kč 

roční pojistné Kč 

4 598 

3 000 000 Kč Celkový limit plnění pro případ povodně nebo záplavy 
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REKAPITULACE POJISTNÉHO 

Druh pojištění Roční pojistné 

Živelní pojištění 14 417 Kč 

Pojištění pro případ odcizení 840 Kč 

Pojištění pro případ vandalismu 2 640 Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní 4 598 Kč 

Celkové roční pojistné před slevou 

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců. 

22 495 Kč 

Sleva za délku pojistného období -5 % 

Jiná sleva / přirážka -15 % 

Saldo přirážek a slev -20 % 

Celkové roční pojistné po slevě 17 996 Kč 

Pojistné za pojistné období 17 996 Kč 

Zpracoval:lośťáková 
Dne 17.4.2008 



Příloha 8 

Nabídka pojištění od UNIQA pojišťovny, a.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



příloha č. 8 - UNIQA_Piňos Martin_mail_nabidka_regis Varianta A

Nabídka pro klienta : REGIS CZ, s.r.o.
Sídlo firmy : Vídeňská 124, 619 00 Brno
IČ : 268 87 282
Místo pojištění : Čebín 344, 664 23 Čebín
Prostřednictvím : INSIA Rakom s.r.o.

Kód adresy: 24927775
Statistický kód : SBK; 3; R2; 7/I/B K : I Tarifování :

I. Flexa, čl.1, odst.1 Pojistná částka Spoluúčast Roč. pojistné
1 Soubor vlastních nemovitostí 9 500 000 2 000 4 693 Kč

Celkem 4 693 Kč

II. Soubor ostat. živlů, čl. 1,odst. 2 Pojistná částka Spoluúčast Roč. pojistné
1 Majetek zároveň pojištěný na základní živelní nebezpečí 9 500 000 2 000 4 275 Kč

Celkem 4 275 Kč

III. Vodovodní škody, čl.1 odst. 3 Pojistná částka Spoluúčast Roč. pojistné
1 Soubor vlastních nemovitostí na 1. riziko 950 000 10%/2 000 1 069 Kč

Celkem 1 069 Kč

Pojistné za živel celkem 10 037 Kč

IV. Odcizení, čl. 1 , odst. 1, a) až b) (krádež, loupež) Pojistná částka Spoluúčast Roč. pojistné
1 Stavební součásti na 1.riziko 100 000 2 000 990 Kč

Celkem 990 Kč

V. Vandalismus, čl. 1, odst. 1, d) Pojistná částka Spoluúčast Roč. pojistné
1 Majetek zároveň pojištěný na odcizení 100 000 10%/5 000 2 320 Kč

Celkem 2 320 Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.

VI. Odpovědnost - územní rozsah ČR
Základna pro výpočet (PČ nemovitosti) : 9 500 000

Pojistná částka Spoluúčast Roč. pojistné
1 Odpovědnost vyplývající z držby nemovitosti 3 000 000 1 000 1 588 Kč

Celkem 1 588 Kč

Roční pojistné celkem 14 935 Kč

Pololetní splátka pojistného (področní přirážka 3%) 7 692 Kč
Čtvrtletní splátka pojistného (področní přirážka 5%) 3 920 Kč

Pololetní splátka pojistného (inkaso z účtu - bez přirážky) 7 468 Kč
Čtvrtletní splátka pojistného (inkaso z účtu - bez přirážky) 3 734 Kč

Minimální pojistné 1.000 Kč
Minimální področní splátka 2.500 Kč.

V Brně dne 17.4.2007
Platnost této nabídky je do 17.6.2007

FLEXA = požár, výbuch, blesk, náraz nebo zřícení letícího tělesa, obsazeného osádkou; dále škoda způsobená nárazem motorového 
vozidla, kouřem a rázovou vlnou šířící se vzduchem, způsobenou letem nadzvukového letadla

Soubor = vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, pád stromů, stožárů a j., tíha sněhu a námrazy, zemětřesení, záplava a povodeň.

Zabezpečení musí splňovat podmínky doplňkových pojistných podmínek LIM/05.

Spoluúčast pro nebezpečí povodeň, záplava a zemětřesení činí 1% z PP, min. 20.000 Kč.

Maximální roční limit plnění na nebezpečí povodeň, záplava a zemětřesení činí 5 000 000,- Kč.

Dle VPP UCZ/Odc/06 Čl. 2 odst. 6 e) se ujednává, že pojištění se vztahuje na úmyslné poškození způsobené nánosem nebo nástřikem 
barev, chemikálií , apod. na fasádách, pokud byla pojistná událost šetřena policií ČR. Limit pojistného plnění pro toto pojištění činí 20.000,- 
Kč v jednom pojistném roce.            

Pojištění dle této nabídky se řídí VPP a Doplňkovými pojistnými podmínkami UCZ/05, UCZ/Odp/07, UCZ/Živ/06, UCZ/Odc/06, LIM/05, 
UCZ/Skl/05, UCZ/Str/05, UCZ/Ele/05, MB/05, SR/05.

1/1

Zpracoval: Ing.Martin Piňos
Sekce makléřských služeb

UNIQA pojišťovna, a.s.



Příloha 9 

 Návrh pojistné smlouvy 
 

 

  



Pojistná smlouva č. 123456789 

Strana 1 (celkem 3) 

POJISTNÁ SMLOUVA 
č. 123456789 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pojištěný : Pojistník : 
REGIS CZ, s.r.o. REGIS CZ, s.r.o. 
Vídeňská 127 Vídeňská 127 
619 00  Brno 619 00  Brno 
IČ : 26 88 72 82 IČ : 26 88 72 82 
registrováno u Krajského soudu v Brně, registrováno u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 43482 oddíl C, vložka 43482 
 
 
 
 
Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část UCZ/05 se ujednává, že pojištění 
vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě. 
Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše 
pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli. 
 
Počátek pojištění : 01. 06. 2008 
Konec pojištění : 01. 06. 2011 bez automatického prodlužování 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Majetkové pojištění - sjednaný rozsah pojištění (pojistná nebezpečí) a předměty pojištění: 
 
 
Místo pojištění : Čebín 344 (kód adresy 24924539) 
 
1. Soubor vlastních budov a ostatních staveb dle přílohy 
1AY01   Základní živelní nebezpečí - v rozsahu čl.1, odst. 1, VPP UCZ/Živ/06 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
9,500.000,- nová cena 2.000,- 
 
1AY11   Ostatní živelní nebezpečí - v rozsahu čl. 1, odst. 2, písm. a) – e), VPP UCZ/Živ/06 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
9,500.000,- nová cena 2.000,- 
 
1BY02    Vodovodní škody - v rozsahu čl.1, odst. 3, VPP UCZ/Živ/06 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
950.000,- nová cena 10% z poj.plnění, min. 2.000,- Kč 
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2. Stavební součásti pojištěné budovy – pojištění se sjednává na 1.riziko  
1EY05 Krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění - v rozsahu čl. 1, odst. 1,  
 písm. a) – b), VPP UCZ/Odc/06 a DPP LIM/05 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč    
100.000,- nová cena 2.000,- 
 
1DY02   Vandalismus - v rozsahu čl.1, odst. 1, písm. d), VPP  UCZ/Odc/06 – pojištění se sjednává na 1.riziko 
pojistná částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
100.000,- nová (časová) cena 10% z poj.plnění, min. 5.000,- Kč 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Pojištění odpovědnosti vyplývající z držby nemovitosti 
 
Základní pojištění – v rozsahu čl.1, VPP UCZ/Odp/07 – zvláštní část – (dále jen „VPP UCZ/Odp/07“) 
Pojistná částka v Kč 
Spoluúčast v Kč 
Roční pojistné v Kč 
 
Pojištění se sjednává s územní platností pro ČR. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Celkové roční pojistné 

 
Živelní pojištění : 9.033,- Kč 
 
Odcizení : 891,- Kč  
 
Vandalismus : 2.088,- Kč 
 
 
Odpovědnost za škodu : 1.429,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Společná a závěrečná ustanovení 
 
Roční pojistné : 13.441,- Kč 
Způsob placení :  ročně 
Splátka pojistného : 13.441,- Kč 
 
Splatnost pojistného : 01. 06. (den a měsíc běžného roku).  
 
 
Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až o 
1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3. VPP UCZ/05. 
 



Pojistná smlouva č. 123456789 

Strana 3 (celkem 3) 

Způsob likvidace pojistných událostí: 
V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), který s Vámi 
pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné 
smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem. 
 
Pojistná smlouva obsahuje 3 listy. 
 
 
 
V Praze, dne        
   
 ................................................................................................................ 
 Ing. Martin Piňos Ing. Stanislav Svoboda 
 odborný referent ředitel odboru makléřských služeb 
 
 
Prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, 
písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 z.č. 37/2004 Sb., o 
pojistné smlouvě. Prohlašuji, že tato pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým 
pojistným potřebám, které jsem vyjádřil/a pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením 
pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a. 
Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu  zák.č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon), mé osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací a 
zajišťovací činnosti a to po dobu trvání závazkového vztahu za účelem uzavření pojistné smlouvy a 
jejího následného plnění v souladu s pojistnými podmínkami. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou 
formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek odstoupení od smlouvy 
pojistitelem. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke 
zpracování dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta připojištění, která 
byla sjednána dodatečně. 
 
Potvrzuji, že jsem převzal: 
 UCZ/05 UCZ/Živ/06 UCZ/Odc/06 DPP LIM/05 UCZ/Skl/05 UCZ/Str/05
 UCZ/Ele/05 DPP SR/06 DPP MB/06 UCZ/PP/06 UCZ/Odp/07.  
     
 
 
 
 
 
V ....................., dne .......................     ............................................................... 
       podpis pojistníka 
 
 
Pojištěno prostřednictvím : Insia Rakom, s.r.o. 
Zpracoval : Ing. Martin Piňos 
  tel.: 531 024 220, fax: 531 024 212 




