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Abstrakt 

 

Bakalářská práce řeší problémy související s komplexním pojištěním motorových 

vozidel společnosti MAB audit, s.r.o. Obsahuje návrh a doporučení na zlepšení 

současné pojistné ochrany vozového parku společnosti.  

 

Abstract 

 

This Thesis work solves one problems that comect with the komplex insurances of the 

company MAB audit, s.r.o. It includes a proposal for the improvement of current 

insurances of the bleet of cars of a company.  
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Pojištění, komerční pojišťovny, pojištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem motorového vozidla, havarijní pojištění. 
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ÚVOD A CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Po celý život od narození až do smrti nás provází pojištění. Provází nás i od prvních 

úvah o podnikatelské činnosti až po její zakončení. O úlohách a významu pojištění se ví 

velmi málo. Poznatky se přenáší spíše mluveným slovem jako zkušenost jednotlivců 

často ve velice zkreslené podobě. 

 

Původní myšlenky o pojištění vznikly na zásadách vzájemnosti s cílem pomáhat v 

situacích, kdy se jednotlivec nemůže ubránit vzniku škody a krýt její následky. 

 

Do osobního života lidí i do všech forem podnikatelské činnosti často nepříznivě 

zasahují důsledky působení přírodních sil nebo nežádoucího chování lidí. Jejich vznik 

lze sice předpokládat, avšak nelze určit, kdy, popř. zda vůbec nastanou a koho 

postihnou. I když je možno v některých případech vzniku nahodilých událostí 

předcházet nebo alespoň zmenšit rozsah jejich škodlivých následků, nelze jim zcela 

zabránit. Proto je základním účelem pojištění zmírnit či odstranit nepříznivé důsledky 

způsobené těmito nahodilými událostmi. 

 

Specifická povaha provozu vozidel sebou přináší značné riziko škod, jejíchž rozsah a 

závažnost vyžaduje ochranu poškozených osob. Tato myšlenka je definována zákonem          

č. 168/1999Sb.,tj. pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, bez 

kterého není možné motorová vozidla na pozemní komunikaci vůbec provozovat. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tak přešlo v účinnost 

k 1. lednu 2000, která sebou přinesla změnu povinného smluvního pojištění.  

 

Dominantní postavení v oblasti poskytování pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem motorového vozidla již nevlastní Česká pojišťovna, a.s. Na 

českém pojistném trhu tak dochází ke vzniku mnoha konkurenčních společností, z nichž 

každá se snaží o získání co největšího počtu klientů. Klient má možnost volby mezi 

pojišťovnami, které získaly licenci od České národní banky k její činnosti. V současné 

době má dané oprávnění 10 pojišťovacích společností. Z výše uvedeného je tedy velmi 
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obtížné rozhodnout, která pojišťovna a především podle jakých kritérií je takové 

pojištění nejvhodnější k uzavření pojistné smlouvy.  

 

Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla je povinen vlastník nebo spoluvlastník  tuzemského vozidla nebo 

řidič cizozemského vozidla. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, 

která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského 

vozidla.  

 

Cílem bakalářské práce je návrh na zlepšení pojistné ochrany vozového parku 

společnosti MAB audit, s.r.o. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. Obsahem 

první kapitoly je přiblížení problematiky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem motorového vozidla. Obsahem druhé kapitoly je představení a charakteristika 

společnosti MAB audit, s.r.o. Obsahem třetí kapitoly je analýza jednotlivých pojišťoven 

a metodika výzkumu. Čtvrtá kapitola je věnována srovnání a vyhodnocení nabídek 

komerčních pojišťoven. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ 

 

Výběr vhodného pojištění lze chápat jako rozhodovací proces, v němž vystupuje osoba, 

která volí určitý typ pojištění (pojistník), dále pojišťovny a předem neznámé stavy 

okolností, které se vyskytnou s určitou pravděpodobností a proti nimž se pojistník 

chrání. Stavy okolností se liší typem pojištění. U pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem motorového vozidla odrážejí možnost, že se pojistník stane 

účastníkem dopravní nehody, nebo způsobí škodu provozem motorového vozidla. U 

havarijního pojištění můžeme stavy okolností chápat jako četnost úrazů k nimž dojde 

během pojistné doby. 

 

 

1.1 CHARAKTERISTIKA POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI  ZA ŠKODU 

ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA 

V minulém století si nikdo s povinným ručením nemusel lámat hlavu. Na trhu 

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

nabídce. Otevření trhu v roce 2000 přivítali nejen ostatní komerční pojišťovny, ale i 

klienti. Zvýšená nabídka přinesla ostřejší konkurenční podmínky a také potřebu 

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

pravá. Proto na základě statistik nehodovosti pojišťovny provádějí pečlivou segmentaci 

na trhu povinného ručení a zvýhodňují některé skupiny řidičů. 

 

Sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, neboli 

povinného ručení je stanoveno zákonem č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla. Každý, kdo chce vozidlo užívat na pozemní 

komunikaci, musí mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven 

nabízející tento produkt. 

 

Pojištěný má na základě tohoto pojištění nárok, aby pojistitel za něho hradil škody 

vzniklé v souvislosti s provozem vozidla v rozsahu: 

Ø škody na zdraví nebo usmrcením, 
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Ø škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé 

odcizením věci, 

Ø škody, která má povahu ušlého zisku, 

Ø účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování 

nároků. 

 
Pojistitel nehradí: 

Ø škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, 

Ø škodu, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v 

době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, 

Ø škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla, 

Ø škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech 

přepravovaných tímto vozidlem, 

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

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

na sobě nebo u sebe), 

Ø škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným 

vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla. 

 

Při provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč nebo zákaz činnosti spočívající 

v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku.  

 

S transformací povinného ručení byla zřízena Česká kancelář pojistitelů, která sdružuje 

komerční pojišťovny v České republice, které mají oprávnění provozovat pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

 

Česká kancelář pojistitelů je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č. 

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dne 30. července 1999 jako  

profesní organizace pojistitelů, kterým bylo uděleno Ministerstvem financí ČR povolení 
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k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Na 

základě novelizace zákona 168/1999 Sb. zákonem 47/2004 Sb. byla Kancelář zapsána v 

obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka 49763. 

 

Česká kancelář pojistitelů v rozsahu stanoveném zákonem č. 168/1999 Sb. 

Ø spravuje garanční fond, 

Ø provozuje hraniční pojištění a informační středisko, 

Ø zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří, 

Ø uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a 

orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní 

plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod, 

Ø spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti, 

Ø vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti, 

Ø podílí se na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na 

předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel. 

 

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda a 

mají nárok na plnění podle výše uvedeného zákona, vystupuje Česká kancelář 

pojistitelů jako garant a poskytovatel: 

Ø plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného 

vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba, 

Ø plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti (u 

věcné škody pouze pokud tato škoda přesáhne částku 5 tisíc Kč), 

Ø plnění za škodu způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z 

důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu, 

Ø plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného 

hraničním pojištěním, 
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Ø plnění za škodu způsobenou provozem  cizozemského vozidla,  jehož řidiči 

nevzniká při  provozu tohoto vozidla  na území České   republiky povinnost 

uzavřít hraniční pojištění. 

 

Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za škodu způsobenou nezjištěným 

vozidlem nebo vozidlem bez pojištění odpovědnosti, má ČKP právo na náhradu toho, 

co za povinné osoby plnila. (http://www.ckp.cz/onas/onas_obec.php).  

 

 

1.1.1 Charakteristika pojistné smlouvy 

Pojistná smlouva je smlouva uzavřená mezi pojistitelem a pojistníkem. Ve smlouvě se 

pojistitel zavazuje poskytnout pojistné plnění v rozsahu sjednaném ve smlouvě, pokud 

nastane pojistná událost označená ve smlouvě a pojistník, to je fyzická nebo právnická 

osoba, se zavazuje platit pojistné. Pojistná smlouva musí obsahovat následující údaje o: 

Ø účastnících smlouvy (pojistitel – pojistník), 

Ø době trvání pojištění, 

Ø limitu pojistného plnění, 

Ø pojistném období, 

Ø výši pojistného, 

Ø způsobu jeho placení a jeho splatnosti. 

 

Jestliže v době uzavření pojistné smlouvy nejsou některé údaje týkající se vozidla 

známy, je pojistník povinen je pojistiteli sdělit ve lhůtě, kterou pojistitel určil, 

nejpozději však do 15 dnů od uzavření pojistné smlouvy. Zelenou kartu v takovém 

případě pojistitel vystaví po obdržení tohoto sdělení pojistníka. 

 

Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi 

pojistníkem, obvykle vlastníkem nebo spoluvlastníkem vozidla a pojišťovnou. 

Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy týkající se tuzemského vozidla je pojistitel 

http://www.ckp.cz/onas/onas_obec.php
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povinen vydat pojistníkovi doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a na žádost pojistníka zelenou kartu. 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona zaniká: 

Ø dnem, kdy pojistník oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla, 

Ø dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat, 

Ø dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, 

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

vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o 

odcizení vozidla, 

Ø uplynutím 30 dnů od doručení upomínky pojistitele k zaplacení dlužného 

pojistného, nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno, 

Ø výpovědí, 

Ø uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno. 

 

Po zániku pojištění odpovědnosti je pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat 

pojistiteli doklad o pojištění a zelenou kartu, pokud byla vydána, pojistitel povinen 

pojistníkovi na základě jeho žádosti vydat ve lhůtě 15 dnů potvrzení o době trvání 

pojištění odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění.  

 

Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné 

škodné události. Pojistná smlouva obsahuje tzv. „pojistnou částku“ jako nejvyšší limit 

pojistného plnění v případě vzniku pojistné události.  

 

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla stanoví pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je 

pojišťovna povinna krýt škody ve výši: 

Ø 35 mil. Kč pro škodu na zdraví, 

Ø 18 mil. Kč pro škodu na majetku. 
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Kromě těchto standardních odpovědnostních limitů nabízí pojišťovny i limity vyšší, 

jejich maximální hranice není stanovena. Každá pojišťovna v případě uzavření smlouvy 

o povinném ručení dále poskytuje různá zvýhodnění v podobě slev a bonusů (např. 

úrazové pojištění řidiče, slevu z havarijního či cestovního pojištění, asistenční služby, 

pojištění zavazadel, atd.). 

 

 

1.1.2 Systém zelené karty 

Mezinárodní karta automobilového pojištění - slouží jako doklad o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v případě výjezdu vozidla do 

zahraničí. Umožní jednak prokázat, že řidič příslušného vozidla má v pořádku pojištění 

odpovědnosti, a také umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti 

uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění. 

 

Zelenou kartu pojišťovna vystaví na požádání klienta při sjednání pojištění nebo na 

jakékoli pobočce. Zelenou kartu lze vydat i opakovaně, a to po předložení dokladu o 

pojištění nebo pojistné smlouvy. Podle platných mezinárodních dohod nesmí vozidlo 

bez zelené karty vycestovat do zahraničí. Klient obdrží vždy dvě části zelené karty - 

originál a duplikát. Při cestě do zahraničí má mít u sebe oba výtisky, protože pokud 

způsobí škodu, policie cizí země si jedno vyhotovení zelené karty ponechá. Druhé 

slouží pro prokázání sjednaného pojištění odpovědnosti vozidel na cestě ze zahraničí. 

 

Zelená karta se vydává nejméně na dobu 15 dnů. Pojistitel vystavuje zelenou kartu vždy 

s platností na dobu jednoho pojistného roku, případně na dobu trvání pojistné smlouvy, 

je-li uzavřena na dobu určitou, kratší než jeden rok.  

 

Na líci zelené karty je uveden zkratkami seznam států, na jejichž území je odpovědnost 

z provozu vozidla kryta. Na rubu je ke zkratkám doplněn název státu a adresa jeho 

národní kanceláře pojistitelů. Podle § 6 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění novely 

zákona č. 47/2004 Sb., je obligatorní územní platnost pojištění odpovědnosti vozidel 

stanovena pro území všech členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) 
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a pro území všech dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce 

Ministerstva financí (MF). 

 

Mezi členské státy EHP se řadí například: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 

Finsko, Francie. Mezi další státy, které jsou stanoveny prováděcí vyhláškou MF patří, 

např.: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko. 

 

 

1.2 CHARAKTERISTIKA HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH 

VOZIDEL 

Havarijní pojištění slouží k ochraně majitele vozidla před finančními následky 

způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení či neoprávněného užití 

vozidla. Ačkoliv nejde o povinné pojištění, je rozumné i výhodné havarijní pojištění 

uzavřít. Opravy aut jsou drahé a i v případě nezaviněné škody mohou znamenat 

nepříjemný zásah do rodinného rozpočtu. Havarijní pojištění je určeno všem vozidlům s 

platným technickým průkazem a českou registrační značkou (dříve SPZ), s výjimkou 

historických vozidel. 

 

Cena havarijního pojištění, tj. výše pojistného, které je pojištěný povinen v případě 

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

Ø typ a značka vozidla, 

Ø pořizovací cena vozidla, 

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

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

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

Ø různé slevy, 

Ø způsob platby, 

Ø jestli je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby, 
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Ø rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s bezeškodním průběhem pojištění 

mají levnější pojistné). 

 

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

pojistné jiným způsobem. 

 

Samozřejmě u havarijního pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, 

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

pojistné události poskytne, od kvality asistenčních služeb, možnostech kombinovat 

rizika, apod. 

 

V podstatě existují čtyři základní pojistná rizika, proti případům, na která se mohu 

pojistit, a to: 

Ø havárie, 

Ø krádež, 

Ø zničení či poškození živlem, 

Ø zásah cizí osoby (vandalismus). 

 

Pojišťovny nabízejí různé kombinace uvedených rizik a klient se může rozhodnout, 

proti kterým se chce pojistit. Jednotlivá rizika lze uzavírat samostatně, zvolit 

kombinaci některých, anebo uzavřít kompletní pojištění.  

 

Kromě základních rizik existují i další vedlejší rizika, která je možné připojistit. Mezi 

rizika vyžadující připojištění mohu zařadit např. pojištění: 

Ø čelního skla, 

Ø zavazadel a věcí osobní potřeby, 

Ø úrazu přepravovaných osob, 

Ø mimořádné výbavy, 

Ø pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla, atd. 
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Pokud pojištění obsahuje všechna rizika, hovoříme o plném pojištění zvané také all 

risk. Jsou–li v pojistné smlouvě dohodnuta jen některá rizika, jedná se o tzv. omezenou 

havárii. I při plném pojištění se mohou v pojistných podmínkách stanovit nebo 

dohodnout různé výluky, na které se pojištění nevztahuje. Jedná se například o poškoze-

ní motoru, jestliže nedošlo k dopravní nehodě, poškození pneumatik, jestliže nebyly 

událostí současně poškozené i další části vozidla, z požáru je vyloučen zkrat na 

elektrické instalaci a podobně. 

 

Havarijní pojištění má mnohem vyšší cenu než povinné ručení. Z hlediska uzavírání 

pojistné smlouvy u havarijního pojištění vznikají i případné další náklady, a to na 

zabezpečení vozidla. Cenu naopak snižuje zvolená spoluúčast, čím vyšší spoluúčast tím 

levnější pojistné. Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé škodě, tzn. 

je to částka, kterou mu pojišťovna nebude z výše škody hradit, dojde-li ze strany 

pojišťovny k plnění z pojistné smlouvy. Pojištění havarijní není ze zákona povinné, 

zatímco povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ano. 

 

Z hlediska pojistné smlouvy o havarijním pojištění vzniká pro pojišťovnu právo na 

pojistné a zároveň ji vzniká povinnost pojištění spravovat a poskytovat pojistné plnění 

v případě vzniku pojistné události. Pro pojištěného naopak vzniká na straně jedné 

povinnost platit pojistné v dohodnutých splátkách a také povinnost oznámit pojišťovně 

všechny důležité skutečnosti, které mají vliv na průběh pojištění a jeho správu. Na 

straně druhé vzniká pro pojištěného právo na pojistné plnění v případě pojistné události, 

kterou ve stanoveném termínu ohlásí pojišťovně. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ZKOUMANÉ 

PROBLEMATIKY 

 

Tato kapitola bude věnována stručné charakteristice společnosti MAB audit, s.r.o., 

popisu činnosti a nabídce její služeb. V analýze současného stádia zkoumané 

problematiky se zabývám zvlášť pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a zvlášť havarijním pojištěním. V závěru kapitoly budu hodnotit 

současný stav pojištění motorových vozidel vozového parku zkoumaného 

podnikatelského subjektu. 

 

 

2.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI MAB AUDIT, S.R.O. 

Společnost MAB audit, s.r.o.byla zapsána do OR v lednu roku 1998 a byla jí přidělena 

licence KAČR č. 293. Navázala na činnost společnosti Müller audit, spol. s r.o., od 

které převzala klientelu v brněnském, zlínském, olomouckém a pražském regionu. 

Faktická spolupráce pracovníků obou společností neustala a nadále všichni při své 

činnosti využívají společně nabytých zkušeností. Mimo to společnost spolupracuje s 

dalšími odborníky zejména v oblasti daňové a právní. V roce 2004 došlo ke změně 

názvu společnosti, z Müller - audit Brno, s.r.o. na MAB audit, s.r.o. Další rozvoj 

společnosti byl v roce 2006 podpořen sloučením společnost HV office, s.r.o. do 

nástupnické společnosti MAB audit, s.r.o. 

 

Společnost MAB audit, s.r.o. nabízí následující rozsah služeb: 

Ø auditorskou činnost - ověřování účetních závěrek, 

Ø daňové, účetní a ekonomické poradenství, 

Ø vedením účetnictví, 

Ø přeměny obchodních společností – vyhodnocení stávající hospodářské situace 

společnosti, 

Ø oceňování – nemovitých a movitých věcí. 
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2.2 AKTUÁLNÍ STAV POJISTNÉ OCHRANY VOZOVÉHO PARKU    

SPOLEČNOSTI  MAB AUDIT, S.R.O. 

Majetek společnosti MAB audit, s.r.o. zahrnuje vozový park, který využívají jednatelé 

společnosti ke služebním tak i k soukromým účelům. V současné době jsou v majetku 

společnosti čtyři vozidla. V tabulce č. 1 jsou uvedena všechna vozidla, která jsou 

součástí majetku společnosti. 

 

Tabulka č. 1 Vozový park společnosti MAB audit, s.r.o. 

č. Druh vozidla 
Registrační 

značka 
Hmotnost   (t) 

Zdvihový 
objem válců 

(ccm) 
Vlastnictví 

1 Peugeot 307 1B86491 do 3,5  1997 
majetek 

společnosti 

2 Renault Clio 1B66769 do 3,5  1461 
majetek 

společnosti 

3 Škoda Fabia 1,2 1B51605 do 3,5  1198 
majetek 

společnosti 

4 NA Man 2B20065 do 12  4000 
majetek 

společnosti 

Zdroj: zpracováno na základě interních materiálů společnosti 

 

 

Z předcházejícího přehledu je patrné, že společnost vlastní vozidla Peugeot 307, 

Renault Clio, Škoda Fabia 1,2, NA Man. Z celkového počtu 4 vozidel jsou 3 vozidla 

osobní a 1 nákladní vozidlo. Osobní vozidla jsou převážně využívána k dopravě 

jednatelů do společnosti, ale také k potenciálním zákazníkům při řešení specifických 

účetních či daňových případů. 

 

Nákladní vozidlo Man bude v současné době využito při stavebně technických pracích 

souvisejících s rozšiřováním kancelářských prostor společnosti. Dále je nákladní 

vozidlo Man pronajímán k podnikání fyzickým osobám v oblasti stavebnictví. 

 

Společnost se rozhodla v závislosti na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem motorového vozidla pojistit svůj vozový park prostřednictvím pojistných 
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smluv, a to na každý automobil jednotlivě. Společnost nemá tedy pojištěnou flotilu 

vozidel, což umožňuje sjednat pojištění pro více vozidel jednou smlouvou. 

 

V tabulce č. 2 je uveden přehled stávajících pojišťoven v rámci pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. 

 

Tabulka č. 2 Přehled pojištění u stávajících komerčních pojišťoven 

Druh vozidla Povinné ručení Havarijní pojištění 

Peugeot 307 Allianz Allianz 

Renault Clio Allianz Allianz 

Škoda Fabia 1,2 Generali Generali 

NA Man Kooperativa Kooperativa 

Zdroj: zpracováno na základě interních materiálů společnosti 

 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že společnost má pro vozový park pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla sjednané u více 

pojišťoven. Jedná se o společnosti: Allianz pojišťovna, a.s., Generali pojišťovna, a.s., 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 

 

Společnost MAB audit, s.r.o. se po zvážení všech pojistných nabídek rozhodla pro 

uzavření pojistné smlouvy se společností Allianz pojišťovna, a.s. v případě pojištění vo-

zidel Peugeot 307, Renault Clio, pro uzavření pojistné smlouvy se společností Generali 

pojišťovna, a.s v případě pojištění vozidla Škoda Fabia 1,2, a pro uzavření pojistné 

smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.. v případě pojištění vozidla NA 

Man. V tabulce č. 3 je uveden přehled hrazeného pojistného z pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem motorového vozidla pro vozidla společnosti.  
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Tabulka č. 3 Výše ročního pojistného vozového parku 

Druh 
vozidla 

Povinné 
ručení (Kč) 

Havarijní 
pojištění  (Kč) 

Pojistné celkem  
před slevou (Kč) 

Sleva  
(%) 

Pojistné          
po slevě (Kč) 

Peugeot 
307 

9 424,- 19 141,- 28 383,- - 28 383,- 

Renault 
Clio 

4 736,- 8 908,- 13 644,- - 13 644,- 

Škoda 
Fabia 1,2 

4 395,- 9 803,- 14 198,- 5 13 488,- 

NA Man 14 796,- 23 061,- 37 857,- 5 35 964,- 

Celkem 33 351,- 60 913,- 94 082,- - 91 479,- 

Zdroj: zpracováno na základě interních materiálů společnosti 

 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že částky ročního pojistného pro pojištění odpověd-

nosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění vozidla, jsou pla-

ceny v ročních splátkách. Dále je možné z tabulky vyčíst, že u vozidel Škoda Fabia 1,2 

a NA Man je uplatněna sleva, a to ve výši 5 %. 

 

Společnost má na všechna vozidla v rámci vozového parku, kromě pojištění odpověd-

nosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, sjednané také havarijní 

pojištění. Havarijní pojištění je vždy sjednané u stejné pojišťovny jako pojištění 

odpovědnosti za škod způsobenou provozem motorového vozidla.  

 

Společnost má smluveny pojistné částky u všech vozidel ve výši jejich pořizovací 

hodnoty – jedná se o hodnoty nového vozidla. Stanovení výše pojistné částky si určuje 

sám pojistník. 

 

Pojistná částka musí být stanovena tak, aby nedošlo k reálnému podhodnocení, což 

znamená, že pojistná částka byla sjednaná nižší, než je jeho pojistná hodnota. Pokud 

nastane taková situace má pojišťovna při pojistné události nárok snížit pojistné plnění 

ve stejném poměru jako je pojistná částka k hodnotě.  

 



 

                                                                  23 
  

Po konzultaci s jednatelkou společnosti a prostudování pojistných smluv jsem nabyl 

přesvědčení, že společnost není se současným stavem pojištění vozového parku 

spokojena. Jak již bylo uvedeno dříve v předcházejících kapitolách, společnost vlastní 

čtyři vozidla, z nichž každé je pojištěno u jiné komerční pojišťovny. Bude-li mít 

společnost pojištěna všechna vozidla v rámci vozového parku jednou společnou 

smlouvou dojde ke snížení administrativní náročnosti. Velikost pojistných limitů je u 

vozidel dostatečně vysoká. Jednatelé společnosti vyjádřili svůj zájem o analýzu výše 

pojistných sazeb se snahou tyto hodnoty, v rámci pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění snížit.  
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3 NABÍDKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

NA ČESKÉM POJISTNÉM TRHU 

 

Tato část bakalářské práce popisuje komerční pojišťovny nabízející na českém pojist-

ném trhu pojištění motorových vozidel. Zaměřuje se na analýzu a srovnání pojistných 

produktů s důrazem na 

Ø plnění výše pojistných limitů u škod na zdraví a na majetku, 

Ø rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, 

Ø poskytování či uplatňování pojistných slev nad rámec pojistného plnění. 

 

Jak již bylo řečeno v úvodní části této bakalářské práce, dominantní postavení již 

nevlastní Česká pojišťovna, a.s. v oblasti poskytování povinného ručení. Na pojistném 

trhu tak dochází ke vzniku mnoha konkurenčních společností, z nichž každá se snaží o 

získání co největšího počtu klientů. Klient má možnost volby mezi pojišťovnami, které 

získaly licenci od České národní banky k její činnosti. V současné chvíli má dané 

oprávnění 10 pojišťovacích společností. Jedná se o následující pojistitele: 

Ø Allianz pojišťovna, a. s. 

Ø Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 

Ø Česká pojišťovna, a. s. 

Ø ČSOB pojišťovna, a. s. 

Ø Direct pojišťovna, a.s. 

Ø Generali pojišťovna, a. s., 

Ø Kooperativa pojišťovna, a. s. 

Ø Triglav pojišťovna, a. s. 

Ø Uniqa pojišťovna, a. s. 

Ø Wüstenrot pojišťovna, a. s. 
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Při výběru pojišťoven jsem vycházel z požadavků jednatelů společnosti MAB audit, 

s.r.o. Z tohoto titulu jsem vybral 5 komerčních pojišťoven s největším podílem na trhu 

poskytující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, 

kterými jsou: 

Ø Allianz pojišťovna, a.s., 

Ø Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 

Ø Česká pojišťovna, a.s., 

Ø Generali Pojišťovna a.s. 

Ø Kooperativa pojišťovna, a.s., 

 

Statistika registrovaných vozidel 

Více než 330 tisíc vozidel přibylo v databázi České kanceláře pojistitelů za rok 2007. 

Celkově bylo ke konci loňského roku registrováno v databázi bezmála 6 milionů 

vozidel. Za poslední 4 roky tak jejich počet vzrostl o více než 820.000 vozidel, tj. o 16 

%. Následující tabulka č. 3-1 ukazuje statistiku počtu registrovaných vozidel. 

 

Tabulka č. 3-1   Statistika registrovaných vozidel  

Pojistitel 
Počet registrací 

k 31. 12. 2006 

Počet registrací 

k 31. 12. 2007 

Změna 

(v %) 

Allianz pojišťovna, a.s. 552 786 558 636 + 1,06 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 615 673 665 702 + 8,13 

Česká pojišťovna, a.s. 2 303 030 2 244 130 - 2,56 

ČSOB Pojišťovna, a.s. 274 108 310 827 + 13,40 

Direct pojišťovna, a.s. - 8 319 - 

Generali pojišťovna, a.s. 377 873 525 265 + 39,01 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 1 393 058 1 424 382 + 2,25 

Triglav pojišťovna, a.s. 47 985 84 791 + 76,70 

Uniqa pojišťovna, a.s. 100 177 145 904 + 45,65 

Wüstenrot pojišťovna, a.s. 2 528 29 505 + 1 

CELKEM 5 667 218 5 997 461 + 5,83 

Zdroj: zpracováno dle http://www.finance.cz/pojisteni/statistika/pocet-pojistenych-vozidel/   
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Graf č. 3-2 Podíl na trhu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla 

 
  Zdroj: zpracováno dle http://www.finance.cz/pojisteni/statistika/pocet-pojistenych-vozidel/    

 

 

Z tabulky i grafu je patrné, že nejvíce pojištěných vozidel má společnost Česká 

pojišťovna, na druhém místě v počtu pojištěných vozidel je společnost Kooperativa. 

Rozdíl těchto dvou společností činí 819 748 vozidel. Pojišťovny si tyto pozice 

uchovávají i v předcházejících letech. Pojišťovnu s nejmenším počtem klientů tvoří 

Direkt pojišťovna, která začala působit na českém trhu 21. května 2007, je tedy 

nováčkem v poskytování pojištění. Další společnost s nejmenším počtem pojištěných 

vozidel je pojišťovna Wüstenrot, která je členem pojišťovací skupiny od 1.5.2006. 

Z údajů České kanceláře pojistitelů vyplývá, že dochází k celkovému nárůstu 

pojištěných vozidel. Srovnáme-li poslední počet pojištěných vozidel v období let 2006 

až 2007, zjistíme, že došlo k nárůstu pojištění o 330 243 vozidel, což odpovídá nárůstu 

o 5,83%. 
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3.1 NABÍDKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL  

 SPOLEČNOSTI ALIANZ  POJIŠŤOVNA, A.S. 

Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností předního světového pojišťova-

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

v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. 

 

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

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

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

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

jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení. 

 

 Allianz pojišťovna je jediným akcionářem Allianz penzijního fondu, který byl založen 

v roce 1994. Je také jediným společníkem Allianz kontakt, s.r.o. Na území České 

republiky má Allianz pojišťovna 11 oblastních ředitelství, která řídí více než 1600 

pojišťovacích poradců. Mimo vlastní síť realizuje Allianz pojišťovna obchodní činnost 

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

prodejců motorových vozidel a cestovních kanceláří. 

 

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

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

pojišťovna výlučně renomovaných společností, jako např. Allianz SE, Swiss Re, 

Munich Re a dalších. V následující tabulce č. 3-3 jsou zobrazeny varianty pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

 

Tabulka č. 3-3 Produktová nabídka - povinné ručení Allianz 

Limity krytí 
Za škody                

na majetku 
Na škody                
na zdraví 

Základní asistence 
(zdarma) 

Základní 18 mil. Kč 35 mil. Kč ANO 

Vyšší 50 mil. Kč 50 mil. Kč ANO 

Maximální 100 mil. Kč 100 mil. Kč ANO 

Zdroj: zpracováno dle: http://www.srovnavac.cz/povinne-ruceni/allianz 
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Allianz pojišťovna v současné době rozlišuje tři regionální tarify R1 (Praha), R2 (města 

nad 90 000 obyvatel a bývalé okresy Praha východ a Praha západ) a R3 (města a obce 

do 90 000 obyvatel). V regionech s nejnižší sazbou (R3) žije cca 75 % obyvatel České 

republiky. Při stanovení sazeb Allianz pojišťovna přihlíží i k věku řidiče, a zda se jedná 

o soukromou osobu nebo podnikatele.  

 

V rámci povinného ručení získávají všichni klienti nárok na rozsáhlé asistenční služby 

na území České republiky a téměř celé Evropy včetně Turecka. Asistenční služby 

mohou klienti Allianz využívat nejen v případě nehody, ale dokonce i při poruše jejich 

vozidla. 

 

Pojištění pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla se sjednává pro případ 

úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla,(s výjimkou nákladů na pohonné hmoty, 

mytí, čištění apod.) pro dobu opravy pojištěného vozidla, a to maximálně na dobu 10 

kalendářních dnů s limitem krytí 1 000 Kč. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. 

 

Úrazové pojištění osob ve vozidle se vztahuje na úrazy osob dopravovaných ve 

vozidle, které nastaly při provozu vozidla nebo v situaci bezprostředně související 

s tímto provozem. Sjednává se vždy pro všechna místa k sezení, jejichž počet je uveden 

v technickém průkazu vozidla, a to na stejné limity krytí. Úrazové pojištění zahrnuje: 

Ø denní odškodné za průměrnou dobu léčení následku úrazu, 

Ø denní odškodné při pobytu v nemocnici v důsledku úrazu, 

Ø trvalé následky úrazu, 

Ø smrt následkem úrazu. 

 

Havarijní pojištění pojišťovna Allianz nabízí ve dvou variantách: 

A) Havarijní pojištění Klasik, které se vztahuje na nová i ojetá vozidla s násle-

dující kombinací pojištění: 

§ havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus, 

§ havárie a živelní událost, 
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§ odcizení, živelní událost a vandalismus. 

B) Havarijní pojištění Limit, které se vztahuje na ojeté osobní a nákladní automo-

bily do 3500 kg starší tří let s limitovaným pojistným plněním s následující kom-

binací pojištění: 

§ havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus, 

§ havárie a živelní událost. 

 

Allianz pojišťovna, a.s. poskytuje u vozidel se sjednaným rizikem havárie úhradu 

nákladů za nájem náhradního vozidla, a to na dobu až pěti dnů, s limitem plnění   

1.000,- Kč na den. 

 

Bonus získá klient za bezeškodní průběh s tím, že se nerozlišují soukromé osoby od 

podnikatelů včetně právnických osob. 

 

Slevy z pojistného základního havarijního pojištění získá klient, jestliže současně 

uzavře pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a základní 

havarijní pojištění. Allianz pojišťovna, a.s. nabízí i řadu dalších slev, které se týkají 

vybavenosti a stáří vozidla, jedná se o následující slevy 

Ø sleva z pojistného ve výši 10% po dobu prvního roku nepřerušeného trvání 

pojištění pro nové vozidlo, 

Ø sleva na vozidlo starší 3 let, 

Ø sleva z pojistného v případě vybavení vozidla vybranými zabezpečovacími 

zařízeními. 

 

 

3.2 NABÍDKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL SPOLEČNOSTI 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. 

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním 

i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší 

pojišťovnou na českém pojistném trhu.  
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Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění 

pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. 

Přibližně 5 200 zaměstnanců a 6 000 obchodních zástupců se na 70 agenturách a více 

než 700 obchodních místech stará o co největší spokojenost klientů. 

 

Celkové předepsané pojistné podle mezinárodních účetních standardů v roce 2005 

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

českém pojistném trhu z hlediska výše předepsaného pojistného k 31.12.2005 činil 

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

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

132 miliardy korun. 

 

Varianty povinného ručení se mohou uzavřít s různě vysokými limity plnění. Čím 

vyšší limit, tím nižší je riziko, že škoda sjednaný limit přesáhne a my budeme muset 

uhradit rozdíl. 

 

Tabulka č. 3-4 Produktová nabídka - povinné ručení 

Za škody  
Limity krytí 

na majetku na zdraví 

Asistenční 
služby (zdarma) 

Právní ochrana 
(zdarma) 

Standard 18 mil. Kč 35 mil. Kč Pohoda Klasik ANO 

Bonus Exclusive 100 mil. Kč 100 mil. Kč Pohoda Special ANO 

Zdroj: zpracováno dle http://www.srovnavac.cz/povinne-ruceni/ceska-pojistovna 

 

 

K povinnému ručení nabízí Česká pojišťovna úrazové připojištění řidiče a extra bonus 

ve výši 5% za 36 měsíců bez nehod. Tato nabídka bohužel neplatí pro smlouvy sjednané 

přes internet. 

 

Česká pojišťovna, a.s. nabízí k pojištění vozidel asistenční služby ve dvou variantách: 

Ø asistenční služba POHODA Klasik – v ceně povinného ručení 

Ø asistenční služba POHODA Special – možnost připojistit 
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Tabulka č. 3-5 Rozsah asistenčních služeb 

Druh služby 
POHODA 

Klasik 
POHODA 

Special 

úhrada práce mechanika (až 2 hodiny) ano ano 

odtažení vozidla do 50 km do 500 km 

úhrada nákladů za ponechání zničeného vozu v 
zahraničí 

ano ano 

skladné až 10 dnů (do 20 €/den) ano ano 

telefonické tlumočení ano ano 

předání vzkazu ano ano 

právní pomoc do 1000 € 1500 € 

poradenství ano ano 

nocleh až 2 x 70 € až 2 x 100 € 

úhrada práce mechanika (až 2 hodiny) ne ano 

odtažení vozidla ne do 50 km 

skladné až 10 dnů (po 20 €) ne ano 

předání vzkazu ne ano 

   Zdroj: zpracováno dle http://www.srovnavac.cz/povinne-ruceni/ceska-pojistovna 

 

 

Česká pojišťovna nově poskytuje asistenční služby nejen svým klientům, ale i moto-

ristům, jimž klienti České pojišťovny způsobili škodu. Z povinného ručení klientů 

České pojišťovny se poškozeným hradí nejen oprava vozidla. Nově mají možnost využít 

i asistenční služby, např. odtažení vozidla do nejbližšího servisu nebo opravu vozidla 

přivolaným mechanikem přímo na místě nehody. 

 

Česká pojišťovna, a.s. umožňuje sjednat připojištění nepoškozeného čelního skla, 

úrazové pojištění dopravovaných osob a připojištění zavazadel.   

 

Připojištění nepoškozeného čelního skla slouží ke krytí škod způsobených na čelním 

skle v důsledku havárie nebo živelní události. Připojištění se vztahuje pouze na čelní 

sklo pojištěného vozidla, které je k tomuto vozidlu originálním způsobem připevněno. 

Musí se jednat o čelní sklo, které je pro daný typ vozidla schváleno příslušnými 
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předpisy a má pro daný typ vozidla příslušné atesty. Sjednává se bez spoluúčasti, s 

limitem plnění 20 000 Kč. 

 

Úrazové pojištění dopravovaných osob se vztahuje na úrazy, které pojištěný (řidič a 

osoby dopravované vozidlem) utrpí při provozu pojištěného vozidla. Základní limity 

krytí pro každou dopravovanou osobu činí: a) 100 000 Kč za smrt následkem úrazu, b) 

příslušné % z 200 000 Kč za trvalé následky úrazu, c) příslušné % z 20 000 Kč za dobu 

nezbytného léčení úrazu. 

 

Připojištění zavazadel a věcí osobní potřeby se sjednává na škody způsobené živelní 

událostí, odcizením, ztrátou, zničením nebo poškozením v souvislosti s havárií pojiště-

ného vozidla. Pojištění se vztahuje na věci všech osob cestujících ve vozidle, které mají 

v okamžiku havárie vozidla na sobě nebo při sobě. Pojištění se nevztahuje na náklad. 

Připojištění zavazadel se sjednává s limity pojistného plnění 10 000 Kč až 50 000 Kč, 

s pojistným od 48 Kč, spoluúčast 1%, 1 000 Kč minimum. 

 

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. 

Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny. Při stanovování sazeb povinného 

ručení neuplatňuje Česká pojišťovna žádnou segmentaci, tzn., že pro všechny obyvatele 

ČR platí stejné základní sazby. 

 

Havarijní pojištění nabízí Česká pojišťovna, a.s. ve 3 následujících programech. 

 

Tabulka č. 3-6 Varianty produktu - havarijní pojištění ČP 

Varianta 
Havárie a 

vandalismus 
Odcizení Živel 

Neoprávněné 
užití vozidla 

ALL RISK ANO ANO ANO ANO 

Havárie         
a živel 

ANO NE ANO NE 

Odcizení       
a živel 

NE ANO ANO ANO 

Zdroj: zpracováno dle http://www.srovnavac.cz/havarijni-pojisteni/ceska-pojistovna 

 

http://www.srovnavac.cz/havarijni-pojisteni/ceska-pojistovna
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Havarijní pojištění s územní platností: geografické území Evropy a Turecka s 

výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 

 

Volitelná spoluúčast 

Ø 1 %, minimálně však 1 000 Kč 

Ø 5 %, minimálně však 5 000 Kč 

Ø 10 %, minimálně však 10 000 Kč 

Ø 20 %, minimálně však 20 000 Kč 

Ø 30 %, minimálně však 30 000 Kč 

 

Pokud jezdíme bez nehod, získáme každý rok bonus (slevu) z pojistného, který může 

dosáhnout až 50 %. Bonus přebíráme i od jiných pojišťoven, pokud jeho existenci 

můžete věrohodně doložit. 

 

 

3.3 NABÍDKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL SPOLEČNOSTI 

ČESKÁ  PODNIKASTELSKÁ  POJIŠŤOVNA, A.S. 

Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení 

na pojistném trhu v České republice. ČPP předepsala v roce 2007 pojistné v celkové 

hodnotě 4,75 mld. Kč, což je o 9,4 procent více oproti minulému roku. Zisk společnosti 

před zdaněním dosáhl výše 210 mil. Kč. Česká podnikatelská pojišťovna je součástí 

jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. 

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. nabízí svým klientům 3 varianty produktů 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (viz. tab. č. 3-7). 
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Tabulka č. 3-7 Produktová nabídka ČPP - povinné ručení 2008 

Limity krytí 
Za škody        

na majetku 
Na škody       
na zdraví 

Asistenční 
služby (zdarma) 

Úrazové 
připojištění 

řidiče (zdarma) 

Sporopov** 35 mil. Kč 35 mil. Kč ANO** NE 

Speciál plus 50 mil. Kč 50 mil. Kč ANO 200 000 Kč 

Super plus 100 mil. Kč 100 mil. Kč ANO 400 000 Kč 

Zdroj: zpracováno dle http://www.srovnavac.cz/povinne-ruceni/cpp-ceska-podnikatelska-pojistovna 

**] Produkt SPOROPOV je zvýhodněné povinné ručení ve všech regionech. Vhodné je zejména pro 
motoristy, kteří nejezdí do zahraničí - klient se zavazuje spoluúčastí 12 000 Kč při škodách mimo území 
ČR. Asistenční služby jsou omezeny částkou 1 000 Kč. 
 

 

Novinkou pro rok 2008 je možnost přiznání extrabonusu PROFI. Tento bonus ve výši  

15 % (36 měsíců) může být přiznán: 

Ø pro všechna vozidla 

Ø každému pojistníkovi, který vstupuje do pojištění se základní nebo bonusovou 

sazbou (ne s malusovou sazbou) 

Ø každému pojistníkovi, který předpokládá, že v příštích 3 letech od počátku 

pojištění nebude mít pojistnou událost, z níž bude plněno 

Ø pojistníkovi, který platí ročně nebo pololetně 

Ø nelze sjednat u stávajících smluv 

Ø 15% extrabonus PROFI si po 36 bezeškodních měsících může klient převést po 

ukončení smlouvy s extrabonusem PROFI na jiné vozidlo u ČPP 

 

Havarijní pojištění nabízí Česká podnikatelská pojišťovna ve třech následujících 

programech (viz. tab. č. 3-8 na následující straně). 

 

 

 

 

 

http://www.srovnavac.cz/povinne-ruceni/cpp-ceska-podnikatelska-pojistovna
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Tabulka č. 3-8 Varianty produktu - havarijní pojištění ČPP 

Varianta Havárie Odcizení Živel Vandalismus 

ALL RISK ANO ANO ANO ANO 

Havárie ANO NE ANO NE 

Odcizení a živel NE ANO ANO ANO 

Zdroj: zpracováno dle  http://www.srovnavac.cz/havarijni-pojisteni/cpp 

 

 

K havarijnímu pojištění společnost je pak nabízen ucelený slevový program 

Ø Sleva 5% při uzavřeném povinném ručení 

Ø Sleva dle regionu provozu vozidla 

Ø Sleva za zabezpečení vozidla - pokud má vozidlo aktivní vyhledávací zařízení 

nebo mechanické zabezpečení proti odcizení 

Ø Sleva za bezeškodný průběh předchozího havarijního pojištění, a to ve výši 10% 

za každý rok bez nehody, max. však do výše 50% 

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. nabízí volitelná připojištění, a to v následujícím 

rozsahu: 

a) Úrazové připojištění, které má pojistné krytí až do výše 400 000 Kč za každé 

sedadlo (standard - v ceně pojištění úrazové připojištění sedadel vozidla s 

limitem pojistného plnění ve výši 100 000 Kč) 

b) Připojištění čelního skla vozidla, u kterého připojištění nelze sjednat u přívěsů 

a návěsů, u vozidel nad 3 500 Kg je limit plnění vždy 25 000,-Kč Připojištění je 

se spoluúčastí ve výši 500,-Kč. 

 

 

3.4 NABÍDKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL SPOLEČNOSTI 

GENERALI  POJIŠŤOVNA, A.S. 

Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, pro který pracuje 

bezmála 3000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé České republice. Svým zákazní-

http://www.srovnavac.cz/havarijni-pojisteni/cpp
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kům nabízíme v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý servis a bezplatné 

poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Klademe důraz na vysokou kvalitu 

pojistných produktů a dokonalý a rychlý servis na všech úrovních činnosti. Generali je 

hustotou sítě svých zastoupení dostupná zákazníkům na celém území České republiky. 

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

vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik nabízíme prostřednictvím vlastních 

spolupracovníků i řady renomovaných makléřských společností. Pobočka Assicurazioni 

Generali byla v Praze založena již v roce 1832. V roce 1920 zde působí pojišťovna 

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

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

prezidenta republiky ke znárodnění soukromých pojišťoven. 

 

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

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

kdy došlo ke změně právního statutu. Organizační složka mezinárodního pojišťovacího 

koncernu Erste Allgemeine Versicherungs-AG se transformovala do Generali 

Pojišťovna a.s. Významným milníkem v novodobé historii společnosti bylo převzetí 

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

pojištění motorových vozidel i dalších odvětví neživotního pojištění. 

 

Generali pojišťovna, a.s. nabízí svým klientům 3 varianty produktů Pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (viz. tab. 3-9). 

 

Tabulka č. 3-9 Produktová nabídka povinného ručení Generali 

Limity krytí 
Za škody        

na majetku 
Na škody        
na zdraví 

Asistenční 
služby (zdarma) 

Právní ochrana 
(zdarma) 

Venkov* 18 mil. Kč 35 mil. Kč ANO ANO 

Standard 18 mil. Kč 35 mil. Kč ANO ANO 

Plus 30 mil. Kč 60 mil. Kč ANO ANO 

Zdroj: zpracováno   dle http://www.srovnavac.cz/povinne-ruceni/generali  
 

*] Produkt Venkov je zvýhodněné povinné ručení pro držitele vozidel v obcích do 30 000 obyvatel. Je 
určen výhradně pro osobní vozidla a pro běžné užití, tento produkt není určen pro firemní klientelu. 

 

http://www.srovnavac.cz/povinne-ruceni/generali
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Pojišťovna nabízí při uzavření povinného ručení následující výhody: 

Ø za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva klientům) 5% z pojistného, max. do 

50%, 

Ø asistenční služby v tuzemsku i zahraničí, 

Ø právní poradenství: posouzení nároků uplatněných na poškozeném, 

Ø možnost pololetních i čtvrtletních splátek bez področních přirážek. 

 

Klienti mají možnost využít připojištěni k povinnému ručení v následujícím rozsahu: 

Ø pojištění pro případ odcizení, 

Ø pojištění skel, 

Ø úrazové pojištění přepravovaných osob, 

Ø pojištění havárie – včetně živelních škod a vandalismu, 

Ø pojištění náhradního vozidla, 

Ø pojištění právní ochrany. 

 

Havarijní pojištění umožňuje společnost Generali pojišťovna, a.s. sjednat na aktuální 

cenu vozidla v závislosti na jeho stavu. U nového vozidla se jedná o prodejní cenu, u 

starších, popřípadě ojetých vozidel je tato cena časová.  Pojišťovna Generali nabízí 

varianty pojištění uvedené v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 4-10 Varianty produktu havarijního pojištění Generali 

Varianta Havárie Odcizení Živel Vandalismus 

ALL RISK ANO ANO ANO ANO 

Havárie ANO NE ANO ANO 

Odcizení           
a živel 

NE ANO NE NE 

Zdroj: zpracováno   dle http://www.srovnavac.cz/havarijni-pojisteni/generali 

 

 

 

http://www.srovnavac.cz/havarijni-pojisteni/generali
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Klienti mohou získat slevy za jízdu bez nehod, a to v rozsahu: 

Ø za jízdu bez nehod v pojištění allrisk a pojištění rizika havárie poskytuje 

pojišťovna bonusy ve výši 10–50%, 

Ø 10 - 20 % za nadstandardní zabezpečení, 

Ø 5% z havarijního pojištění při současném pojištění POV a HAV, 

Ø 20% z ceny za úrazové pojištění a pojištění právní ochrany v kombinaci s POV 

nebo HAV, 

Ø 20% z havarijního pojištění pro držitele průkazu ZTP. 

 

K havarijnímu pojištění si lze sjednat doplňková připojištění v následujícím rozsahu: 

Ø pojištění skel, 

Ø úrazové pojištění přepravovaných osob, 

Ø pojištění náhradního vozidla, 

Ø pojištění zavazadel, 

Ø pojištění právní ochrany, 

Ø program technické pomoci při poruše vozidla. 

 

 

3.5 NABÍDKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL SPOLEČNOSTI 

KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA A.S. 

Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu, založena byla v roce 

1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na 

celkovém předepsaném pojistném v ČR činil k 31. 12. 2007 22,3 %. Je univerzální 

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

pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké průmyslové 

firmy. 

 

Společnost Kooperativa nabízí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla v následujících variantách. 
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Tabulka č. 3-11 Produktová nabídka - povinné ručení Kooperativa 

Limity krytí 
Za škody        

na majetku 
Na škody       
na zdraví 

Živelní pojištění 
(zdarma) 

Asistenční 
služby (zdarma) 

Standard 24 mil. Kč 54 mil. Kč ANO ANO 

Bonus Exclusive 70 mil. Kč 70 mil. Kč ANO ANO 

Zdroj: zpracováno  dle  http://www.srovnavac.cz/povinne-ruceni/kooperativa 

 

 

Kooperativa pojišťovna poskytuje pojistnou ochranu pro vozidla do 3,5 tuny v případě 

poškození pojištěného vozidla v důsledku: povodně, záplavy, úderu blesku, vichřice, 

krupobití, sesuvu půdy, laviny, pádu stromu/stožáru nebo požáru. Pojistná částka je 

obvyklá cena Vašeho vozidla a spoluúčast 1%, minimálně 1 000 Kč. 

 
Při sjednání povinného ručení ve variantě Standard a Bonus Exclusive získává klient 

automaticky zdarma asistenční služby, které se vztahuje ke každé variantě jednotlivě. 

Jedná se o asistenční služby v případě nehody či poruchy vozu v České republice i 

mimo její území. Rozsah asistenčních služeb je uveden v tabulce 3-12 na následující 

straně. 

 

Pojišťovna Kooperativa nabízí svým klientům následující druhy havarijního pojištění: 

Ø Komplexní pojištění vozidel GLOBAL 

Ø Komplexní pojištění vozidel TANDEM 

Ø Pojištění vozidel pro podnikatele PARTNER 

 

Komplexní pojištění vozidel GLOBAL je určeno pro osobní a užitková vozidla s 

celkovou hmotností do 3,5 t s maximálním počtem devíti míst ve vlastnictví nebo v 

nájmu fyzických a právnických osob (neexistuje žádné zásadní omezení týkající se stáří, 

značky a typu vozidla, rozhodujícím kritériem je vždy jeho technický stav). 

 

 

 

http://www.srovnavac.cz/povinne-ruceni/kooperativa
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Tabulka č. 3-12 Asistenční služby Kooperativa  

 Druh služby 
Varianta 
Standard 

Varianta Benefit 

finanční výpomoc v naléhavých případech* do 1000 € do 1000 € 

odtažení nepojízdného vozidla na území ČR do 50 km do 75 km 

odtažení vozidla mimo  území ČR do 50 km/do 120 € do 75 km/do 120 € 

jeden nocleh pro osádku vozu do 50 €/osoba do50 €/osoba 

skladné vozu do 10 dnů na území ČR ano ano 

skladné vozu do 7 dnů mimo ČR (do 13€/den) ano ano 

telefonické tlumočení mimo ČR ano ano 

vzkazová služba mimo ČR ano ano 

H
av

ár
ie

 

právní pomoc do 750 € 750 € 

finanční výpomoc v naléhavých případech* do 1000 € do 1000 € 

odtažení vozidla mimo  území ČR do 50 km/do 120 € do 75 km/do 120 € 

jeden nocleh pro osádku vozu do 50 €/osoba do50 €/osoba 

skladné vozu do 7 dnů mimo ČR (do 13€/den) ano ano 

telefonické tlumočení mimo ČR ano ano 

vzkazová služba mimo ČR ano ano 

P
or

uc
ha

 

právní pomoc do 750 € do 750 € 

Pozn.:  * Finanční výpomoc pouze na základě složení jistoty třetí osobou v ČR. 

Zdroj: zpracováno  dle  http://www.srovnavac.cz/povinne-ruceni/kooperativa  

 

 

Tento produkt nabízí možnost uzavřít pojistnou ochranu v rozsahu 

Ø "HAVÁRIE" - tzv. all-risk tzn. poškození a zničení vozidla a dále riziko 

odcizení 

Ø "ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE" - poškození a zničení vozidla, pojištění se 

nevztahuje na riziko odcizení 

Ø "ODCIZENÍ" - odcizení celého vozidla, poškození nebo zničení vozidla  

 

Tento produkt poskytuje pojistnou ochranu v rozsahu území Evropy, tzn. geografické 

území Evropy a celé území Turecka. 

http://www.srovnavac.cz/povinne-ruceni/kooperativa
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Produkt nabízí následující výhody formou: 

Ø bonusového systému – určeného pro řidiče, kteří jezdí bez nehod, je připraven 

systém bonus, pomocí něhož lze v průběhu pojištění získat slevu na pojistném 

ve výši 5 % až 50 %. Prokáže-li klient při sjednávání pojištění, že dosáhl bonusu 

v havarijním pojištění u Kooperativy nebo u jiného pojistitele 

Ø asistenčních služeb – které již k základnímu pojištění jsou v GLOBALU 

zahrnuty asistenční služby a jsou klientům poskytovány bez zvláštního příplatku 

 

Komplexní pojištění vozidel TANDEM je spojení povinného ručení, havarijního 

pojištění vozidla doplňkových připojištění v jediném pojistném produktu. Oproti 

obdobným produktům konkurence jde o spojení na principu jedné pojistné smlouvy 

sdružující několik druhů pojištění a úhrady pojistného jednou platbou. 

 

Tento produkt nabízí možnost uzavřít pojistnou ochranu v rozsahu  

Ø škody způsobené na zdraví či v případě usmrcení jiných osob až do výše 54 

milionů Kč na každého zraněného/usmrceného, 

Ø pro škody na majetku (věcná škoda) včetně ušlého zisku poškozeného až do 

výše 24 milionů Kč. 

 

Rozsah asistenčních služeb 

Ø odtah do 50 km, resp. do ceny 120 eur zdarma pro osobní vozidla a 75 km, resp. 

300 eur u vozidla od 3,5 do 12 t; 

Ø jeden bezplatný nocleh pro osádku vozu do 50 eur/os.; 

Ø finanční výpomoc (na základě složení jistoty třetí osobou v ČR) v naléhavých 

případech do 1000 eur; 

Ø uskladnění nepojízdného vozidla až do sedmi dnů, do ceny 13 eur/den; 

Ø vzkazovou službu a telefonické tlumočení při jednání s úřady. 

 

Havarijní pojištění lze sjednat buď jako pojištění allrisk, které kryje rizika poškození 

nebo zničení pojištěného vozidla jakoukoli nahodilou událostí a odcizení pojištěného 
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vozidla nebo jeho části nebo pouze ve variantě odcizení, která kryje rizika odcizení a 

poškození živlem. Pojistná částka může být stanovena z nové nebo obecné ceny 

vozidla, což je výhodné zvláště u starších vozidel. Spoluúčast 5 %, min. 5 000 Kč, nebo 

10 %, min. 10 000 Kč. Součástí havarijního pojištění typu allrisk je automaticky 

pojištění čelního skla (bez spoluúčasti). 

 

Pojištění vozidel pro podnikatele PARTNER patří mezi nejčastěji uzavírané druhy 

pojištění, a to především z důvodu vysoké frekvence dopravních nehod a počtu krádeží 

motorových vozidel. Tento pojistný produkt je určen k ochraně všech běžných typů 

vozidel, která jsou ve vlastnictví nebo nájmu podnikatelů - fyzických nebo právnických 

osob. Jeho podstatou je pomáhat v případech poškození, zničení nebo odcizení vozidla.  

 

Předmětem této varianty havarijního pojištění jsou 

Ø motorová vozidla s přidělenou RZ (registrační značkou) ve vlastnictví nebo v 

nájmu fyzických a právnických osob (osobní a užitkové automobily, autobusy, 

nákladní automobily, speciální automobily, tahače návěsů, traktory, motocykly), 

Ø nemotorová (přípojná) vozidla s přidělenou RZ (registrační značkou) ve 

vlastnictví nebo v nájmu fyzických a právnických osob (automobilové přívěsy a 

návěsy, traktorové přívěsy a návěsy). 
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4  NÁVRH  NA  ZLEPŠENÍ  POJIŠTĚNÍ  MOTOROVÝCH 

VOZIDEL 

 

V současné době je situace na českém pojistném trhu nepřehledná. Je to dáno jednak 

tím, že pojištění poskytuje deset komerčních pojišťoven a současně každá z těchto 

pojišťoven nabízí zcela specifické podmínky pojištění. Tyto skutečnosti stěžují 

zájemcům o pojištění výběr a nezbývá tedy, než analyzovat jednotlivé nabídky 

komerčních pojišťoven a vybrat tu, která nejlépe vyhovuje zákazníkovým podmínkám. 

 

 

4.1 SROVNÁNÍ NABÍDEK POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH  

      VOZIDEL VYBRANÝCH KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN 

Z předcházejícího textu je patrné, že každá z komerčních pojišťoven se snaží získat co 

největší počet klientů tím, že se předhání v kvalitě poskytovaných služeb, v jejich 

cenách, bonusech, atd. Je tedy dobré, aby měla společnost MAB AUDIT, s.r.o. před 

uzavřením pojistné smlouvy představu o aktuální nabídce poskytovaných produktů 

pojištění na pojistném trhu. Po stanovení požadavků společnosti MAB AUDIT, s.r.o. je 

nutné provést zvlášť analýzu nabídek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla, zvlášť analýzu nabídek havarijního pojištění a poté provést analýzu 

nabídek pojištění motorových vozidel vybraných komerčních pojišťoven.Tuto analýzu 

je možné provést metodou scoring modelu. Scoring model je metoda, která každému 

hodnocenému subjektu přiřadí podle předefinované metodiky určitý počet bodů (skóre). 

Prostřednictvím metody scoring model je provedeno několik komplexních srovnání 

nabídek vybraných pojistitelů. Na základě výsledků scoring model proběhne 

vyhodnocení nabídek pojistných produktů z hlediska pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem motorového vozidla a z hlediska havarijního pojištění. 

Hodnocení každého kritéria je rozděleno do tří řádků: 

1. Numerickou, popř. slovní charakteristiku. 

2. Hodnocení, popř. pořadí jednotlivých charakteristik známkou dle dosaženého 

umístění (1- nejlepší, 5- nejhorší). 

3. Známka vynásobena procentní vahou. 
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4.1.1 Analýza nabídek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla 

Při pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povin-

né ručení), se není možné rozhodnout pouze na základě výše roční sazby pojistného. 

Do celkového hodnocení vstupuje celá řada dalších kritérií, které se podílejí na výběru 

pojistitele. Jedná se o následující kritéria: 

Ø Výše pojistného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla – každá komerční pojišťovna má individuální výši pojistného. 

Ø Limit pojistného plnění u věcných škod – je stanovena zákonem v minimální 

výši 18 mil. Kč. 

Ø Limit pojistného plnění u škod na zdraví – je stanovena zákonem v minimální 

výši 35 mil. Kč. 

Ø Převod bonusů – pro společnost je velmi nevýhodné, pokud nebude mít možnost 

převodu bonusů z hlediska poskytovaných slev. 

Ø Maximálních bonusů – každá komerční pojišťovna má stanovenou jinou výši 

bonusů. 

Ø Področní splátky bez navýšení – umožní společnosti platbu na vícekrát, za 

předpokladu, že to pojišťovna umožní bez navýšení. 

Ø Sleva za každý bezeškodní rok – umožňuje společnosti získat slevy za každý rok 

bez nehod. 

Ø Slevy na jiné produkty – při sjednání povinného ručení umožňuje společnosti 

získat slevy. 

Ø Asistenční služby – znamenají pro společnost pomoc v případě nehody. 

 

Tato kritéria jsou dále analyzována prostřednictvím metody scoring model, který 

srovnává produkty vybraných komerčních pojišťoven, jež nabízí na českém pojistném 

trhu pojištění motorových vozidel. 

Jednotlivé komerční pojišťovny a jejich pojistné produkty jsou podrobněji analyzovány 

v předcházející kapitole. Výsledky analýzy jsou uvedeny v následující tabulce č. 4-1.  
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Tabulka č. 4-1 Scoring model pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla  

Hodnotící kritérium Váha ČP Koop Generali ČPP Allianz 

33 883 39 011 31 752 33 717 30 274 

4 5 2 3 1 
Výše pojistného     
(mil. Kč) 

24,5% 

0,98 1,225 0,98 0,735 0,245 

100 70 30 70 100 

1 2 3 2 1 
Limit plnění věcných 
škod (mil. Kč) 

15,5% 

0,155 0,31 0,465 0,31 0,155 

100 70 60 70 100 

1 2 3 2 1 
Limit plnění u škod  
na zdraví (mil. Kč) 

10% 

0,10 0,20 0,30 0,20 0,10 

Ano Ano Ano Ano Ano 

1 1 1 1 1 Převoditelnost bonusů 12% 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

50% 50% 50% 50% 50% 

1 1 1 1 1 Maximální bonus 5,5% 

0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

Dobré Výborné Dobré Dobré Výborné 

2 1 2 2 1 Asistenční služby 14% 

0,28 0,14 0,28 0,28 0,14 

Ano Ano Ano Ano Ano+% 

1 1 1 1 2 
Področní splátky    bez 
navýšení 

8% 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Ano Ano Ano Ano Ano 

1 1 1 1 1 
Sleva za každý 
bezeškodný rok 

6% 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Ne ano Ne Ne ne 

2 1 2 2 2 Slevy na jiné produkty 4,5% 

0,09 0,045 0,09 0,09 0,09 

Celkem 100% 1,920 2,235 2,430 1,930 1,045 

Celkové pořadí   2 4 5 3 1 

Zdroj: vlastní zpracování 
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K výsledkům hodnocení jsem dospěl na základě osobního kontaktu s pojišťovacími 

makléři, působícími v oblasti pojištění, kteří mi poskytli své osobní názory a zkušenosti 

z každodenního kontaktu s těmito pojišťovnami. Hodnocení bylo provedeno stupnicí 1-

5, přičemž nejnižší hodnota znamená nejlepší výsledek, (kladné hodnocení), a nejvyšší 

hodnota naopak poukazuje na nižší úroveň služeb. 

 

Z předcházející tabulky č. 4-1 vyplývá, že při procesu rozhodování vhodného výběru 

komerční pojišťovny a jejich pojistných produktech působí na klienta celá řada faktorů, 

kterým klient přikládá různou váhu. Z tohoto pohledu je důležité zjistit, jaké požadavky 

má společnost MAB AUDIT, s.r.o. při sjednávání pojištění motorových vozidel. Dále 

jsou tabulce uvedena jednotlivá hodnotící kritéria a jejich procentní váhy zohledňující 

význam daných kritérií pro daného zákazníka.  

 

Na posledním řádku tabulky je provedeno vyhodnocení pojišťoven součtem bodů 

v jednotlivých kritériích. Pojišťovna, která dosáhla nejmenšího počtu bodů, dosáhla 

nejlepšího umístění. 

 

Součtem dosažených počtů bodů získáme hodnoty, které jsou uvedeny v předposledním 

řádku tabulky č. 4-1. Máme tedy k dispozici veškeré dostupné informace a můžeme 

přistoupit k vyhodnocení té pojišťovny, která nejlépe vyhovuje požadavkům společnosti 

MAB AUDIT, s.r.o. V následující tabulce č. 4-2 je znázorněno pořadí jednotlivých 

komerčních pojišťoven na základě výsledků Scoring modelu. 

 

Tabulka č. 4-2 Výsledky pořadí jednotlivých komerčních pojišťoven scoring 
modelu 

Pořadí Název pojišťovny Celkové skóre 

1. Allianz pojišťovna, a.s. 1,045 

2. Česká pojišťovna, a.s. 1,920 

3. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 1,930 

4. Kooperativa pojišťovna, a.s. 2,235 

5. Generali pojišťovna, a.s. 2,430 

             Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky je možné vyčíst, že nejlépe se z hlediska pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem motorového vozidla umístila Allianz pojišťovna, a.s., která 

získala ze všech pěti komerčních pojišťoven nejnižší počet bodů. Tato skutečnost je 

dále podpořena vysokou kvalitou nabízených služeb, cenou pojištění, která se řadí mezi 

nižší na trhu a dále vysokou úrovní celorepublikových sítí filiálek, likvidátorů, 

obchodních zástupců, kteří se snaží udržet dobré jméno společnosti. 

 

Druhou pozici obsadila Česká pojišťovna, a.s., která má jedno z nejvyšších ročních 

pojištění. Je to způsobeno především tím, že Česká pojišťovna, a.s. nezohledňuje u 

flotilového pojištění bonusy.   

 

Na třetím místě se umístila Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., jejímž jediným 

akcionářem je právě Kooperativa. Zde ovšem klient neplatí za značku a jméno 

pojišťovny, ale opravdu pouze za poskytnuté služby. V případě pojistné události se 

setkáme až s překvapivě lidským přístupem ze strany zaměstnanců ČPP a pokud jsme 

opravdu významným klientem této pojišťovny očekávejme individuální přístup na 

vysoké úrovni a plnění i v případě, kdy pojišťovna plnit nemusí.  

 

Na posledních místech se umístily Generali pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, 

a.s. U Kooperativa pojišťovny, a.s. je její umístění na předposledním místě způsobeno 

především vyšší cenou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla, která ovlivňuje celkové pořadí, neboť ostatní služby nabízené 

touto pojišťovnou jsou na vysoké úrovni.  Generali pojišťovna, a.s., nesplňuje zcela 

ideálně požadavky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla, a to z důvodů nejnižších pojistných limitů plnění věcných škod a 

škod na zdraví, ačkoliv jinak nabízí nižší pojištění.   
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4.1.2 ANALÝZA NABÍDEK  HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ 

Vzhledem k okolnostem, že pojistné na havarijní pojištění je vyšší, než pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, je důležité při 

rozhodování zvolit i další kritéria:  

Ø výše pojistného, 

Ø připojištění čelního skla, 

Ø zvýhodnění různých skupin řidičů, 

Ø připojištění zavazadel, 

Ø připojištění nákladů na náhradní vozidlo, 

Ø asistenční služby, 

Ø systém bonus/malus, 

Ø úrazové připojištění přepravovaných osob. 

  

V tabulce č. 4-3 na následující straně jsou uvedena prostřednictvím scoring modelu 

jednotlivá hodnotící kritéria havarijního pojištění. 

 

Součtem dosažených počtů bodů získáme hodnoty, které jsou uvedeny v předposledním 

řádku tabulky č. 4-3. Na základě získaných informací můžeme přistoupit k vyhodnocení 

té komerční pojišťovny, která nejlépe vyhovuje požadavkům společnosti MAB AUDIT, 

s.r.o. 

 

V tabulce č. 4-4 je znázorněno pořadí jednotlivých komerčních pojišťoven na základě 

výsledků Scoring modelu. 
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Tabulka č. 4-3 Scoring model havarijního pojištění 

Hodnotící 
kritérium 

Váha ČP Koop Generali ČPP Allianz 

72 448 73 629 59 864 62 687 72 137 

4 5 1 2 3 Výše pojistného 26% 

1,04 1,30 0,26 0,52 0,78 

Ano Zdarma Ano Ano Ano 

2 1 2 2 2 
Připojištění 
čelního skla 

12% 

0,24 0,12 0,24 0,24 0,24 

Ne Ano Ano Ne ano 

2 1 1 2 1 
Zvýhodnění 
různých skupin 
řidičů  

3,5% 

0,07 0,035 0,035 0,07 0,035 

Ano Ano Ano Ano Ano 

1 1 1 1 1 
Připojištění 
zavazadel 

3,5% 

0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Ano Ano Ano Ano ano 

1 1 1 1 1 
Připojištění 
nákladů na 
náhradní vozidlo  

3,5% 

0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Dobré Výborné Dobré Dobré Výborné 

2 1 2 2 1 Asistenční služby 17% 

0,34 0,17 0,34 0,34 0,17 

Ano Ano Ano Ano Ano 

1 1 1 1 1 
Systém 
bonus/malus 

21,5% 

0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

Ano Ano Ano Ano Ano 

1 2 2 1 2 

Úrazové 
připojištění 
přepravovaných 
osob 

13% 

0,13 0,26 0,26 0,13 0,26 

Celkem 100% 2,105 2,170 1,420 1,585 1,770 

Celkové pořadí   4 5 1 2 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 



 

                                                                  50 
  

Tabulka č. 4-4 Výsledky pořadí komerčních pojišťoven havarijního pojištění 
scoring modelu 

Pořadí Název pojišťovny Celkové skóre 

1. Generali pojišťovna, a.s. 1,420 

2. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 1,585 

3. Allianz pojišťovna, a.s. 1,770 

4. Česká pojišťovna, a.s. 2,105 

5. Kooperativa pojišťovna, a.s. 2,170 

                Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

S přihlédnutím na požadavky společnosti MAB AUDIT, s.r.o., vztahující se k havarij-

nímu pojištění motorových vozidel, se nejlépe umístila Generali pojišťovna, a.s., s nej-

nižším počtem bodů. Společnost klade důraz na výši ročního pojištění, proto dosahuje 

nejnižšího možného pojištění v porovnání s ostatními komerčními pojišťovnami.  

 

Na druhém místě se s těsným bodovým hodnocením (pouhé 0,165bodu) umístila Česká 

podnikatelská pojišťovna, a.s., která ztrácí na prvenství především o něco málo vyšší 

částkou pojistného, kterému je kladena největší váha. Na třetím místě se umístila 

Allianz pojišťovna, a.s. Umístění komerčních pojišťoven v prvních třech pozicích 

vypovídá zcela jednoznačně o kvalitě poskytovaných služeb a vysoké úrovni ve všech 

částech pojištění motorových vozidel. 

 

Na čtvrté a páté pozici se umístily Česká pojišťovna, a.s. Na páté a také poslední pozici 

se umístila Kooperativa pojišťovna, a.s., která má nejvyšší roční pojistné a bylo jí 

přiřazeno nejvyšší počet bodů (skóre). 
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4.1.3 Analýza nabídek pojištění motorových vozidel vybraných komerčních 

pojišťoven  

V následující části bude provedena analýza jednotlivých komerčních pojišťoven, které 

na českém pojistném trhu nabízejí pojištění motorových vozidel. Analýza bude opět 

provedena metodou Scoring modelu.  

 

Při výběru hodnotících kritérií jsem vycházel  jednak z veřejně známých skutečnosti a 

dále z osobního kontaktu s pojišťovacími makléři, působícími v oblasti pojištění, kteří 

mi poskytli své osobní názory a zkušenosti z každodenního kontaktu s těmito pojišťov-

nami. Mezi hodnotící kritéria patří: 

Ø Finanční síla – základní kapitál v mil. Kč, 

Ø Dostupnost poboček – čím více poboček, tím lepší dostupnost pro klienta, 

Ø Zkušenosti s pojišťovnami z minulých let – jedná se o zkušenosti, které mi 

z každodenního kontaktu s komerčními pojišťovnami poskytli pojišťovací 

makléři, 

Ø Služby on-line – jedná se o služby, které poskytují jednotlivé pojišťovny,   

Ø například: hlášení pojistné události (H), sjednání pojistné smlouvy (S), 

Ø Zelená linka – poskytuje výhodu v případě dotazů ohledně pojištění 

Ø Kvalita pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – je 

dána hodnotou z předchozího scoring modelu, 

Ø Kvalita havarijního pojištění – je dána hodnotou z předchozího scoring modelu, 

Ø Celková cena pojistných produktů – jedná se o cenu celkového ročního 

pojistného, která byla získána na základě součtu jednotlivých pojistných 

produktů z předchozích scoring modelů. 
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Tabulka č. 4-5 Scoring model jednotlivých komerčních pojišťoven 

Hodnotící 
kritérium 

Váha ČP Koop Generali ČPP Allianz 

2 981 3 000 500 1 000 600 

2 1 5 3 4 Finanční síla 3% 

0,06 0,03 0,15 0,09 0,12 

720 195 78 72 163 

1 2 4 5 3 
Dostupnost 
poboček 

5,5% 

0,055 0,11 0,22 0,275 0,165 

Průměrné Dobré Průměrné Dobré Výborné 

3 2 3 2 1 
Zkušenosti 
z pojištění z min. 
let  

5,5% 

0,165 0,11 0,165 0,11 0,055 

S+H S+H S+H S+H S+H 

1 1 1 1 1 Služby on-line 5,5% 

0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

Ano Ano Ano Ano Ano 

1 1 1 1 1 Zelená linka 3% 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

1,810 2,110 1,980 1.875 1,140 

2 5 4 3 1 
Kvalita 
povinného ručení 

28% 

0,56 1,4 1,12 0,84 0,28 

2,105 2,170 1,420 1,585 1,770 

4 5 1 2 3 
Kvalita 
havarijního 
pojištění 

27,5% 

1,1 1,375 0,275 0,55 0,825 

111 019 115 220 97 608 97 104 111 075 

2 3 1 1 2 
Celková cena 
pojistných 
produktů 

22% 

0,44 0,66 0,22 0,22 0,44 

Celkem 100% 2,465 3,770 2,235 2,170 1,970 

Celkové pořadí   4 5 3 2 1 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V následující tabulce č. 4-6 je znázorněno pořadí jednotlivých komerčních pojišťoven 

na základě výsledků Scoring modelu. 

 

Tabulka č. 4-6 Výsledky nabídek komerčních pojišťoven scoring modelu 

Pořadí Název pojišťovny Celkové skóre 

1. Allianz pojišťovna, a.s. 1,970 

2. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 2,170 

3. Generali pojišťovna, a.s. 2,235 

4. Česká pojišťovna, a.s. 2,465 

5. Kooperativa pojišťovna, a.s. 3,770 

           Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvhodnější variantou se stala pro společnost  

MAB AUDIT, s.r.o. Allianz pojišťovna, a.s., která získala v rámci celkového scoring 

modelu jednotlivých komerčních pojišťoven nejnižší počet bodů (1,970), a tím se 

umístila na prvním místě. Svého prvenství dosáhla rozsahem poskytovaných služeb, 

pojistným krytím a hlavně klientským servisem, který je na českém finančním trhu 

jedničkou. V případě pojistné události je vše vyřešeno bez zbytečných odkladů, náročné 

administrativy a téměř vždy k plné spokojenosti klienta. 

 

Na druhé pozici se umístila společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., která 

poskytuje kvalitní nabídku havarijního pojištění a především nízkou výši ročního 

pojištění. Z pohledu finanční síly je tato pojišťovna třetí nejsilnější pojišťovnou na trhu 

s rozsáhlou sítí dostupných poboček. Na prvenství ztrácí především skutečností, že 

klient neplatí za značku a jméno pojišťovny, ale opravdu pouze za poskytované služby. 

 

Na třetí pozici se umístila společnost Generali pojišťovna, a.s., která nabízí jednu z 

nejnižší výše ročního pojistného, a to i přesto, že dosahuje spíše průměrných hodnot 

v ostatních kritériích. Pojišťovna nabízí področní splátky a umožňuje převést bonusy i 

od jiných pojišťoven.  
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Na čtvrté pozici se umístila společnost Česká pojišťovna, a.s., která nabízí jednu 

z nejvyšších cen ročního pojistného. Navíc zkušenosti s touto pojišťovnou z minulých 

let jsou spíše špatné. 

 

Na páté, a tedy poslední pozici se umístila společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., 

která má nejvyšší cenu pojistných produktů, což je celkem škoda, protože společnost 

má druhý nejvyšší podíl na trhu povinného ručení a havarijního pojištění s rozsáhlou sítí 

poboček po celém území České republiky.  

 

Na základě výsledků získaných z metody scoring modelu, doporučuji společnosti MAB 

AUDIT, s.r.o., aby svůj vozový park pojistila u společnosti Allianz pojišťovna, a.s., 

jejíž nabídka je nejvhodnější variantou stanovenou na základě požadavků společnosti. 

 

 

4.2 DOPORUČENÍ MANAGENENTU SPOLEČNOSTI  

 MAB AUDIT, S.R.O. 

V předcházející kapitole jsem provedl komplexní zhodnocení jednotlivých produktů 

pojištění motorových vozidel a jednotlivých komerčních pojišťoven. Z výsledků 

získaných prostřednictvím metody scoring modelu jsem zjistil, že nejlépe vyhovuje 

společnosti MAB AUDIT, s.r.o. nabídka společnosti Allianz pojišťovna, a.s. 

 

V současné době má společnost MAB AUDIT, s.r.o. pro vozový park pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenu provozem vozidla a havarijní pojištění sjednané u 

více pojišťoven. Jedná se o společnosti Allianz pojišťovna, a.s. v případě vozidel 

Peugeot 307 a Renault Clio, Generali pojišťovna, a.s. v případě vozidla Škoda Fabia a 

společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. v případě nákladního vozidla Man.  

 

Požadavkem společnosti MAB AUDIT, s.r.o. je sjednocení všech vozidel vozového 

parku, která budou vedena jednou společnou pojistnou smlouvou, čímž dojde ke snížení 

administrativní náročnosti. V případě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla doporučuji základní produktovou nabídku společnosti Allianz 

pojišťovna, která má pojistnou ochranu pro případ škod způsobených na zdraví či 
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usmrcení jiných osob do výše 35 mil. Kč a pro případ škod na majetku (věcná škoda), 

včetně ušlého zisku poškozeného do výše 18 mil. Kč. Doporučená Základní varianta 

má pojistné plnění u škod na majetku 18 mil. Kč a u škod na zdraví 35 mil. Kč, které 

jsou pro společnost MAB AUDIT, s.r.o. dostatečně vysoké. Dále nabízí pojišťovna 

Allianz k základní variantě rozsáhlé asistenční služby, které mohou klienti využívat 

nejen v případě nehody, ale dokonce i při poruše jejich vozidla. 

 

Z hlediska havarijního pojištění doporučuji variantu Klasik, která zahrnuje všechna 

důležitá rizika. Spoluúčast je v tomto případě zvolena 5%, což je s ohledem na výši 

celkového ročního pojistného zanedbatelné.  

 

Za předpokladu, že společnost MAB AUDIT, s.r.o. přijme doporučení na změnu 

pojistitele, získá výhodnou cenu nabízených produktů společnosti Allianz pojišťovna, 

která je díky svému rozsahu poskytovaných služeb, pojistným krytím a hlavně klientský 

servisem a přístupem na českém finančním trhu jedničkou. V případě pojistné události 

je vše vyřešeno bez zbytečných odkladů, náročné administrativy a téměř vždy k plné 

spokojenosti klienta. Jedná se o pojišťovnu s velkým „P“ u které máme jistotu 

kvalitního a 100% zajištění. 

 

Společnost MAB AUDIT, s.r.o. získá následující zvýhodnění: 

Ø Havarijní pojištění u všech motorových vozidel, která zahrnují všechna důležitá 

rizika. 

Ø Pojištění celého vozového parku v rámci jedné komerční pojišťovny. 

Ø Asistenční služby v ceně pojistného. 

Ø Bonus za bezeškodní průběh s tím, že se nerozlišují soukromé osoby od 

podnikatelů (včetně právnických osob). 

Ø Slevy z pojistného na vozidla starší tří let. 
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ZÁVĚR  

 

V současné době je český pojistný trh s ohledem na počet komerčních pojišťoven 

značně nepřehledný. Potenciálnímu klientovi o pojištění, nezbývá nic jiného, než 

postupně analyzovat jednotlivé komerční pojišťovny a vybrat z nich tu, která nejlépe 

splňuje podmínky pojistníka. Správný výběr komerční pojišťovny je proto velmi 

důležitý a je závislý na mnoha faktorech. Z tohoto titulu je důležitá znalost pojistného 

trhu a produktů vztahující se k pojištění motorových vozidel.  

 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout zlepšení a vybrat optimální variantu ochrany v 

oblasti pojištění motorových vozidel vozového parku společnosti MAB AUDIT, s.r.o. 

Na základě použití metody scoring modelu lze společnosti MAB AUDIT, s.r.o. 

navrhnout a následně doporučit zlepšení celkové pojistné ochrany v oblasti pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a havarijního 

pojištění.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. Obsahem první kapitoly je 

přiblížení problematiky pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla a 

havarijního pojištění. Obsahem druhé kapitoly je představení a charakteristika 

společnosti MAB audit, s.r.o. Obsahem třetí kapitoly je analýza jednotlivých pojišťoven 

a metodika výzkumu.  

 

V poslední, a tedy čtvrté části jsem provedl vyhodnocení jednotlivých komerčních 

pojišťoven a vybral nejvhodnější variantu pojistné ochrany, kterou jsem nakonec 

navrhnul společnosti MAB AUDIT, s.r.o. Pro vyhodnocení byla použita metoda scoring 

modelu, která každému hodnocenému subjektu přiřadí podle předefinované metodiky 

určitý počet bodů (skóre). Prostřednictvím metody scoring modelu bylo provedeno 

několik komplexních srovnání nabídek vybraných pojistitelů. Na základě výsledků 

scoring modelu proběhlo vyhodnocení nabídek pojistných produktů. V tomto případě se 

stala z hlediska nabídky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla a havarijního pojištění nejlepší variantou společnost Allianz 

pojišťovna, a.s. 
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Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout optimální variantu pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a optimální variantu havarijní 

pojištění, která budou vedena pod jednou společnou pojistnou smlouvou.  Doufám, že 

se mi tohoto cíle podařilo dosáhnout a současně, že tato bakalářská práce bude přínosem 

pro společnost MAB AUDIT, s.r.o., popřípadě pomůže všem ostatním k lepší orientaci 

v problematice pojištění motorových vozidel. 
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                                                                                                                          Příloha č. 1 

 

Definice pojistných pojmů 

 

Agentura: útvar k jednání či zastupování 

 

Amortizace: postupné snižování hodnoty věci pro její opotřebení 

 

Běžné pojistné: pojistné, které platí za dohodnutá pojistná období, například: rok,  

                         pololetí, dohoda o počátku a délce pojistných období je podstatnou   

                         součástí pojistné smlouvy 

 

Bonifikace: zvýhodnění účastníka pojištění 

 

Bonus: v pojišťovnictví termín užívaný pro zvýhodnění účastníka pojištění, které je mu  

            poskytováno formou slevy na pojistném 

 

Dlužné pojistné: nezaplacené částky pojistného, jejichž splatnost již nastala 

 

Doba vzniku: pojistné události je okamžik, v němž k pojistné události došlo, tedy kdy  

                      nastala skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit 

 

Doba trvání: pojištění je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno 

 

Expert: znalec v určitém oboru 

 

Likvidace škody: vyhotovení všech podkladů pro správné plnění pojišťovny 

 

Malus: v pojišťovnictví termín pro znevýhodnění účastníka, který zaviněně zvyšuje  

            rizikovost 

 

Nahodilá událost: je taková událost, o které se odůvodněně předpokládá, že může v  
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                             době trvání pojištění nastat, neví se však, kdy, nebo zda nastane                            

 

Počátek pojištění: vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, pokud nebylo  

                             účastníky dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy  

                             nebo později 

 

Pojištěný: je ten, na jehož majetek, zdraví nebo na jehož odpovědnost za škody se  

                 pojištění vztahuje 

 

Pojistník: je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit  

                pojistné  

 

Pojistná událost: je nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny  

                           plnit 

 

Pojistné: úplata za poskytování pojišťovacích služeb 

 

Prekluze: zánik práv 

 

Spoluúčast: je smluvně nebo právním předpisem založená povinnost pojištěného  

                   subjektu nést ze svého určitý podíl na plnění, na něž mu vzniklo právo z  

                   pojistné události 

 

Storno: zrušení 

 

Vinkulace: omezení dispozic s vkladem nebo pohledávkou 

 

Zelená karta: je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu  

                     způsobenou provozem konkrétního vozidla 

 

 

                                                                                                                         



 

                                                                  63 
  

                                                                                                                          Příloha č. 2 

 

Přehled základních ročních sazeb vozového parku společnosti MAB AUDIT, s.r.o. 

pro jednotlivé komerční pojišťovny 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roční pojistné u jednotlivých druhů pojištění v Kč 
Pojišťovna Povinné 

ručení 
Havarijní 
pojištění 

Úrazové 
pojištění 

Pojištění 
čelního skla 

celkem spoluúčast 

Allianz 30.274,- 72.137,- 7.680,- 984,- 111.075,- 5% 

Česká 
pojišťovna 

33.883,- 72.448,- 2.688,- 2.000,- 111.019,- 5% 

Česká 
podnikatelská 

pojišťovna 
33.717,- 62.687,- V ceně 700,- 97.104,- 5% 

Generali 31.752,- 59.864,- 5.400,- 592,- 97.608,- 5% 

Kooperativa 39.011,- 73.629,- 2.580,- V ceně 115.220,- 5% 
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