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ÚVOD A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE

Ve své diplomové práci se zabývám oblastí pojišťovnictví, která je nevýrobní 

sférou každé ekonomiky, ale zároveň také významným odvětvím každého národního 

hospodářství. V demokratickém státě s fungující tržní ekonomikou plní nezastupitelnou 

funkci.

Toto téma diplomové práce jsem si zvolila proto, že jsem přesvědčena o 

důležitosti pojistných produktů v životě každého z nás. Ač si to asi ne všichni 

uvědomujeme, určitě chceme mít pocit zabezpečení v případě, že by se stalo cokoliv 

neočekávaného, ať už se jedná o úmrtí v rodině nebo živelné pohromy.

Pojišťovnictví v České republice souviselo a dle mého názoru i nadále souvisí 

s přebíráním odpovědnosti za své závazky a převzetím věcí do soukromého vlastnictví. 

Pojištění jako produkt poskytováním pojistné ochrany pomáhá minimalizovat rizika a

dodává finanční jistotu jak jednotlivcům, tak rodinám, podnikatelům či velkým 

podnikům.

Doba se stala velmi uspěchanou, s honbou za získáním co největšího finančního 

či materiálního bohatství si lidé přestávají vážit obyčejných věcí, které nejsou tak jistě 

vždy samozřejmostí. 

Věřím, že i přes to se najdou lidé, kteří chtějí svou rodinu před nepříznivým 

vlivem osudu chránit. Vždyť již v dobách dávno minulých si lidé uvědomovali, že 

vlastními prostředky se jednotlivec nemůže ubránit škodám vzniklým nepříznivým 

působením přírodních sil nebo nežádoucímu jednání jiných lidí. A proto vznikly první 

pojišťovny, které byly založeny na principu pomoci v nouzi.

Mezi historicky nejstarší způsoby ochrany člověka samotného i jeho blízkých 

patří především pojištění životní, jehož původním posláním bylo zabezpečení rodiny po 

finanční stránce v případě úmrtí „živitele rodiny“. Ačkoli tento původní motiv v 

životním pojištění stále můžeme nalézt, mezi další často využívaný důvod pro uzavření 

soukromého životního pojištění patří zaopatření se v postproduktivním věku. Tímto se 

dnešní životní pojištění stává jakýmsi univerzálním nástrojem pro řešení určitých 
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specifických situací v každém lidském životě. Nejčastější možná definice moderního 

životního pojištění je následující. „Sjednáním vhodného moderního životního pojištění 

může jednotlivec získat na jedné straně jistotu, že v případě, že se mu stane něco 

osudově nepříznivého, budou jeho nejbližší finančně zabezpečeni, na druhé straně v 

případě, že se on sám ve zdraví dožije dohodnutého konce pojištění, bude mu vyplacena 

dohodnutá pojistná částka.“1

V současné době je velmi diskutována otázka změny důchodového systému a 

především proto nabývá životní pojištění na důležitosti. Důchodový systém v České 

republice se v současnosti opírá především o státní důchodové pojištění. Jde o tzv. 

anonymní mezigenerační solidaritu, kdy generace obyvatel v aktivním věku přispívá na 

generaci důchodců. Bohužel ale s ohledem na nepříznivý aktuální demografický vývoj 

složení obyvatelstva vyspělých zemí se dostává tento systém do potíží a tzv. 

neufinancovatelnosti. Díky rostoucímu počtu osob v postproduktivním věku a malé 

porodnosti není dostatek osob v produktivním věku, kteří by podporovali odcházející 

generaci – proto je změna více než nutná.2

Jednou z možností řešení této situace je využití životního pojištění se spořící 

složkou. Vybereme si produkt, který bude odpovídat našim potřebám z odvětví 

životního pojištění a tímto způsobem budeme „šetřit“ na „stará kolena“. Díky možnosti 

využití odpočtu ze základu daně je pak toto spoření více výhodné a to nejen pro 

pojištěného, ale také pro podnik, který svým zaměstnancům nabízí takovéto životní 

pojištění jako zaměstnaneckou výhodu. Stát tímto způsobem motivuje lidi, aby se 

finančně zabezpečili na stáří.

Cílem mé diplomové práce je navrhnout vhodný produkt životního pojištění jako 

zaměstnaneckou výhodu pro zaměstnance vybraného podnikatelského subjektu.

                                           
1 DAŇHEL, J. Kapitoly z pojistné teorfie. Praha: VŠE, 2002, str. 105.
2 CIPRA, T. Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ Praha 1996, str. 3-4.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

V této kapitole se věnuji Českému pojistnému trhu v současnosti, popisuji 

životní pojištění a jeho role v ekonomice. Věnuji se právnímu prostředí pojišťovnictví 

v České republice, především pak zákonům a vyhláškám, o které se opírá. V neposlední 

řadě také zmiňuji možnost odpočtu zaplaceného pojistného na soukromém životním 

pojištění ze základu daně.

1.1 Role životního pojištění v ekonomice

Životní pojištění má mnoho významů – jak pro jednotlivce, rodinu a příbuzné, 

tak pro společnost a národní hospodářství. Bereme-li v úvahu nejčastěji sjednávané 

pojištění pro případ smrti nebo dožití se složkou spořící a rizikovou, lze říci, že přináší 

následující efekty:

 tlumení inflace – obvykle se jedná o pojištění sjednávané na více než 10 let, 

působí tedy protiinflačně tím, že dochází k odkládání spotřeby

 výhodné financování investic – rozhodující část pojistného, které platí 

klienti pojišťoven, je kumulována jako jejich úspory v technických 

rezervách. Pojišťovna musí zabezpečovat jejich zhodnocování, tedy 

obezřetně a efektivně hospodařit s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické 

rezervy. Pojišťovny investují do různých finančních instrumentů, například 

státních dluhopisů, akcií a jiných cenných papírů, umísťují finanční 

prostředky na termínované vklady v bankách apod. Vzhledem k 

dlouhodobému charakteru životního pojištění jsou tyto zdroje financování 

ekonomiky výhodné, neboť umožňují finančním institucím poskytovat 

například střednědobé a dlouhodobé úvěry. Podporují likviditu banky, 

umožňují realizovat rozvojové záměry podniků apod.

 doplněk státního důchodového pojištění – jedná se o možnost vhodně 

doplnit zabezpečení ze strany sátu soukromou pojistnou ochranou.
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 přínosy pro státní rozpočet – jedná se o zdanění zisků pojišťoven a o 

zdanění některých druhů pojistného plnění, resp. rozdílu mezi výší 

pojistného plnění a zaplaceným pojistným3

Výše pojistného plnění v případě produktů životního pojištění není dána 

velikostí škody jako u pojištění majetku, jelikož škodu lze u těchto pojištěních jen 

velice obtížně ohodnotit. Výše pojistného plnění je v tomto případě dána velikostí 

pojistné částky, kterou si pojistník sjednal. Výše pojistné částky záleží především na 

jeho rozhodnutí. Může si dokonce uzavřít více životních pojistek ve více pojišťovnách a 

ze všech mu bude v případě pojistné události plněno.

1.2 Český pojistný trh v současnosti

Hodnocení komerčních pojišťoven je prováděno pomocí různých ukazatelů.

Mezi základní ukazatele patří předepsané pojistné v příslušném roce, pojistné plnění, 

škodovost, pojištěnost a ostatní (počet komerčních pojišťoven, počet zaměstnanců v 

pojišťovnictví, počet uzavřených pojistných smluv, průměrné pojistné na jednu 

pojistnou smlouvu, počet vyřízených pojistných událostí, koncentrace pojistného trhu, 

průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost).4

Vývoj počtu pojišťoven v České republice nabral na dynamičnosti ž po roce 

1989, do této doby měla v pojišťovnictví monopol jediná česká pojišťovna Díky 

porevolučním změnám mohly na trh vstupovat další pojišťovny a došlo tak k vytváření 

nového konkurenčního prostředí. Největší nárůst komerčních pojišťoven byl 

zaznamenán právě v porevoluční době.

V současné době je členem České asociace pojišťoven (ČAP) 27 pojišťoven a 

dva přidružení členové (jmenovitý seznam členských pojišťoven je uveden v příloze 

číslo 3). Posláním České asociace pojišťoven je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy 

                                           
3 MESRŠMÍD, J. a kol. Životní pojištění, Grada Praha, 2002, str. 10-11
4 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. Grada Praha, 2002, str. 46-58
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pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, dalším právním 

subjektům i ve vztahu k zahraničí a podporovat tak rozvoj pojišťovnictví a pojistného 

trhu v České republice.5

V tabulce 1 a dále v grafu 1 je přehledně zobrazen vývoj celkového 

předepsaného pojistného – s rozdělením na životní a neživotní pojištění – členů ČAP.

Tabulka 1 Vývoj předepsaného pojistného členů České asociace pojišťoven v letech 

1991 - 2006

rok
Životní

pojištění
(mld. Kč)

Podíl ŽP na 
celkovém 

předepsaném
pojistném

Neživotní 
pojištění
(mld. Kč)

Podíl NP na 
celkovém 

předepsaném
pojistném

Celkem
(mld. Kč)

Změna

1991 4,6 31,9% 9,8 68,1% 14,4

1992 5,2 32,1% 11,0 67,9% 16,2 12,5%

1993 5,9 25,3% 17,4 74,7% 23,3 43,8%

1994 7,4 25,5% 21,6 74,5% 29,0 24,5%

1995 9,2 27,5% 24,3 72,5% 33,5 15,5%

1996 11,0 27,5% 29,0 72,5% 10,0 19,4%

1997 12,7 26,7% 34,9 73,3% 47,6 19,0%

1998 15,0 27,4% 39,8 72,6% 54,8 15,1%

1999 19,9 37,8% 42,6 68,2% 62,5 14,1%

2000 22,8 32,9% 46,4 67,1% 69,2 10,7%

2001 28,4 35,9% 50,8 64,1% 79,2 14,5%

2002 34,2 38,2% 55,3 61,8% 89,5 13,0%

2003 41,1 39,3% 63,5 60,7% 104,6 16,9%

2004 44,2 39,6% 67,3 60,4% 111,5 6,6%

2005 44,9 38,8% 70,6 61,2% 115,5 3,6%

2006 47,1 39,3% 72,8 60,7% 119,9 3,8%

Zdroj: http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=91,90,89,120,121,135,145 ze dne 12.2.2006

                                           
5 http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=139 ze dne 30.4.2007
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Graf 1 Vývoj předepsaného pojistného členů České asociace pojišťoven v letech 1991 
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Zdroj: http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=91,90,89,120,121,135,145 ze dne 12.2.2006

Z údajů v tabulce 1 je možné vyčíst, že výše celkového předepsaného pojistného 

členů ČAP se zvýšila z původních 14,4 mld. Kč v roce 1991 na současných 119,9 mld. 

Kč v roce 2006, což je nárůst ve výši 105,5 mld. Kč a o 832,6 %. Největší nárůst 

celkového předepsaného pojistného je vidět v posledním sloupci z názvem změna (vždy 

se jedná o změnu k předchozímu roku), například v roce 1993 byl zaznamenán nejvyšší 

vzestup o 43,8 %; značný nárůst je možné sledovat dále v letech 1996, 1997

a 2004. Z hlediska předmětu mé práce mě především zajímá položka životního 

pojištění. Dochází k jejímu nárůstu z 4,6 mld. Kč v roce 1991 na současných 47,1 mld. 

Kč v roce 2006, což představuje nárůst o 1023,9 %, nárůst je zde tedy vyšší než nárůst 

celkového předepsaného pojistného. Vzestup je možné vysvětlit obecnou tendencí 

zvyšujícího se podílu životního pojištění na celkovém předepsaném pojištění (v 

zahraničí běžně dosahuje životní pojištění více než 60% podíl). Vývoj v českém 

životním pojištění byl následující - z původních 31,9 % došlo v roce 1991 ke zvýšení, 

ale v letech následujících došlo k propadu až na 25,3 % v roce 1993; v následujícím 

období dochází k postupnému zvyšování podílu životního pojištění až na 39,3% podíl

za rok 2006.



- 17 -

1.3 Klasifikace pojištění

Teoreticky můžeme tvrdit, že každé riziko, každý předmět a zájem se může 

pojistit a zájem o pojištění je dán nejen existencí rizika, které se má pojistit, ale i cenou 

pojistné ochrany. 

V praxi však můžeme pojistit pouze rizika, která jsou tzv. pojistitelná – musí 

tedy splňovat následující kritéria:

 riziko musí být identifikovatelné (jednoznačné učení příčiny události),

 ztráta musí být vyčíslitelná (pravidla a tabulky pojišťoven dle druhu ztráty),

 riziko musí být ekonomicky přijatelné pro komerční pojišťovnu (umožňuje 

dosáhnout ekonomické vyrovnanosti),

 projev rizika musí být nahodilý (existence neurčitosti projevu rizika).

Pojišťovny nabízejí a realizují množství pojištění, které je třeba třídit rozdělovat 

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

v pojistných produktech, odvětvích a jednotlivých pojištěních, názory na klasifikaci a 

třídění pojištění však nejsou doposud jednotná. Rozdílná jsou v teorii, hospodářské 

praxi či zákoně o pojišťovnictví.

V základní klasifikaci pojištění rozeznáváme – formy vzniku pojištění, pojistná 

odvětví, pojistné druhy, pojistné typy a pojištění dle délky pojištění.

Pro tuto diplomovou práci jsem použila rozdělení pojištění podle formy vzniku 

pojištění, předmětu pojištění a pojistných odvětví.

A. Formy vzniku pojištění vyjadřují klasifikaci pojištění dle způsobu jeho vzniku –

pojištění může vznikat v několika formách:

 Smluvní pojištění dělíme na dobrovolné a povinné. U smluvního 

dobrovolného pojištění vzniká pojistný vztah dobrovolně, na základě 

vlastního projevu vůle určitého subjektu zabezpečit se pojištěním. Pojistný 
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vztah vzniká uzavřením smlouvy. Vznik smluvního povinného pojištění je 

daný právním předpisem, kde je uveden výčet činností u kterých vzniká

povinnost hospodářských subjektů nebo občanů sjednat s pojišťovnou 

pojistnou smlouvu. Pojištění je zaměřeno na odpovědnost za škodu, kterou 

mohou subjekty nebo občané výkonem činnosti způsobit. Jedná se například 

o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla či pojištění 

odpovědnosti za škodu (vztahuje se na škody vyplývající z výkonu určité 

profese, které mají toto pojištění povinné ze zákona - lékaři, daňoví poradci, 

auditoři, zvěrolékaři, advokáti)

 Při zákonném pojištění vzniká pojistný vztah na základě právního předpisu, 

tak jak to je i v případě smluvního povinného pojištění, ale pojistná smlouva 

se neuzavírá, jelikož pojištění vzniká automaticky ze zákona – jedná se o 

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání.6

B. Předmět pojištění

 Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody způsobené v 

důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Pojistit můžeme domácnost 

před katastrofami či běžnými riziky, dále budovy, stavby nebo byt (včetně 

jejich součástí a příslušenství) a rekreační stavby s jejich vybavením.7

 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, 

případně odpovědnosti za jinou majetkovou škodu. Jedná se například o 

odpovědnost za škodu způsobenou v běžném životě třetím osobám.

 Pojištění osob (fyzické osoby) pro případ jejího tělesného poškození, smrti, 

dožití se určitého věku nebo pro případ jiné pojistné událostí související se 

životem. Jedná se například o úrazové či životní pojištění.8

                                           
6 ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví, VUT Brno 2003, str. 33-34
7 http://www.finance.cz/pojisteni/majetek/ ze dne 10.5.2007
8 ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví, VUT Brno 2003, str. 38
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C. Pojistná odvětví

 Neživotní (rizikové) pojištění je takové pojištění, ve kterém není 

jednoznačně jasné, zda k pojistné události dojde či nikoliv, zda bude 

pojistitel poskytovat pojistné plnění a v jaké výši. Jedná se o všechna 

pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, úrazu, léčebných výloh apod. 

Pojistná rezerva se stanoví podle rozsahu pojištěného rizika a 

pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí a také podle rozsahu 

způsobených škod.

 Životní (rezervotvorné) pojištění je takové pojištění, ve kterém se vytváří 

pojistná rezerva na pojistné události vždy, jelikož jednoznačně v budoucnosti 

vzniknou. Jedná se o pojištění osob, kde se pojistné plnění vyplatí při úmrtí, 

ke kterému dojde po dobu trvání pojistné smlouvy, nebo při dožití se konce 

pojistného období.9

1.4 Charakteristika životního pojištění v České republice

Životní pojištění není jednoduchým pojistným produktem. Pro člověka jde o 

rozhodování na mnoho let dopředu. Jde o nemožnost předpovědět a o nejistotu spojenou 

s délkou života a újmami na zdraví, které mohou mít dopady na ekonomickou situaci 

rodiny a nejbližších osob. Toto byly a stále jsou důvody pro hledání způsobů, jak tato 

rizika alespoň nějak řešit. Nikdo z nás neví, jakého věku se dožije, s jakými 

nepředvídatelnými situacemi se bude muset vyrovnat. Pojistná událost musí být 

náhodná, nelze se pojistit pro případ události, která nastane, respektive o níž se ví, že 

nastane. Víme, že smrt nastane určitě, ale náhodné je její načasování, a proto existuje 

životní pojištění.10

Životní pojištění se orientuje na pojištění rizika dožití nebo úmrtí. Jeho 

charakteristickým rysem je, že v každém případě pojišťovna vyplatí pojistné plnění.

                                           
9 ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví, VUT Brno 2003, str. 35

10 Kolektiv autorů z České asociace pojišťoven, Životní pojištění, Grada Praha, 2002, str. 7-9
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Základním principem pojištění je vyplatit dohodnutou pojistnou částku v případě, že se 

pojištěný dožije data konce pojištění, respektive data zvlášť dohodnutého v pojistné 

smlouvě, nebo při předčasném úmrtí.

V současné době životní pojištění různými způsoby kombinuje riziko dožití a 

úmrtí, přičemž bývají do krytí v rámci produktů životního pojištění často zahrnuta ještě 

další rizika neživotního charakteru (invalidita, úraz, vážné nemoci apod.).

U všech životních pojištění, hlavně u pojištění pro případ smrti nebo pojištění 

pro případ invalidity, resp. důchodovém pojištění je uzavření smlouvy závislé na 

zdravotním stavu pojišťovaného. Návrh na pojištění obsahuje obvykle otázky na jeho 

zdravotní stav. Pojišťovaná osoba je povinna je pravdivě zodpovědět, některých 

pojištěních je předepsaná lékařská prohlídka a sjednání pojištění je vázáno na výsledek 

lékařské prohlídky.11

1.5 Základní podoby životního pojištění

Životní pojištění zahrnuje sice krytí pouze dvou rizik, ale krytí těchto rizik je 

kombinováno v různých podobách, proto existuje celá řada druhů a podob životního 

pojištění:

 pojištění pro případ úmrtí, kdy je pojistnou událostí smrt pojištěného 

(nahodilost pojistné události zde nespočívá v tom, zda smrt nastane, ale kdy 

nastane),

 pojištění pro případ dožití, kdy pojistnou událostí je dožití se sjednaného 

věku pojištěným,

 smíšené pojištění pro případ smrti nebo dožití, kdy jsou tato dvě rizika 

kombinována.12

                                           
11 ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D. Pojišťovnictví, VUT Brno 2003, str. 50
12 DUCHÁČKOVÁ, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, 2003, str. 98
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1.5.1 Pojištění pro případ úmrtí

Pojištění pro případ úmrtí kryje pouze riziko úmrtí, tedy sjednaná pojistná částka 

v případě realizace rizika je vyplacena osobě určené pojistníkem – obmyšlenému. 

Účelem výplaty pojistného plnění v rámci pojištění pro případ smrti je obvykle 

zabezpečení pozůstalých pojištěné osoby, dále může být úhrada závazků pojištěného, 

úhrada nákladů v souvislosti s úmrtím a pohřbem apod. Pojištění pro případ úmrtí bývá 

také označováno termínem rizikové životní pojištění.

Pojištění pro případ úmrtí se vyskytuje v podobě několika druhů pojištění. 

Základní rozdělení je členění podle způsobu sjednání pojistné doby, a to na dočasné 

pojištění pro případ úmrtí a časově neomezené pojištění pro případ úmrtí.

A. Dočasné pojištění pro případ úmrtí 

Kryje riziko úmrtí výhradně v rámci sjednané pojistné doby (tzn. pojistné plnění 

je vyplaceno pouze v případě, že k pojistné události dojde v průběhu pojistné doby; 

pokud v průběhu pojistné doby k pojistné události nedojde, pojistné plnění vyplaceno 

není). Tento typ životního pojištění je často využíván v souvislosti s čerpáním úvěru, 

půjček apod., kdy se velikost pojistné částky odvíjí od velikosti dlužné částky, a kdy v 

případě úmrtí pojistníka by pojistné plnění pokrylo jeho závazek například vůči 

úvěrové instituci. V rámci základní podoby dočasného pojištění pro případ úmrtí se 

uplatňuje pevně sjednaná pojistná částka, ale může být uplatněno i dočasné úvěrové 

pojištění s klesající pojistnou částkou (odpovídající klesající dlužné částce). Velikost 

pojistného odpovídá velikosti pravděpodobnosti úmrtí v příslušném věkovém období 

pojištěného.

B. Časově neomezené pojištění pro případ úmrtí 

Pojištění, kdy je vždy vyplaceno pojistné plnění, pouze není známo, v kterém 

okamžiku. V praxi bývá konstrukce tohoto pojištění upravena v tom smyslu, že je 

stanoven maximální horní věk jako možný termín pro výplatu pojistného plnění 
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(například 85 let) a současně je placení pojistného omezeno maximálně do určitého 

věku (například 65 let). Pravděpodobnost úmrtí pojištěné osoby s věkem roste. Této 

pravděpodobnosti by měla i odpovídat i cena pojištění - pojistné. Tedy cena pojištění 

pro případ úmrtí by se každý rok zvyšovala (přirozené pojistné). V praxi bývá cena 

tohoto pojištění sjednána konstantně na celou pojistnou dobu (konstantní pojistné). To 

znamená, že pojištěný v prvním období platí více na pojistném než odpovídá 

pravděpodobnosti úmrtí, tedy pojišťovna vytváří z tohoto vyššího pojistného rezervu, 

kterou čerpá v druhé části pojistné doby, kdy pojistník platí na pojistném méně než 

odpovídá pravděpodobnosti úmrtí.13

1.5.2 Pojištění pro případ dožití

Ve své základní a nejjednodušší podobě pojistník platí jednorázově nebo běžně 

pojistné a při dosažení sjednaného dne v pojistné smlouvě obdrží pojistné plnění ve výši 

sjednané pojistné částky. K pojistnému plnění dojde vždy, proto se vytváří kapitálová 

rezerva. Je obdobou spoření, jde vlastně o tvorbu úspor. Mezi životním pojištěním a 

spořením jsou určité rozdíly (pojišťovna ručí za vklady pojistníků ne výškou skutečného 

vkladu, ale v závislosti na sjednané pojistné částce, přerušení placení běžného 

pojistného je spojeno s určitými sankcemi), proto uplatnění pojištění pro případ dožití v 

této základní podobě není obvyklé. Typické je využití odvozených druhů pojištění pro 

případ dožití, a to důchodové pojištění a tzv. věnové pojištění.

A. Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je pojištění na dožití se sjednaného věku s postupnou 

výplatou pojistné částky, tedy od sjednaného okamžiku (obvykle sjednaného věku 

pojištěného) je pojištěnému vyplácena sjednaná velikost důchodu. Podle způsobu určení 

okamžiku počátku výplaty důchodu se rozlišuje:

                                           
13 DUCHÁČKOVÁ, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, 2003, str. 98-99
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 pojištění ihned splatného důchodu, kdy po jednorázovém zaplacení 

pojistného pojistníkem pojišťovna začíná pravidelně vyplácet pojištěnému 

důchod při postupném dožívání se jednotlivých období věku (dnes není tato 

podoba důchodového pojištění častá),

 pojištění odloženého důchodu, kdy je obvykle po určitou předem 

sjednanou dobu placeno pojistné (po tzv. dobu odkladu) a současné je 

sjednán okamžik počátku výplaty důchodu (vlastně dochází k postupnému 

spoření na výplatu důchodu, tato forma důchodového pojištění je dnes 

obvyklejší).

Doba výplaty důchodu může být ohraničena sjednanou dobou nebo může být 

sjednána neohraničená doba výplaty důchodu (doživotní důchod). Základní podoba 

důchodového pojištění - krytí rizika dožití - bývá často doplněna krytím i dalších rizik 

(riziko úmrtí, invalidity).

Základem důchodového pojištění je vždy sjednání výplaty tzv. základního 

důchodu, který je určen ke krytí potřeb ve stáří. Vedle základního důchodu je obvykle 

umožněno sjednat pozůstalostní důchod, který je splatný v případě úmrtí pojištěného 

osobě uvedené v pojistné smlouvě (obvykle podmínkou pro výplatu pozůstalostního 

důchodu je uplynutí určité doby od uzavření pojistné smlouvy). Případně lze sjednat i 

dočasný důchod, který se vyplácí pojištěnému v případě jeho plné invalidity (pokud k 

ní dojde po určité době od uzavření pojistné smlouvy a před splatností základního 

důchodu).

Uplatňují se i varianty zahrnutí dalších rizik do důchodového pojištění, například 

sjednání vrácení zaplaceného pojistného v případe úmrtí pojištěného buď v době placení 

pojistného, nebo v období pobírání základního důchodu pojištěným, nebo zproštění od 

placení pojistného v případě invalidity pojištěného.
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B. Věnové pojištění

Věnové pojištění je pojištění na dožití. Sjednává se ve prospěch finančně závislé 

osoby (dítěte). Pojištění sjednává jeden z rodičů (pojistník), případně oba ve prospěch 

svého dítěte (pojištěného). Pojistné plnění se vyplácí při dožití se pojištěné osoby 

(závislé osoby, dítěte) sjednaného věku (plnoletosti, ukončení školních studií, začátek 

studia, sňatek apod.). Výplata pojistného plnění může být sjednána jako jednorázová 

výplata pojistného plnění nebo jako postupná výplata důchodu (například studijní 

pojištění). Protože věnové pojištění je prvotně určeno na zabezpečení dětí, obvykle 

nemá pouze čistě podobu pojištění na dožití, ale bývá doplňováno o krytí dalších rizik. 

Zejména riziko úmrtí rodiče nebo rodičů (kdy je vyplácen pozůstalostní důchod 

pojištěné osobě nebo může být jednorázově vyplacena sjednaná velikost pojistné 

částky), riziko invalidity rodiče (například formou zproštění od placení pojistného), 

riziko smrti pojištěného dítěte (například formou vrácení pojistného v případě úmrtí 

dítěte).14

1.5.3 Smíšené životní pojištění

Smíšené životní pojištění je kombinací pojištění pro případ smrti a pojištění pro 

případ dožití. Při uplatnění klasického smíšeného životního pojištění se pojišťovna 

zavazuje vyplatit sjednanou pojistnou částku ve sjednaný den v případě, že se pojištěný 

tohoto dne dožije, a v případě, že se pojištěný tohoto dne nedožije, pak jde o pojistné 

plnění v souvislosti se smrtí pojištěného ve prospěch osoby, kterou pojištěný sám určí 

(obmyšlený). Smíšené životní pojištění může mít různé podoby lišící se především 

rozdílným přístupem k tvorbě kapitálové rezervy.

                                           
14 DUCHÁČKOVÁ, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, 2003, str. 99-100
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A. Kapitálové životní pojištění

Vytváří se kapitálová rezerva, která se zhodnocuje základní garantovanou 

úrokovou mírou a případně o další podíly na zisku pojišťovny. Kromě pojištění se zde 

proto jedná i o určitou formu spoření, podobně jako v samostatném pojištění pro případ 

dožití. Pojištění lze uzavřít obvykle kdykoliv mezi 15. a 60. rokem života, a to za běžné 

nebo jednorázové pojistné. Sjednává se na určitou dohodnutou dobu (například 5 až 35 

let) nebo do určitého věku (například do 60 až 70 let). Dále může být sjednáno na různé 

pojistné částky při dožití a při úmrtí (obvyklá je určitá vazba ve velikosti pojistných 

částek, například pojistná částka při úmrtí dvakrát vyšší než pojistná částka při dožití), 

může být sjednáno na zvyšující se pojistnou částku při dožití se v průběhu pojistné 

doby, může být sjednáno smíšené životní pojištění pro dvojici osob apod. Dále je 

typické, že kapitálové životní pojištění bývá rozšiřováno o krytí dalších rizik, rizik 

neživotního charakteru (úraz, invalidita, vážná nemoc apod.).

B. Investiční životní pojištění

Výhodou tohoto pojištění je pro klienta možnost volby kam budou jeho finanční 

prostředky investovány a to do investičních podílových fondů s rozdílnou investiční 

strategií (například peněžní fondy, dluhopisové fondy, akciové fondy a smíšené fondy). 

Tím je umožněno vyšší zhodnocení finančních prostředků klienta než u klasického 

kapitálového životního pojištění, ale pochopitelně to také nese riziko, že očekávané 

výnosy budou nižší než ty, které jsou zaručeny v kapitálovém pojištění. Pojišťovny tedy 

nezaručují výnos z investovaných finančních prostředků a výsledný výnos může být i 

negativní, tj. celková částka při dožití nižší než vložené finanční prostředky. I u tohoto 

typu pojištění je však zaručena výplata sjednané pojistné částky pro případ smrti. 

Vzhledem k možnosti kolísání výnosů z investičních fondů, do kterých je 

investováno, je zejména u tohoto pojištění výhodné dlouhodobé pojištění. Klienti mají 

možnost zvolit vzájemný poměr mezi výší rizikového pojištění (pojištění pro případ 

smrti) a výší investice (tzn. výší částky investované na výplatu v době dožití). Také 

rozhodují o tom, v jakém poměru budou jejich finanční prostředky určené na 
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investování rozděleny do jednotlivých investičních fondů (například fondu peněžního 

trhu, fondu dluhopisů nebo akciového fondu). Při sjednávání pojištění se stanoví 

pojistná částka pro případ smrti, pojistná částka pro případ dožití není stanovena, 

protože je jednak dána možnost zvyšovat v průběhu doby pojistné určené na 

investování, a jednak částka vyplácená při dožití závisí na výsledku investování 

zvoleného pojištěným.

Na konci pojistné doby obdrží pojištěný aktuální hodnotu podílových jednotek, a 

to ve formě jednorázové výplaty nebo formou pravidelného důvodu. V případě smrti 

pojištěné osoby vyplatí pojišťovna oprávněným osobám sjednanou pojistnou částku a 

aktuální hodnotu podílových jednotek.

Modelů investičního pojištění je více. V některých případech je možné vložit do 

fondů pouze část pojistného a část je spravována pojišťovnou podle obvyklých pojistně-

technických pravidel.15

Za určitou specifickou podobu životního pojištění lze považovat kolektivní 

životní pojištění. Kolektivní životní pojištění znamená, že je sjednána pojistná smlouva, 

na základě které dochází k pojištění skupiny osob (pojištěných). Kolektivní životní 

pojištění představuje specifickou metodu ohodnocování životních rizik a tedy specifický 

přístup k uplatnění životního pojištění. 

Nejčastějším typem kolektivního životního pojištění je případ, kdy 

zaměstnavatel sjedná pro své zaměstnance životní pojištění na kolektivní bázi jako 

součást zaměstnaneckých výhod, kdy je smlouva sjednána mezi zaměstnavatelem a 

pojišťovnou. Přitom může zaměstnavatel hradit ve prospěch svých zaměstnanců 

pojistné v celé výši nebo na úhradu pojistného přispívá částečně (část pojistného hradí 

sám zaměstnanec).

V podmínkách České republiky hraje kolektivní životní pojištění malou roli. 

Pokud se uplatňuje, tak ve své rizikové podobě (krytí rizika úmrtí, úrazu, zdravotního 

                                           
15 MESRŠMÍD, J. a kol. Životní pojištění. 1. vyd. Praha, Grada Publishing, 2002, str. 40-43
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pojištění apod.). Kolektivní životní pojištění spojené s uplatněním rezervotvorné složky 

není předmětem zájmu. Důvodem je v současné době přístup státu k daňovým 

zvýhodněním životního pojištění. Daňové zvýhodnění může být využito pouze za 

podmínek, že pojistník je současně pojištěným. To znamená, aby bylo možno daňové 

zvýhodnění využít, nemůže být sjednáno zaměstnavatelem ve prospěch svých 

zaměstnanců.16

1.5.4 Připojištění k životnímu pojištění

Dnes je pro životní pojištění typické, že bývá krytí rizika dožití nebo úmrtí 

doplňováno o krytí dalších rizik. K nim patří zejména:

 úrazové pojištění, tedy krytí rizika úrazu v různém rozsahu a v různé 

podobě, zejména je to riziko smrti úrazem a trvalých následků úrazu,

 invalidní pojištění, může mít podobu výplaty důchodu nebo i 

jednorázového pojistného plnění v případě invalidity pojištěné osoby, nebo 

jako zproštění od placení pojistného v případě invalidity,

 pojištění vážných chorob, tedy výplata pojistného plnění v případě že 

nastane některé z vážných, s pojišťovnou sjednaných chorob (infarkt, 

mozková mrtvice, rakovina, selhání ledvin, spod.), někdy může toto pojistné 

plnění nahrazovat pojistné plnění pro případ úmrtí,

 nemocenské pojištění, tedy výplata sjednané velikostí pojistného plnění v 

případě dočasné pracovní neschopnosti,

 pojištění dlouhodobé péče, tzn. výplata sjednaného pojistného plnění pro 

potřebu dlouhodobé péče v důsledku vážné nemoci.17

                                           
16 DUCHÁČKOVÁ, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, 2003, str. 101-102
17 DUCHÁČKOVÁ, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, 2003, str. 104
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1.6 Právní prostředí pojišťovnictví v České republice

V této kapitole popisuji základní právní normy pojišťovnictví v České republice 

a zmiňuji možnost odpočtů zaplaceného pojistného na soukromém životním pojištění ze 

základu daně.

1.6.1 Základní právní normy

V České republice je pojišťovnictví upraveno několika právními předpisy 

bezprostředně upravujícími pojišťovnictví (vedle toho se v rámci pojišťovnictví 

uplatňují i další předpisy obecnějšího charakteru jako obchodní zákoník, daňové zákony 

apod.).

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví upravuje činnosti v odvětví 

pojišťovnictví, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, 

zprostředkování činnosti v pojišťovnictví a státní dozor nad provozováním těchto 

činností. Zákon stanovuje minimální výši základního jmění pojišťovny pro provozování 

pojišťovací činnosti jedné nebo více pojistných odvětví životního pojištění ve výši 90 

mil. Kč. V příloze zákona jsou vymezena odvětví životního pojištění, k jejichž 

provozování musí pojišťovna získat povolení. Dále zákon stanovuje vytvářet technické 

rezervy k plnění závazků z provozované činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, 

ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou. Metody výpočtu 

technických rezerv jsou součástí obchodního plánu. U životního pojištění musí 

pojišťovna vytvářet následující technické rezervy:

 rezervu na nezasloužené pojistné,

 rezervu na pojistná plnění,

 rezervu pojistného životních pojištění,

 rezervu na prémie a slevy,

 rezervu životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník,

 rezervu na splnění závazků z použité technické úrokové míry,
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 rezervu pojistného neživotních pojištění,

 jiné rezervy.18

Předmětem úpravy vyhlášky č. 303/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 

409/2004 Sb., o pojišťovnictví  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů je např. postup stanovení výše 

vyrovnávací rezervy, podmínky jejího čerpání, horní mez škodného poměru a 

maximální hranici tvorby vyrovnávací rezervy, maximální výše technické úrokové míry 

a postup, kterým se určí; limity skladby finančního umístění pojišťovny nebo zajišťovny 

a výpočet minimální míry solventnosti pojišťovny a zajišťovny, určení hodnoty jejich 

vlastních zdrojů a způsob vykazování solventnosti.19

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí) –

upravuje činnost těchto samostatně fungujících podnikatelských subjektů na pojistném 

trhu, stanoví podmínky pro výkon daných činností, nástroje regulace ze strany státu.20

Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.21

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů

(zákon o pojistné smlouvě) – V zákoně je například definována celá řada pojmů, včetně 

mnoha nových, upraven vznik a zánik pojištění, nový institut, kterým je přerušení 

pojištění apod. Nové členění pojištění na škodová a obnosová, zvláštní úprava pojištění 

majetku či pojištění osob s dalším vnitřním členěním. Zákon stanovuje rovněž 

informační povinnosti pojistitelů a některé jeho části mají harmonizační charakter, 

                                           
18 Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
19 Vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
20 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
21 Vyhláška č. 582/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o pojišťovacích zprostředkovatelích
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pokud jde například o právní úpravu soupojištění a vybraných pojištění (pojištění úvěru, 

pojištění záruky, pojištění právní ochrany apod.).22

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník – upravuje pojistnou smlouvu a další 

související náležitosti, řídí se jím pojistné smlouvy uzavřené před počátkem platnosti 

Zákona o pojistné smlouvě. 23

V souvislosti se vstupem ČR do EU v roce 2004 musely být harmonizovány i 

předpisy týkající se pojišťovnictví. To vedlo i ke vzniku nových norem (zákon o 

pojistné smlouvě a o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 

pojistných událostí). Vstup do EU a tyto normy přinášejí pojišťovnám mimo jiné 

možnosti snadnějšího uplatnění na trzích dalších evropských zemí a zároveň otevírá i 

trh v ČR zahraničním pojišťovnám.24

1.6.2 Nezdanitelná část základu daně

Stát přispívá na soukromé životní pojištění zákonem 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, kde dává možnost odpočtu zaplaceného 

pojistného na soukromém životním pojištění ze základu daně. Tuto možnost mají nejen 

zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé, kteří svým pracovníkům na soukromé životní 

pojištění přispívají.

A. Zaměstnanec

Zákon o daních z příjmů (od 1. ledna 2001) umožňuje odečítat ze základu daně z 

příjmů zaplacené pojistné na životním pojištění. Maximální odečitatelná částka činí jak 

pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné 12.000 Kč ročně. Pokud 

                                           
22 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů
23 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
24 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/pojistovnictvi.html, ze dne 15.12.2006
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uzavře zaměstnanec více pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají. Maximálně si 

může odečíst vždy celkem jen 12 000 Kč.

Následující tabulka 2 ukazuje, jakých daňových úspor lze docílit v závislosti na 

výši ročního příjmu:

Tabulka 2 Možnosti daňových úspor

Roční úspora na dani pro příjem v Kč
Měsíční 
pojistné
(v Kč)

Roční 
nezdanitelná 
část základu 

daně
(v Kč)

od 0 do 
121 200

od 121 200 
do 218 400

od 218 400 
do 331 200

nad 
331 200

100 1 200 144 228 300 384 
200 2 400 288 456 600 768 
300 3 600 432 684 900 1 152 
400 4 800 576 912 1 200 1 536 
500 6 000 720 1 140 1 500 1 920 
600 7 200 864 1 368 1 800 2 304 
700 8 400 1 008 1 596 2 100 2 688 
800 9 600 1 152 1 824 2 400 3 072 
900 10 800 1 296 2 052 2 700 3 456 

1 000 12 000 1 440 2 280 3 000 3 840 
nad 1 000 12 000 1 440 2 280 3 000 3 840 

Zdroj: zpracováno dle: http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/danova-uspora/ Jak ušetřit na 

daních

Pokud chce zaměstnanec uplatňovat nezdanitelné části základu daně, musí 

splňovat následující podmínky: 

 pojištění je nutné mít uzavřené minimálně do 60 let věku.

 pojištění uzavřené alespoň na 5 let.

 v pojistné smlouvě je nutné mít sjednáno pojištění pro případ smrti nebo 

dožití určitého věku nebo pojištění pro případ dožití určitého věku nebo 

důchodové životní pojištění

http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/danova-uspora/
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 ve smlouvě je osoba pojištěného shodná s osobou plátce pojištění a plátce 

daně z příjmu.

Ze základu daně nelze odečítat částku na úrazové pojištění, na pojištění 

závažných onemocnění, či pojištění zproštění od placení, i když tato připojištění 

zpravidla bývají součástí pojistné smlouvy na životní pojištění.

Zákon dále stanoví, že pro odečet zaplaceného pojistného musí některé pojistné 

smlouvy splňovat ještě i další podmínku, kterou je minimální pojistná částka. 

U pojistných smluv s pevně sjednanou  pojistnou částkou pro případ dožití musí 

být tato minimální pojistná částka:

 u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let 40 000 Kč;

 u smluv s pojistnou dobou nad 15 let 70 000 Kč;

 u důchodového pojištění se za minimální pojistnou částku považuje 

odpovídající jednorázové plnění při dožití.25

B. Zaměstnavatel

Pokud přispívá zaměstnavatel na soukromé životní pojištění svého zaměstnance, 

může si odečíst ze základu daně až 8 000 Kč ročně na jednoho zaměstnance. Z částky 

příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění neplatí zaměstnanec navíc ani 

sociální, ani zdravotní pojištění. Následující tabulka 3 ukazuje výši daňové úspory 

zaměstnavatele při sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši 24 % (viz tabulka 

3):26

                                           
25 http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/danova-uspora/, Jak ušetřit na daních, 15.4.2007
26 http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/uspora-zamestnavatele/, Jak ušetří zaměstnavatel?, 

10.2.2007
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Tabulka 3 Možnosti daňové úspory zaměstnavatele

Roční příspěvek zaměstnavatele na 
pojištění

Roční daňová úspora zaměstnavatele

1 200 Kč 288 Kč

3 600 Kč 864 Kč

6 000 Kč 1 140 Kč

8 000 Kč 1 920 Kč

12 000 Kč 1 920 Kč

Zdroj: zpracováno dle http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/uspora-zamestnavatele/ Jak 

ušetří zaměstnavatel

http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/uspora-zamestnavatele/
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A ZHODNOCENÍ 
POJIŠTĚNOSTI ZAMĚSTNANCŮ  VYBRANÉHO 
PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

V této části se zabývám analýzou pojištěnosti zaměstnanců zvolené společnosti 

na základě dotazníkového šetření.

Společnost, se kterou jsem spolupracovala při tvorbě své diplomové práce, si 

nepřála být jmenována.

Společnost je velkého charakteru, má přibližně 2 500 zaměstnanců, z tohoto 

důvodu byl zaslán dotazník s žádostí o vyplnění v regionálním oddělení, kde byl 

vyplněn 55 zaměstnanci. Dotazník je uveden v příloze 1.

2.1 Analýza osobních údajů respondentů

Dotazník jsem zaslala pracovníkům daného oddělení pomocí podnikové 

elektronické pošty. Tento dotazník mi byl vyplněn celkem 55 pracovníky, mezi kterými 

byli vedoucí pracovníci a jejich podřízení. Osobních údajů se týkaly otázky 

číslo 15 až 18.

Složení zaměstnanců je patrné z následujícího grafu 2, kde je vidět, že pouze 

nepatrně zde převažují ženy.
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Graf 2 Rozložení pracovníků vybraného podniku podle pohlaví
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56%

Muž
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Dále bych ráda zmínila věkové rozložení v daném oddělení, jelikož je to velmi 

důležitý ukazatel.

Věkově jsem je rozdělila do následujících skupin:

 do 23 let (40 %)

 do 25 let (29 %)

 do 27 let (22 %)

 nad 27 let (9 %)

Pro přehledné znázornění jsem vytvořila následující tabulku 4 a graf 3.

Tabulka 4 Rozložení pracovníků dle věkových skupin

Kategorie do 23 let do 25 let do 27 let nad 27 let
Počet respondentů 22 16 12 5

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření
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Graf 3 Rozložení pracovníků dle věkových skupin

40%

29%

22%
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do 23 let

do 25 let

do 27 let

nad 27 let

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Z grafu i tabulky je patrné, že nejpočetnější skupinou jsou zaměstnanci do 23 let. 

Jedná se tedy o velmi mladou skupinu respondentů, jelikož pouhých 5 % se nachází ve 

skupině nad 27 let.

Je zcela zřejmé, že celkově v celé společnosti bude průměrný věk zaměstnanců 

o něco vyšší, ale jelikož se jedná o společnost s vysokým poměrem zaměstnanců 

v mladém věku, je průměrný věk zaměstnanců ve společnosti odhadován na 27 let.

Jelikož byl v dotazníku kladen dotaz na současný věk konkrétně, je možné 

vypočítat průměrný věk respondentů, který je 24 let.

Další otázkou bylo zkoumáno vzdělání zaměstnanců daného oddělení. Pro 

každého zaměstnavatele je důležitým faktorem při výběrovém řízení vzdělání uchazeče 

o práci a následně jím vybraného zaměstnance. Každý zaměstnavatel se snaží si cíleně 

vybírat své pracovníky na všechny pracovní úrovně s odpovídající kvalifikací. Snad již 

všichni zaměstnavatelé vědí, že důležitou součástí zaměstnání je i další rozvoj

zaměstnanců. Nejedná se jen o jejich kvalifikační, ale také rozšíření zkušeností 

získaných praxí např. od profesně starších kolegů. Je důležité říci, že ne každý člověk s 

určitým stupněm vzdělání musí být stoprocentně dobrý zaměstnanec.
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Respondenti mohli vybírat z  možností základní, vyučen(a), středoškolské či 

vysokoškolské vzdělání. (viz. tabulka 5 a graf 4)

Tabulka 5 Rozdělení pracovníků dle dosaženého vzdělání

Kategorie základní vyučen(a) středoškolské vysokoškolské
Počet respondentů 0 1 46 8

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Graf 4 Rozdělení pracovníků dle dosaženého vzdělání

15% 2%

83%

vyučen(a)

středoškoleské

vysokoškolské

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Ve společnosti jsou zastoupeny pouze tři stupně vzdělání. Se základním 

vzděláním na daném oddělení nepracuje nikdo z respondentů. Pouze jeden respondent

odpověděl, že je vyučen a odpovídá tak 2 % z celkového počtu respondentů. Další 

skupina jsou středoškolsky vzdělaní respondenti, kteří jsou tak nejpočetnější skupinou 

se svými 83 %. Vysokoškolské vzdělání je zde také zastoupeno a to sice 15 %, což je 

nejspíše způsobeno také zaměstnanci, kteří pracují na částečný úvazek a při práci 

studují vysokou školu.

Poslední otázka v rámci osobních údajů byla zaměřena na výši průměrného 

měsíčního příjmu. Tato položka je pro výběr životního pojištění velmi důležitá. Právě 
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podle výše mzdy se člověk může rozhodovat, zda si životní pojištění uzavře a v jaké 

výši. Průměrný plat se na daném oddělení pohybuje okolo 15.000 Kč.

2.2 Vztah a pohled zaměstnanců na životní pojištění

Vztah a pohled zaměstnanců na životní pojištění byl v dotazníku zjišťován 

pomocí otázek č. 6, 13 a 14, kde byla zkoumána důležitost pojištění pro život, vliv 

reklamy a image komerční pojišťovny při výběru pojištění a zda by se zaměstnanci 

líbila možnost mít svého pojišťovacího zprostředkovatele.

Následující graf 5 ukazuje názor respondentů na důležitost životního pojištění.

Graf 5 Názor zaměstnanců na důležitost životního pojištění
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Z grafu 5 je možné vyčíst, že více než polovina zaměstnanců považuje životní 

pojištění za důležité – jedná o 60 % respondentů. Zbylých 40 % nepovažuje životní 

pojištění za důležité pro svůj život. Většina zaměstnanců je vzhledem k věkovému 

rozložení na daném oddělení ještě stále zatím bezdětných a svobodných.

Další otázkou byl řešen vliv reklamy a image komerční pojišťovny na výběr 

pojištění. Třebaže si mnohdy říkáme, že reklamě nevěříme, nevědomky poté saháme po 
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výrobcích právě z reklam – jde o to, že podvědomě daný výrobek známe a proto mu 

„věříme“ namísto toho, abychom si vybrali výrobek, který jsme v životě neviděli. Ať už 

si to uvědomujeme nebo ne, reklama nás ovlivňuje, ale ne každý člověk je ochoten si to 

přiznat. Lze říci, že reklamou jsou více ovlivněni mladší lidé, kteří častěji sledují nebo 

poslouchají různá média. Starší generace vliv reklamy většinou otevřeně nepřizná. Mezi 

klasické „reklamní triky“ bychom mohli zařadit malé děti, ženy a zvířata. Je pravdou, že 

i na mne kolikrát reklama zapůsobí, chytne u srdce a vyvolá tak žádoucí efekt

(viz graf 6).

Graf 6 Názor respondentů na vliv image a reklamy
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Z výše uvedeného grafu 6 je patrné, že se respondenti rozdělili přesně na 

polovinu. První polovina přiznává vliv reklamy a image firmy při výběru. Druhá 

polovina vliv reklamy nebo image firmy nepřiznává nebo si nepřipouští.

Poslední otázkou v oblasti pohledu respondentů na životní pojištění byla 

zkoumána líbivost představy osobního pojišťovacího zprostředkovatele (viz graf. 7).
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Graf 7 Využití respondentů možnosti pojišťovacího zprostředkovatele.
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že 85 % respondentů by možnost mít svého 

vlastního pojišťovacího zprostředkovatele využilo. Často ve svém osobním životě 

zjišťujeme, že víme velmi mnoho o své profesi, ale zjišťovat nabídky trhu v oblasti, 

která nám není zas až tak blízko je velmi zdlouhavé a unavující. Pouhých 15 % 

respondentů by této možnosti nevyužilo. Vysvětlením pro tento postoj může být 

například špatná zkušenost s podobnými pracovníky nebo obecně s úředníky. Mnoho 

lidí také nerado odkrývá svou finanční situaci cizí osobě.

2.3 Analýza pojištěnosti zaměstnanců

Aktuální pojištěnost zaměstnanců zkoumaly otázky číslo 1 až 5 a 10, kde bylo 

pomocí otázek zjišťováno, kolik zaměstnanců má již životní pojištění uzavřeno, kterou 

komerční pojišťovnu k uzavření pojistné smlouvy využili, jaké životní pojištění mají 

sjednáno, věk při uzavírání smlouvy a jak vysoké měsíční pojistné platí.

Kolik respondentů má uzavřeno životní pojištění nám ukazuje graf 8.
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Graf 8 Pojištěnost zaměstnanců v oblasti životního pojištění
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Z výše uvedeného grafu je možné vyčíst, že pouhých 29 %, tedy 16 respondentů 

má uzavřeno pojištění v oblasti životního pojištění. Jedná se tedy o velmi malou 

skupinu lidí. Zbývající respondenti uzavřeno životní pojištění nemají. Jedná se o 39 

respondentů, tedy 71 %. Pouhých 11 % respondentů tedy považuje životní pojištění za 

důležité, ale ještě ho uzavřeno nemá.

V dalším dotazu bylo zjišťováno u již pojištěných zaměstnanců u jaké komerční 

pojišťovny mají své životní pojištění uzavřeno (viz tabulka 6 a graf 9).

Tabulka 6 Rozdělení pojištěných zaměstnanců dle komerčních pojišťoven

Název pojišťovny Počet respondentů
Česká pojišťovna a.s. 7
ČSOB Pojišťovna, a.s. 3
Kooperativa pojišťovna, a.s. 1
UNIQA pojišťovna, a.s. 2
ING pojišťovna, a.s. 2
Komerční pojišťovna, a.s. 1

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření
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Graf 9 Rozdělení pojištěných zaměstnanců dle komerčních pojišťoven
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Zaměstnanci jsou pojištěni celkem u 6 různých pojišťoven. Jedná o ČSOB 

Pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna a.s., ING pojišťovna, Česká pojišťovna a.s., 

UNIQA pojišťovna a.s. a Komerční pojišťovna a.s. 

Nejvíce zaměstnanců je pojištěno u České pojišťovny, zde se jedná o 7 

respondentů. Stejné zastoupení jednoho respondenta mají společnosti Komerční 

pojišťovna a Kooperativa pojišťovna.

U již pojištěných zaměstnanců mne také zajímalo jaký přesný druh životního 

pojištění mají uzavřeno. Mohli si vybrat mezi kapitálovým, rizikovým, investičním 

nebo důchodovým životním pojištěním a nebo uvést jiné, pokud uzavřeli jiné životní 

pojištění (viz tabulka 7 a graf 10).
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Tabulka 7 Rozložení respondentů dle druhu pojištění

Druh pojištění Počet respondentů
Kapitálové životní pojištění 4
Rizikové životní pojištění 4
Investiční životní pojištění 1
Důchodové životní pojištění 4
jiné 3

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Graf 10 Rozložení respondentů dle druhu pojištění
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Z výše uvedených dat lze vyčíst, že stejné množství lidí má uzavřeno kapitálové, 

rizikové i důchodové životní pojištění. Nutno připomenout, že u rizikového životního 

pojištění není spořící složka, pojištěný je tedy kryt pouze pro případ rizika smrti.

Tři respondenti uvedli, že mají uzavřeno jiné životní pojištění. Jedná se o 

kapitálové životní pojištění s úrazovým připojištěním. Je vhodné ho tedy zahrnout do 

kapitálového životního pojištění. Celkem je tedy sedm respondentů s tímto druhem 

pojistného produktu, což činí 44 % z celkového počtu respondentů. Nejvíce respondentů 

má tedy uzavřeno kapitálové životní pojištění.
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Investiční životní pojištění má uzavřeno pouze jeden respondent.

Je zřejmé, že zaměstnanci i zaměstnavatel budou mít zájem o sjednání produktu 

z odvětví životního pojištění, které bude splňovat veškeré podmínky pro odpočty a bude 

se přizpůsobovat aktuální finanční situaci zaměstnance.

Další dvě otázky byly zaměřeny na vstupní věk respondentů při uzavírání 

pojistné smlouvy a na kolik let je smlouva sjednána.

Devět z respondentů uzavřelo své životní pojištění do svých 20 let, u ostatních 

respondentů je vstupní věk vyšší, ale nikdy nepřevýšil věk 30 let, což je dáno věkovou 

skladbou respondentů.

Průměrný věk při uzavření pojistné smlouvy u všech respondentů je 21 let, což 

je velmi dobře, jelikož v dnešní době se doporučuje uzavírat životní pojištění v co 

nejmladším věku, především z důvodu dobrého zdravotního stavu, který může ve 

vyšším věku činit komplikace přijetí např. při vysoké pojistné částce.

Pouze čtyři respondenti mají uzavřeno své životní pojištění tak, aby mohli 

uplatňovat daňové odpočty. Dva respondenti dokonce uvedli, že neví na jak dlouhou 

dobu mají své životní pojištění uzavřeno.

Následující otázka u uzavřených životních pojištění zjišťovala, jak vysoké 

měsíční pojistné respondenti platí. Z odpovědí lze vypočítat průměrnou výši měsíčně 

placeného pojistného, která činí 456,-- Kč. Obecně se doporučuje si „odkládat“ na 

životní pojištění 1/10 z příjmu, což však neodpovídá porovnání s průměrnou výší 

výdělku zaměstnanců na daném oddělení. Toto jednání je však vzhledem k věku a 

většinou svobodného života pochopitelné.

Další otázka se zaměřila na způsob hrazení pojistného. Největší zastoupení má 

měsíční hrazení pojistného, které činí 78 %. Ostatní způsoby byly uvedeny velmi 

sporadicky. Měsíční hrazení pojistného je velmi výhodné, jelikož nepotřebujeme 

vysokou částku najednou a téměř ani nepostřehneme, že nám nějaká částka z účtu 
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odešla, jelikož s odečtením počítáme předem. Pokud se rozhodneme hradit pojistné 1x 

ročně musíme na to myslet již v průběhu roku, abychom částku měli v den splatnosti 

připravenou.

Poslední otázka v této části zkoumala na jak vysokou částku mají respondenti 

uzavřenou pojistnou smlouvu. Z odpovědí vyplynulo, že 70 % má uzavřenu pojistnou 

smlouvu na pojistnou částku v rozmezí 100 až 500 tis. Kč. Zbylých 30 % má pojistnou 

smlouvu uzavřenu na pojistnou částku v rozmezí 50 až 100 tis. Kč. Výše pojistné částky 

by však měla být stanovena v hodnotě trojnásobku ročního příjmu klienta, což 

neodpovídá obecnému pravidlu, které říká, že výše pojistné částky by měla být 

stanovena v hodnotě trojnásobku ročního příjmu klienta.

2.4 Zájem zaměstnanců o uzavření nového životního pojištění

V rámci dotazníkového šetření jsem pomocí šesti otázek zjišťovala zájem 

zaměstnanců o uzavření nového životního pojištění. Otázky směřovaly na oblast 

výběru komerční pojišťovny, výši měsíčního pojistného, délku pojistného období, koho 

by chtěli životním pojištěním zabezpečit a na jak vysokou částku by pojistnou smlouvu 

uzavřeli.

Následující graf 11 nám ukazuje zájem respondentů o uzavření nového životního 

pojištění.
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Graf 11 Zájem respondentů o uzavření nového životního pojištění
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Pouhých 35 % z celkového počtu respondentů má zájem o uzavření nového 

životního pojištění. Zbývajících 65 % nemá zájem o uzavření nového životního 

pojištění, jelikož již životní pojištění uzavřeno mají, nebo jeho uzavření nevidí ve své 

stávající životní situaci za nutné. Někteří také uvedli, že by o uzavření uvažovali, pokud 

by byli seznámeni s výhodami či nevýhodami životního pojištění. Někteří respondenti 

uvádí, že zatím nemají rodinu a tak nemají koho zabezpečovat, až budou rodinu mít, tak 

budou o životním pojištění uvažovat.

I přesto, že se jedná o tak mladou skupinu respondentů, nezájem mne velmi 

překvapil, a to právě z důvodu možnosti uzavřít výhodněji životní pojištění v nižším 

věku s nižším měsíčním pojistným vzhledem k předpokládanému dobrému zdravotnímu 

stavu. Jak již bylo zmíněno, při uzavření životního pojištění ve vyšším věku je nutno 

počítat s vyšším pojistným.

V následujícím dotazu jsem zjišťovala jakou komerční pojišťovnu by si 

vybrali a případně proč. Z výsledků vyplynulo, že většina neví nebo o tom tak detailně 

nepřemýšleli. Jeden z respondentů také uvedl, že by si vybral komerční pojišťovnu s 

dlouhodobou tradici, dobrým jménem a dobrou péčí o zákazníka, což mne velmi 

zaujalo. Z preferovaných komerčních pojišťoven tedy vzešly pouze čtyři:
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 Česká pojišťovna a.s.

 Komerční pojišťovna, a.s.

 Generali Pojišťovna a.s.

 Allianz pojišťovna, a.s.

Dle očekávání je největší zájem o pojištění u České pojišťovny, a to z důvodu 

zde již uzavřených jiných pojistných smluv. Pro všechny výše zmíněné komerční

pojišťovny pak respondenti uvedli jako důvod volby dobré zkušenosti.

Následující otázka se dotazovala na velmi důležitou složku, kterou je výše 

měsíčního pojistného při uzavření nového životního pojištění. Jak již bylo uvedeno,

ideální výše měsíční platby pojistného je 1/10 z příjmu. Tuto výši pojistného si mohou 

dovolit buď lidé, kteří nepotřebují zabezpečit rodinu nebo lidé s vyšším příjmem. Přesto 

by každá pojišťovna nebo pojišťovací agent měli být schopní nastavit klientovi 

optimální výši měsíčního pojistného dle jeho finanční situace (viz tabulka 8 a graf 12).

Tabulka 8 Rozdělení respondentů dle výše měsíčního pojistného

Výše měsíčního pojistného Počet respondentů
do 500 Kč 8

501 - 750 Kč 3
751 - 1000 Kč 5
1001 - 1250 Kč 2
1251 - 1500 Kč 1

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření
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Graf 12 Rozdělení respondentů dle výše měsíčního pojistného
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Z výše uvedené tabulky a grafu je možné vyčíst, že největší počet zaměstnanců 

je ochotno platit měsíčně na své životní pojištění do výše 500,-- Kč (42 %). Další 

početnější skupinou jsou zaměstnanci, kteří jsou ochotni měsíčně platit částku 

v rozmezí 751 až 1000,-- Kč. V cenové relaci 501 až 750,-- Kč/měsíc je ochotno platit 

16 % respondentů. V cenové relaci 1001 až 1251,-- Kč/měsíc je ochotno platit 11 % 

respondentů a v nejvyšší cenové hladině pouze jeden respondent, který tak činí 5 %.

Další otázka se zaměřila na délku pojistné smlouvy, tedy na jak dlouhou dobu 

by zaměstnanci smlouvu chtěli uzavřít. Sama za sebe bych doporučila pojištění do věku 

60 let, tak aby mohli zaplacené pojistné odečítat od základu daně. Výsledky jsem 

shrnula v tabulce 9.

Tabulka 9 Přehled délky nových pojistných smluv

Délka pojištění ženy muži celkem
do 10 let 4 2 6

15 let 1 0 1
20 let 2 1 3
30 let 1 2 3

do 60 let věku 3 5 8

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření
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Nejvíce respondentů si vybralo možnost uzavření pojistné smlouvy do 60 let 

věku, tak aby byla splněna podmínka pro možnost odečtení zaplaceného pojistného od 

základu daně. Z celku se však jedná o pouhých 38 %. Jak již bylo řečeno, jedná se o 

velmi mladou skupinu lidí, kteří mají ještě mnoho let do dovršení 60 let věku, a tak 

uzavření pojistné smlouvy na tak dlouhou dobu pro ně může být poněkud stresující 

z hlediska budoucí neschopnosti úhrady nebo odjezdu na delší dobu do zahraničí. Další 

nejpočetnější skupinou je právě nejspíše z výše uvedeného důvodu možnost uzavření 

pojistné smlouvy na dobu do 10 let. Průměrná délka pojistné doby, vyjma skupiny do 

60 let (rozdílnost délky smlouvy dle věku při uzavření smlouvy), tak činí 15 let 

(viz graf 13).

Graf 13 Přehled délky pojistného období nově uzavřených pojistných smluv
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Poslední dotaz v této oblasti se zaměřil na velmi důležitou otázku, tedy koho je 

pro zaměstnance důležité životním pojištěním zabezpečit. Zda sebe, rodinu či sebe i 

rodinu (viz graf 14).
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Graf 14 Důležitost zabezpečení z pohledu respondentů
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Z výše uvedeného grafu je patrné, že 74 % respondentů chce svým životním 

pojištěním zabezpečit nejen sebe, ale i rodinu. Při této otázce se většina zaměstnanců 

zamyslela nad svou budoucností, jelikož v současné době ještě převážná část z nich 

žádné potomky nemá. Zbylé dvě skupiny jsou velmi málo početné.

2.5 Osobní názor zaměstnanců

Na posledním místě v dotazníku stála otázka „Co se Vám jako první vybaví při 

slovech – pojištění, pojišťovnictví, apod.?“. Pomocí tohoto dotazu jsem chtěla zjistit, 

jaké mají respondenti o pojištění mínění.

Z výsledků je patrné, že se zaměstnanci  daného oddělení rozdělili na dvě 

skupiny. Jedna část vidí v pojištění ztrátu peněz a vnucující se pojišťovací 

zprostředkovatele, kteří za nimi přijdou až domů. Klienti jim však nevěří, jelikož se na 

trhu s pojistnými smlouvami sami neorientují a neví, zda nejde pojišťovacímu 

zprostředkovateli jen o výdělek a nenabídne mu tak nevýhodnou pojistnou smlouvu.
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Druhá část pracovníků vidí v pojištění záruku, ochranu zdraví, majetku a osob. 

Jiní vidí jistotu a bezpečí a někdo dokonce i úspory.

Pro komerční pojišťovny je velmi těžké získat si klienta, jelikož v lidech stále 

přetrvává pocit nedůvěry v dané instituce a je velmi těžké ho změnit. Je ovšem pravdou,

že image společnosti pro běžné lidi dělají právě oni „pojišťovací zprostředkovatelé“. 

Ti jsou hodnoceni za počet uzavřených pojistných smluv, některým z nich tedy ne vždy 

jde o zákazníka, ale o vlastní profit. 
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3 ANALÝZA NABÍDEK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 
VYBRANÝCH KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN

V současné době je na českém pojistném trhu výběr z velkého množství 

pojistných produktů, a to i v rámci životního pojištění. Vždy však záleží na konkrétních 

požadavcích klienta, zda se chce „pouze“ pojistit nebo i spořit. Výhodou dnešních 

pojistných produktů je jejich vzájemná kombinovatelnost a variabilita – tedy  možnost 

přizpůsobení se dané finanční situaci klienta. Pojišťovny se snaží v dnešní době vyjít 

svým klientů maximálně vstříc a tím se, stejně jako ostatní obory, orientují na 

zákaznickou spokojenost.

Při výběru nabídek produktů z odvětví životního pojištění jsem se zaměřila 

především na splnění veškerých požadavků a kritérií zadaných zaměstnavatelem. 

Následně jsem zohlednila i požadavky zaměstnanců získaných z dotazníků.

Průměrný věk ve společnosti je asi 27 let. Většina respondentů by si přála 

životní pojištění do 60 let věku kvůli možnosti odečtení zaplaceného pojistného

od základu daně, kterých by mohl využít jak zaměstnavatel tak zaměstnanec. Dále 

z dotazníku vyplynulo, že v průměru by byli zaměstnanci ochotni odkládat měsíčně 800 

Kč a pomocí pojištění by chtěli zabezpečit sebe a také svou rodinu.

Je nutné zdůraznit, že životní pojištění není jen nástroj ke spoření, jak na něj 

mnozí pohlíží, ale jedná se hlavně o pojišťovací službu a každý člověk by měl nejdříve 

zjistit, zda pojištění opravdu potřebuje. Nejvíce je doporučováno lidem, na jejichž 

příjmu jsou závislí další členové rodiny. Dále o ní musí často uvažovat lidé v souvislosti 

s ručením za úvěr, hypotéku apod. Toto všechno jsou důvody, které vedli k rozhodnutí 

pojistit se v minulosti i dnes. Ovšem dnes je tu ještě další důvod, proč mít sjednáno 

životní pojištění. Díky připravované změně důchodového systému je životního pojištění 

a penzijního připojištění možnost zaplacené pojistné odečíst od základu daně. Je to 

způsob, jakým stát podporuje soukromé „spoření“ na seniorský věk.

Vzhledem k tomu, že chceme využívat možnosti zaplacené pojistné odečíst od 

základu daně, zaměřím se na kapitálová životní pojištění, a to zejména na univerzální 
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nebo také variabilní životní pojištění, která představují moderní vývojovou větev 

životního pojištění pro případ smrti nebo dožití a svým fungováním má nejblíže ke 

kapitálovému životnímu pojištění (KŽP). Investiční životní pojištění jsem nezvolila 

vzhledem k nutnosti rozhodování o investování svých finančních zdrojů a 

negarantovaného zúročení našich vložených peněz. Zvolila jsem tento postup také

z důvodu nízkého věku respondentů, je zde tedy velmi pravděpodobná možnost 

neschopnosti splácet a využití tak platebních prázdnin, která jsou s tímto produktem 

nabízena – například při založení rodiny, kdy bude žena odkázána pouze na peněžitou 

pomoc v mateřství a rodina tak bude zcela závislá na příjmu muže.

V porovnání s KŽP je ale mnohem pružnější (odtud i název flexibilní ŽP). Celou 

řadu jeho vlastností můžeme měnit i v průběhu pojištění, a to podle naší momentální 

situace. Když získáme lépe placenou práci a budeme tak chtít spořit na tento produkt 

více, zvýšíme si pojistnou částku. Ocitneme-li se naopak ve finančně obtížné situaci, 

pojistné snížíme nebo je na čas přestaneme platit úplně - využijeme tzv. platebních 

prázdnin. (Délka platebních prázdnin závisí na tom, na jak dlouho nám vystačí 

kapitálová hodnota z již zaplaceného pojistného. Z ní se totiž během našich finančních 

potíží čerpají platby na sjednaná rizika.)27

Univerzální životní pojištění má svůj původ ve Spojených státech amerických, 

kde se rozvíjí již od 70. let 20 století, a jeho hlavními charakteristickými rysy, kterými 

se odlišuje od klasických kapitálových životních pojistek, jsou: 

 variabilita pojistného krytí, což především znamená volbu relativně 

širokého rozpětí pojistné částky pro případ smrti k danému pojistnému 

vzhledem k placenému pojistnému, 

 variabilita parametrů pojištění, za což lze považovat změnu rozsahu a 

výše pojistného krytí v průběhu trvání pojištění, dočasné přerušení placení 

pojistného, změny ve výši pojistného atd., 

 částečný odkup nebo výběr, který umožňuje vyčerpat část hodnoty 

pojištění v průběhu trvání pojištění, 

                                           
27 http://www.penize.cz/info/zpravy/zprava.asp?IDP=1&NewsID=4757 – ze dne 31.3.2007
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 mimořádné pojistné, které lze hradit kdykoliv nad rámec smluveného 

běžného či jednorázového pojistného, 

 garance minimálního zhodnocení. Stejně jako u klasických kapitálových 

životních pojistek pojišťovna garantuje zhodnocení pojistné rezervy ve výši 

technické úrokové míry. Výjimkou je mimořádné pojistné, na které se 

vztahuje technická úroková míra platná v době, kdy je pojistné na smlouvu 

vkládáno, 

 transparentnost, což znamená, že klientovi je veden individuální účet, na 

kterém jsou zaznamenány platby pojistného i poplatky za převzatá rizika a 

správu pojištění. Tato vlastnost ale není pro všechny produkty 

samozřejmostí.28

Variabilní (flexibilní) pojištění odstraňuje některé nedostatky kapitálového 

životního pojištění. Není zde fixní poměr pojistných částek pro případ smrti a dožití. 

Každý zaměstnanec si tak může v určitých mantinelech stanovených pojišťovnou zvolit 

poměr spořící a pojistné funkce a navíc tento poměr může v průběhu trvání smlouvy 

měnit (variabilita).

Díky této pružnosti může být definována pojistná částka pro případ dožití, ale 

komerční pojišťovny u tohoto produktu garantují minimální výnos. Pojištěná osoba má 

také přehled o stavu již naspořených prostředků a nákladech pojišťovny

(transparentnost). Toto pojištění navíc nabízí částečnou výplatu kapitálové hodnoty 

pojištění před koncem pojistné doby, ale využití této výhody znamená nedodržení 

podmínek státní podpory (částečný odkup nebo výběr). Nevýhodou stále zůstává 

nemožnost aktivně ovlivnit výnos spoření.29

                                           
28 http://www.penize.cz/info/zpravy/zprava.asp?IDP=1&NewsID=2875 – ze dne 31.3.2007
29 http://www.sophia.cz/aktualne/media/pojisteni-jako-benefit-pro-zamestnance/ - ze dne 31.3.2007



- 55 -

Po dohodě s managementem společnosti jsem vybrala následujících sedm

komerčních pojišťoven na českém pojistném trhu pro srovnání univerzálního životního 

pojištění:

 Česká pojišťovna a.s.

 AEGON Pojišťovna, a.s.

 UNIQA pojišťovna, a.s.

 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 Pojišťovna České spořitelny, a.s.

 Generali Pojišťovna a.s.

 ČSOB Pojišťovna, a. s.

Do jednotlivých výše uvedených pojišťoven jsem zaslala e-mail, ve kterém jsem 

žádala o informace o univerzálních životních pojištěních. Většinou se žádné konkrétní 

informace o produktu na internetu nedozvíme a jelikož je v dnešní době málo času na 

to, abychom „oběhávali“ všechny pojišťovny a vybírali vhodný produkt tímto 

způsobem, rozhodla jsem se využít e-mailu a zhodnotit tak i ochotu sdělování informací 

pojišťoven po internetu. K jednotlivým pojišťovnám uvádím charakteristiku a své 

osobní hodnocení zkušeností při získávání informací. Parametry k jednotlivým 

produktům, o které jsem žádala jsou uvedeny v kapitole 4.2.

3.1 Kapitálové životní pojištění společnosti Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna, a.s. (dále jen ČP) je univerzální pojišťovnou, která realizuje 

pojišťovací a zajišťovací činnost ve všech standardních druzích pojištění. Realizuje 

zákonné a smluvní pojištění majetku, osob a odpovědnosti za škodu. Dále jsou to 

pojištění podnikatelů, průmyslu, zemědělské pojištění, zahraniční pojištění a zajištění, 

které vyplývá z mezinárodního obchodního styku. Kromě těchto hlavních činností 

provádí směnárenskou a úvěrovou činnost a realizuje pojištění a služby za devizové 
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prostředky. Její strategická koncepce vychází z potřeby nabídky pojišťovacích aktivit, 

které jsou běžné v rozvinutých zemích.

Tradice ČP se odvíjí nepřetržitě od roku 1827, kdy byla v Praze založena První 

česká vzájemná pojišťovna. Ta zpočátku provozovala pouze požární pojištění 

nemovitostí. V druhé polovině 19. století již byla První česká vzájemná pojišťovna tak 

silná instituce, že jí neotřásly ani náhrady škod po řadě velkých požárů koncem století 

včetně vůbec největší pojistné události v 19. století, jíž byl požár rozestavěného 

Národního divadla. Počátkem 20. století začala První česká vzájemná pojišťovna 

nabízet svým klientům také životní pojištění, pojištění proti vloupání a pojištění 

zákonné odpovědnosti a úrazu. Po roce 1948 vznikla jediná Československá pojišťovna, 

která si monopolní postavení držela až do roku 1991, kdy byl zákonem o pojišťovnictví 

otevřen trh a umožněn vstup dalších pojišťoven. Do konce roku 1999 vzniklo na českém 

trhu 42 pojišťoven.30

Profil životního pojištění DYNAMIK

Dynamik je univerzální životní pojištění, u kterého je možné měnit celou řadu 

jeho vlastností i v průběhu pojištění podle momentální situace. 

Životní pojištění Dynamik kombinuje pojištění se spořením. Znamená to, že na 

konci pojištění dostaneme naspořenou částku spolu s výnosy. 

Volitelná připojištění lze uzavřít i vypovědět kdykoliv v průběhu pojištění. 

Stejně tak se mohou měnit i jejich parametry. Jedná se o připojištění úrazu, závažných 

onemocnění a pojištění pro případ nemoci.31

                                           
30 http://www.ceskapojistovna.cz/o-nas.html, ze dne 21.3.2007
31 http://www.cpoj.cz/default.aspx?server=1&section=169, ze dne 21.3.2007
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Hodnocení získávaných informací

Informace mi byly velmi ochotně poskytnuty do čtvrtého pracovního dne ode 

dne zaslání žádosti. Zároveň nebyl žádný problém s doplněním informací v případě 

nejasnosti.

3.2 Kapitálové životní pojištění společnosti AEGON Pojišťovna, a.s.

Aegon pojišťovna, a.s. (dále Aegon) vstoupila na český trh teprve na jaře roku 

2005, je však součástí jedné z největších pojišťovacích skupin světa působící zejména 

na vyspělých trzích Holandska, USA, Kanady a Velká Británie. Historické kořeny 

společnosti sahají do doby před 150 lety, kdy v Holandsku postupně vzniklo pět 

významných pojišťoven, na jejichž základě poté v roce 1983 koncern Aegon vznikl. 

Sídlo má dnes v holandském Haagu.32

Profil životního pojištění LIVE

Životní pojištění Live je univerzálním kapitálovým životním pojištěním s 

garantovanou úrokovou mírou a možností širokého přizpůsobení se aktuálním 

potřebám.

Komplexní pojistnou ochranu doplňují i připojištění. Připojistit se lze pro případ 

zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity, pro případ smrti následkem 

úrazu, pro trvalé následky úrazu či závažná onemocnění.33

Hodnocení získávaných informací

Společnost na internetových stránkách mnoho informací k jejich produktu 

uvedeno nemá a po žádosti o informace e-mailem mi bylo doporučeno, abych 

                                           
32 http://www.aegon.cz/o-spolecnosti.php, ze dne 21.3.2007
33 http://www.aegon.cz/aegon-live.php, ze dne 21.3.2007
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kontaktovala jejich finančního poradce, „který podle mých potřeb a přání vytvoří 

vzorové pojištění“. Po další žádosti o informace o produktu e-mailem mi bylo 

doporučeno kontaktovat produktového manažera a poskytli mi na něho kontakt. Po delší 

komunikaci jsem informace e-mailem získala.

3.3 Kapitálové životní pojištění společnosti UNIQA pojišťovna, a.s.

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

působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna, poskytující s výjimkou 

zemědělských rizik komplexní paletu pojistných produktů neživotního i životního 

pojištění. Spoluzakladatelem a hlavním akcionářem Uniqa pojišťovny s podílem 

83,33 % je největší rakouská pojišťovací skupina Uniqa. Skupina Uniqa vznikla 

8.11.1999 proměnou holdingu BARC v novou společnost. Holding Uniqa je dnes 

největší rakouskou pojišťovací skupinou s více než 20% podílem na rakouském 

pojistném trhu. Druhým akcionářem Uniqa pojišťovny je od 6.5.1999 Evropská banka 

pro obnovu a rozvoj EBRD, která se účastnila navýšení základního jmění na 

480 mil. Kč, a získala tak podíl ve výši 16,67 %.34

Profil životního pojištění AKORD

Jedná se o variabilní program kapitálového životního pojištění, v rámci něhož si 

klient sám zvolí strukturu pojištění, neboť vedle životního pojištění nabízí pojištění 

úrazu klienta i jeho dětí.

Flexibilita produktu spočívá v tom, že rozhodne-li se klient kdykoli během 

pojistné doby navýšit anebo snížit pojistnou částku pro případ smrti, pojišťovna mu to 

umožní. Úprava pojistné částky může být pro klienta vhodná například ožení-li se nebo 

narodí-li se mu děti (chce-li své blízké zabezpečit pro případ nenadálé tragické 

                                           
34 http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/company/uniqaczech/index.jsp, ze dne 21.3.2007
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události), popřípadě čerpá-li spotřebitelský, hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního 

spoření.35

Hodnocení získávaných informací

Na informace bylo nutné si počkat déle než tomu bylo u jiných komerčních 

pojišťoven, ale velmi oceňuji lidský přístup, kdy mi byla zaslána informace, že daný

pracovník je zaneprázdněn, ale v dohledné době se bude mým dotazům věnovat. 

S poskytnutými informacemi i přístupem k zákazníkovi jsem byla velmi spokojena.

3.4 Kapitálové životní pojištění společnosti Česká podnikatelská 

pojišťovna, a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., (dále jen ČPP) působí na českém 

pojistném trhu od listopadu 1995. Základní kapitál společnosti činí 1 miliardu Kč. 

Společnost je řádným členem České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů a 

dalších sdružení. Koncern nově působí pod společnou značkou Vienna Insurance 

Group.

Jediným akcionářem ČPP je Kooperativa pojišťovna a.s.. Wiener Städtische 

Allgemeine Versicherung AG je hlavním akcionářem Kooperativy pojišťovny, a.s.. 

Klíčovými trhy Vienna Insurance Group jsou Rakousko, Česká republika, 

Rumunsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora a 

Bulharsko.36

                                           
35 http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/privat/life/Zivotni_programy/index.jsp, 21.3.2007
36 http://www.cpp.cz/profil_zaklinfo.asp, 21.3.2007
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Profil životního pojištění Filip PLUS

Životní pojištění Filip PLUS zaručuje bezpečné zhodnocení finančních 

prostředků, možnost vkládání mimořádného pojistného, každoroční připisování podílů 

na zisku. Garantuje také zhodnocení po dobu trvání pojištění v minimální roční výši 

2,4 % u kapitálové hodnoty pojistného.

Pojištění nabízí možnost změny pojistné částky a doby pojištění, dále pak 

možnost přerušení plateb pojistného. Je zde možnost půjčky z kapitálové hodnoty a 

klient také může vyžít mimořádné vklady a výběry. K životnímu pojištění je možné 

sjednat další připojištění (např. úrazové).37

Hodnocení získávaných informací

Částečné informace jsem získala od pověřené osoby v prezentaci s tím, že 

doplněné informace mi budou zaslány další týden. Provedla jsem tedy selekci a zaslala 

e-mail s žádostí i doplnění informací na dotazy, které jsem v prezentaci nenalezla. 

Žádné informace jsem již neobdržela, proto jsem společnost z hodnocení vyřadila.

3.5 Kapitálové životní pojištění společnosti Pojišťovna České 
spořitelny, a.s.

Pojišťovna České spořitelny, a.s. (dále jen Pojišťovna České spořitelny) byla 

založena v roce 1992 českým soukromým kapitálem a pod názvem Živnostenská 

pojišťovna zahájila v lednu 1993 svoji pojišťovací činnost. Jejím cílem bylo poskytovat 

pojišťovací služby především pro nastupující podnikatelskou sféru. S rozvojem 

pojišťovací činnosti se začala rozšiřovat také nabídka pojistných programů pro 

občanskou veřejnost.

                                           
37 http://www.cpp.cz/prodejci/cpp/zivotni/filip-plus.asp, 21.3.2007
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V rámci procesu privatizace České spořitelny podstoupila také Pojišťovna České 

spořitelny důkladnou právní a finanční prověrku, jejímž výsledkem byl na konci roku 

2000 vstup nového akcionáře. Největší rakouská životní pojišťovna Sparkassen 

Versicherung, člen Finanční skupiny Erste Bank, získala navýšením základního kapitálu 

o 500 milionů Kč 45% podíl ve společnosti. Současná výše základního kapitálu 

přesahuje 1,1 miliardy Kč.

Od roku 2004 se Pojišťovna České spořitelny specializuje pouze na prodej 

životního pojištění, a to prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny a vybraných 

externích sítí.38

Profil životního pojištění FLEXI

Pojištění Flexi představuje pojistněspořící program, k jehož hlavním výhodám 

patří možnost pojištění širokého spektra pojistných rizik, schopnost přizpůsobovat se 

měnícím se požadavkům a zhodnocení spořené částky s garantovaným růstem 

kapitálové hodnoty smlouvy 2 % ročně.39

Hodnocení získávaných informací

Hodně informací o univerzálním životním pojištění Flexi je uvedeno na 

internetu, což velmi oceňuji. E-mailem jsem tak žádala spíše jen o doplnění informací. 

Velmi kladně hodnotím ochotu a vstřícnost při sdělování informací.

3.6 Kapitálové životní pojištění společnosti Generali Pojišťovna a.s.

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

ústavem, pro který pracuje bezmála 3 000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé České 

republice. Široký pojistný program, zahrnující pojištění osob, majetku, odpovědnosti, 

                                           
38 http://www.pojistovnacs.cz/spolecnost/, ze dne 21.3.2007
39 http://www.pojistovnacs.cz/produkty/flexi/, ze dne 21.3.2007
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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 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. 40

Profil životního pojištění LIFE

Jedná se o variabilní kapitálové životní pojištění s čistým garantovaným 

zhodnocením kapitálové hodnoty 2,25 % ročně po celou dobu trvání pojištění. 

Variabilita tohoto produktu spočívá v možnosti zvolit si podle možností či dispozic 

mezi zhodnocováním vložených finančních prostředků nebo využitím maximální možné 

pojistné ochrany.41

Hodnocení získávaných informací

Informace k univerzálnímu životnímu pojištění Live mi byly poskytnuty ještě 

téhož dne, kdy jsem o ně žádala. Oceňuji rychlost a vstřícnost při sdělování informací o 

svém produktu.

                                           
40http://www.generali.cz/domino/portal/genred.nsf/Edit/Spole%C4%8Dnost?Open&area=Spole%C4%8D

nost&lng=, ze dne 21.3.2007
41 http://www.generali.cz/domino/portal/genred.nsf/products?readform&lng=, ze dne 21.3.2007
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3.7 Kapitálové životní pojištění společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s.

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

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

roce získala povolení k podnikání ve všech demonopolizovaných oblastech pojistného 

trhu. Vstup Chmelařské pojišťovny na trh zemědělských pojištění přinesl výrazné 

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

měla pojišťovna oprávnění pojišťovat i odpovědnost za škodu z provozu vozidla 

(povinné ručení). 

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

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

pojišťovna název na ČSOB Pojišťovna.42

Profil životního pojištění SPEKTRUM

Životní pojištění SPEKTRUM spojuje širokou ochranu zdraví a života se 

spořením. SPEKTRUM je variabilní produkt, který si může klient nastavit tak, jak 

potřebujete. Zároveň ho může kdykoliv měnit během doby jeho trvání. 

Rozsah pojištění lze nastavit podle potřeb a finančních možností. Zároveň je 

možné si vybrat z široké nabídky připojištění.43

Hodnocení získávaných informací

Komunikace a získávání informací o produktu univerzálního životního pojištění 

SPEKTRUM bylo velmi rychlé a vstřícné. Informace jsem tak měla k dispozici ještě 

téhož dne.

                                           
42 http://www.csobpoj.cz/spolecnost/, ze dne 21.3.2007
43 http://www.csobpoj.cz/produkty/pojisteni-osob/spektrum.htm, ze dne 21.3.2007
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3.8 Parametry pro srovnání životních pojištění

Při porovnávání programů flexibilního kapitálového životního pojištění jsem 

použila následující kritéria:

 pojistná ochrana = na co se pojištění vztahuje, respektive jaká rizika jsou 

pojištěním kryta,

 vstupní věk = minimální a maximální možný vstupní věk pojištěnce,

 pojistná doba = minimální délka pojistné doby (délka trvání pojistné 

smlouvy)  a maximálně do kolika let je možné mít smlouvu uzavřenou,

 minimální pojistné = výše minimálního měsíčně placeného pojistného,

 minimální  pojistná částka = výše minimální pojistné částky pro případ smrti 

 technická úroková míra = pojišťovna dává garanci ve výši technické úrokové 

míry platné v den sepsání smlouvy a vyjadřuje zhodnocení pojistné rezervy,

 plnění v případě smrti = určuje, zda je v případě smrti klienta, vyplacena 

oprávněným osobám  pojistná částka (PČ – sjednaná pro případ smrti) nebo 

kapitálová hodnota (KH – již naspořená placením pojistného) nebo 

kombinace obou těchto způsobů,

 právo na zproštění placení pojistného = vyjadřuje, zda je v pojištění 

zahrnuto právo na zproštění placení pojistného (neboli převzetí platby 

pojišťovnou v případě nemožnosti platit – v případě trvalé invalidity),

 možnost dalšího připojištění = zda je v rámci tohoto pojištění možné za 

zvýhodněnou sazbu další připojištění – nejčastěji úrazové pojištění, pojištění 

závažných onemocnění apod.,

 mimořádné pojistné = pojistné placené nad rámec běžného pojistného 

(nadspořování v rámci programu), stanovuje se minimální vklad, výběr  a 

zpoplatnění (uvedla jsem ho jako jedno z kritérií hodnocení), některé 

pojišťovny vedou zvlášť účet běžného pojistného a mimořádných vkladů –

jiné ne (v tom případě ale vybíráme z KH),
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 možnost dynamizace (indexace) = neboli přizpůsobování prostředků inflaci 

(často u pojišťoven platí, že ji můžeme odmítnout pouze v určitém rozsahu 

či množství – nutno podotknout, že dochází ke zvyšování platby pojistného –

nikoli sjednané pojistné částky pro případ smrti) – proto není doporučována,

 možnost redukce pojištění = je-li možná redukce pojištění (např. snížení 

plateb pojistného) a po jak dlouhé době placení pojistného,

 dostupnost peněz = je-li možné si do peněz sáhnout – např. vzít si půjčku 

nebo vybírat z kapitálové hodnoty,

 právo na odkupné (dříve odbytné) = kdy vzniká právo na výplatu 

odkupného. Tato částka je pojištěnci vyplacena na základě jeho žádosti o 

předčasné zrušení pojistné smlouvy.

 pozastavení plateb pojištění = zda je možné pozastavit platby např. při ztrátě 

zaměstnání, popř. na jak dlouho,

 neplacení pojistného = jaké jsou důsledky neplacení pojistného. Podle 

zákona o pojistné smlouvě neplacením pojistného pojištění zaniká (§ 20 -

Nezaplacení pojistného). Nestanoví-li tento zákon jinak, zaniká soukromé

pojištění dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené 

pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené 

pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka pojistitele 

musí obsahovat upozornění na zánik soukromého pojištění v případě 

nezaplacení dlužného pojistného. Lhůtu podle věty první lze před jejím 

uplynutím dohodou prodloužit.44,

 slevy na pojistném = zda jsou možné, popř. jaké,

 vinkulace = zda je možné pojištěním ručit za úvěr např. za nemovitost apod., 

 výplata při dožití = jakým způsobem se provádí výplata při dožití se 

sjednaného konce pojištění (setkala jsem se s názorem, že je lepší postupná 

výplata důchody, neboť vysoká částka v takto pozdním věku není nejlepší 

řešení),

                                           
44 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/pojistovnictvi_cr_7982.html ze dne 20.4.2007
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 doporučení 60x60 = říká, že pojišťovna klienty upozorňuje na možnost 

daňových odpočtů na soukromé životní pojištění.45

Některá z výše uvedených kritérií byla u všech hodnocených produktů stejná, 

proto je v přehledné tabulce neuvádím. Jedná se o pojistnou ochranu, právo na odkupné, 

možnost dalšího připojištění, vinkulaci a doporučení 60x60. Jejich podrobný popis je 

uveden v kapitole 4.

Následující tabulka 10 obsahuje získané informace od komerčních pojišťoven 

k hodnoceným produktům životních pojištění. 

                                           
45 http://www.penize.cz/info/zpravy/zprava.asp?IDP=1&NewsID=4757, ze dne 25.3.2007
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Tabulka 10 Parametry vybraných produktů životního pojištění - část 1

Akord
(Uniqa)

Dynamik
(ČP)

Flexi
(ČS)

Life
(Generali)

Live
(Aegon)

Spektrum
(ČSOB)

Vstupní věk 15 - 65 let 15 - 60 let 18 - 70 let 15 - 70 let 15 - 70 let 15 - 60 let

Pojistná doba
min. 5 let,
do 70 let

min. 10 let,
 do 70 let

min. 5 let,
 do 75 let

min. 5 let,
 do 75 let

min. 5 let,
 do 75 let

min. 5 let,
 do 70 let

Minimální pojistné 
(měsíční)

300 Kč 200 Kč 200 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč

Minimální pojistná částka 10 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč
3x roční 

pojistné (min. 
18 000 Kč)

100 000 Kč

Technická úroková míra 2,40% 2,00% 2,00% 2,25% 2,40% 2,40%

Plnění v případě smrti PČ + KH + PV PČ
vyšší z hodnot 

- PČ / KH
PČ + PV

vyšší z hodnot 
- PČ / KH

možnost volby 
při sjednání, 

vyšší z hodnot 
KH /PČ, nebo 

PČ + KH
Zproštění placení 
pojistného v případě plné 
invalidity

ano ano ano ne
ne

(lze připojistit)
ne

Možnost dynamizace ano ano ne ano ano ano

Možnost redukce pojištění po 2 letech po 2 letech ne po 2 letech po 2 letech po 2 letech

Pozn.: MP = mimořádné pojistné, KH = kapitálová hodnota, PČ =  pojistná částka, PV = podíly na výnosech

Zdroj: vlastní zpracování dle informací od komerčních pojišťoven
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Tabulka 10 Parametry vybraných produktů životního pojištění - část 2

Akord
(Uniqa)

Dynamik
(ČP)

Flexi
(ČS)

Life
(Generali)

Live
(Aegon)

Spektrum
(ČSOB)

Dostupnost peněz (půjčka) výběry z MP
výběry z KH -

po 2 letech
výběry z KH

výběry z KH -
po 2 letech

výběry z KH výběry z KH

Mimořádné pojistné 3 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč není stanoveno 3 000 Kč
Poplatek za vklad
mimořádného pojistného

není 1% 1% 3% 5% až 0,7%

Minimální částka výběru není stanoveno 3 000 Kč 1 000 Kč není stanoveno 5 000 Kč 3 000 Kč

Poplatek za výběr 70 Kč 50 / 220 Kč 100 Kč 0,25% 300 Kč 50 Kč
Pozastavení plateb pojištění ne ano ano ano ne ne

Neplacení pojistného

zánik smlouvy 
po marném 

uplynutí lhůty 
stanovené 

pojistitelem 
(obvykle 45 

dní)

6 měsíců, 
upomínka, 

zánik

ukončení dle 
zákona

ukončení dle 
zákona

redukce/zánik
ukončení dle 

zákona

Slevy na pojistném ne ne ne ano ano ne

Výplata při dožití jednorázově jednorázově jednorázově
jednorázově, 

důchod
jednorázově, 

důchod
jednorázově

Pozn.: MP = mimořádné pojistné, KH = kapitálová hodnota, PČ =  pojistná částka, PV = podíly na výnosech

Zdroj: vlastní zpracování dle informací od komerčních pojišťoven
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4 SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK POJIŠTĚNÍ 
VYBRANÝCH KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN

Srovnání vybraných pojistných produktů jsem provedla pomocí metody 

multikriteriálního hodnocení Scoring model.

Zvolila jsem 22 srovnávaných kritérií, které jsou uvedeny v kapitole 4.2. 

Některá kritéria mají všechny hodnocené pojistné produkty stejné. Vzhledem k tomuto 

faktu jsem tato kritéria z hodnocení vyřadila. Jednalo se o následující kritéria:

 Pojistná ochrana – všechny hodnocené produkty kryjí riziko smrti nebo 

dožití.

 Právo na odkupné – všechny produkty umožňují vyplacení odkupního 

v případě předčasného vypovězení smlouvy.

 Možnost dalšího připojištění – u všech produktů je možné využít možnosti 

dalšího připojištění.

 Vinkulace – každý z hodnocených produktů nabízí možnost ručení za úvěr 

(např. při koupi nemovitosti).

 Doporučení 60x60 – všechny komerční pojišťovny hodnocených produktů 

upozorňují své klienty na možnost daňových odpočtů na soukromé životní 

pojištění.

Do hodnocení pojistných produktů jsem nezařadila vstupní věk, jelikož nikdo 

z respondentů nedosahuje hraničního věku. Další kritérium, které jsem nehodnotila je 

pojistná doba, a to vzhledem k tomu, že chceme uzavřít smlouvu do 60 let věku pro 

možnost zaplacené pojistné odečítat od základu daně. Dostupnost peněz jsem 

nezařadila, jelikož žádný produkt z hodnocených nenabízí možnost půjčky, ovšem 

všechny nabízejí možnost výběrů. Neplacení pojistného jsem nehodnotila, jelikož 

všechny pojišťovny postupují dle zákona, který umožňuje postupovat individuálně ve 

smyslu délky lhůty pro možnost úhrady pojistného po zaslání upomínky, kde lhůta musí 

být uvedena.
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Výsledné hodnocení jsem provedla pomocí metody multikriteriálního hodnocení 

Scoring model. Nejprve bylo nutné provést multikriteriální hodnocení variant 

rozhodnutí. Zde jsem zvolila metodu „Klasifikace kritérií do tříd“. U této metody se 

určí několik tříd kritérií s odlišným významem, přičemž každé třídě se přiřadí určité 

číslo vyjadřující nenormovanou váhu kritérií, zařazených do této třídy. Určila jsem tedy 

3 třídy kritérií. Třídě kritérií s velkým významem jsem přiřadila číslo 3, třídě kritérií se 

středním významem číslo 2 a třídě kritérií s malým významem číslo 1. Každé kritérium 

z daného souboru kritérií jsem zařadila do některé ze tříd, čímž jsem určila 

nenormovanou váhu každého kritéria.46

Klasifikace kritérií do tříd je uvedena v tabulce 11.

Tabulka 11 Klasifikace kritérií do tříd

význam význam

Minimální pojistné (měsíční) 3 Mimořádné pojistné 1
Minimální pojistná částka 3 Poplatek za vklad 1
Technická úroková míra 3 Minimální částka výběru 2
Plnění v případě smrti 3 Poplatek za výběr 2

Zproštění placení pojistného 
v případě plné invalidity

3 Pozastavení plateb pojištění 2

Možnost dynamizace 1 Slevy na pojistném 2

Možnost redukce pojištění 1 Výplata při dožití 2

Zdroj: vlastní zpracování

Jedná se ovšem pouze o nenormované váhy kritérií. Pro dosažení vzájemné 

porovnatelnosti vah souboru kritérií stanovených výše uvedenou metodou je nutné tyto 

váhy normovat. Součet normovaných vah souboru kritérií je roven jedné. Váhy se 

normují pomocí vztahu:

                                           
46 KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika, VUT v Brně 2005. str. 97
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Kde vi – normovaná váha i-tého kritéria

ki - nenormovaná váha i-tého kritéria

n - počet kritérií47

Tabulka 12 Normování vah

n ki vi

třída s číslem 3 5 3 0,103
třída s číslem 2 5 2 0,069
třída s číslem 1 4 1 0,350

Zdroj: vlastní zpracování

Výše uvedené váhy jsem u jednotlivých kritérií převedla na procenta (viz 

tabulka 13).

Tabulka 13 Váhy jednotlivých kritérií v procentech

váha váha

Minimální pojistné (měsíční) 10,3% Mimořádné pojistné 3,5%
Minimální pojistná částka 10,3% Poplatek za vklad 3,5%
Technická úroková míra 10,3% Minimální částka výběru 6,9%

Plnění v případě smrti 10,3% Poplatek za výběr 6,9%

Zproštění placení pojistného 
v případě plné invalidity

10,3% Pozastavení plateb pojištění 6,9%

Možnost dynamizace 3,5% Slevy na pojistném 6,9%
Možnost redukce pojištění 3,5% Výplata při dožití 6,9%

Zdroj: vlastní zpracování

                                           
47 KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika, VUT v Brně 2005. str. 97
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Následně jsem provedla hodnocení metodou multikriteriálního hodnocení

Scoring model. Bodové hodnocení jsem zvolila na škále 0 – 1 s možností desetinných 

bodů, kdy jsme tak následně získala i procentní hodnocení jednotlivých kritérií u 

hodnocených produktů životních pojištění.

Jednotlivá vstupní data pro metodu multikriteriální hodnocení Scoring model 

jsou uvedena v tabulce 14.
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Tabulka 14 Vstupní data pro hodnocení pomocí metody Scoring model - část 1

Váha
Akord

(Uniqa)
Dynamik

(ČP)
Flexi
(ČS)

Life
(Generali)

Live
(Aegon)

Spektrum
(ČSOB)

Minimální pojistné (měsíční) 10,3% 300 Kč 200 Kč 200 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč

Minimální pojistná částka 10,3% 10 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč
3x roční 

pojistné (min. 
18 000 Kč)

100 000 Kč

Technická úroková míra 10,3% 2,40% 2,00% 2,00% 2,25% 2,40% 2,40%

Plnění v případě smrti 10,3% PČ + KH + PV PČ
vyšší z hodnot 

- PČ / KH
PČ + PV

vyšší z hodnot 
- PČ / KH

možnost volby 
při sjednání, 

vyšší z hodnot 
KH /PČ, nebo 

PČ + KH

Zproštění placení pojistného 
v případě plné invalidity

10,3% ano ano ano ne
ne

(lze připojistit)
ne

Pozn.: MP = mimořádné pojistné, KH = kapitálová hodnota, PČ =  pojistná částka, PV = podíly na výnosech

Zdroj: vlastní zpracování dle informací od komerčních pojišťoven
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Tabulka 14 Vstupní data pro hodnocení pomocí metody Scoring model část 2

Váha
Akord

(Uniqa)
Dynamik

(ČP)
Flexi
(ČS)

Life
(Generali)

Live
(Aegon)

Spektrum
(ČSOB)

Možnost dynamizace 3,5% ano ano ne ano ano ano

Možnost redukce pojištění 3,5% po 2 letech po 2 letech ne po 2 letech po 2 letech po 2 letech

Mimořádné pojistné 3,5% 3 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč není stanoveno 3 000 Kč

Poplatek za vklad 3,5% není 1% 1% 3% 5% až 0,7%

Minimální částka výběru 6,9% není stanoveno 3 000 Kč 1 000 Kč není stanoveno 5 000 Kč 3 000 Kč

Poplatek za výběr 6,9% 70 Kč 50 / 220 Kč 100 Kč 0,25% 300 Kč 50 Kč

Pozastavení plateb pojištění 6,9% ne ano ano ano ne ne

Slevy na pojistném 6,9% ne ne ne ano ano ne

Výplata při dožití 6,9% jednorázově jednorázově jednorázově
jednorázově, 

důchod
jednorázově, 

důchod
jednorázově

Pozn.: MP = mimořádné pojistné, KH = kapitálová hodnota, PČ =  pojistná částka, PV = podíly na výnosech

Zdroj: vlastní zpracování dle informací od komerčních pojišťoven
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Tabulka 15 Hodnocení pomocí metody Scoring model

Kritéria Váha
Akord

(Uniqa)
Dynamik

(ČP)
Flexi
(ČS)

Life
(Generali)

Live
(Aegon)

Spektrum
(ČSOB)

1 Minimální pojistné (měsíční) 10,3% 0,8 8,2% 1 10,3% 1 10,3% 0,4 4,1% 0,4 4,1% 0,4 4,1%
2 Minimální pojistná částka 10,3% 0,3 3,1% 0,6 6,2% 0,3 3,1% 0,1 1,0% 0,4 4,1% 1 10,3%
3 Technická úroková míra 10,3% 1 10,3% 0,7 7,2% 0,7 7,2% 0,9 9,3% 1 10,3% 1 10,3%
4 Možnost dynamizace (indexace) 3,5% 1 3,5% 1 3,5% 0 0,0% 1 3,5% 1 3,5% 1 3,5%

5
Zproštění placení pojistného v 
případě plné invalidity

10,3% 1 10,3% 1 10,3% 1 10,3% 0 0,0% 0,5 5,2% 0 0,0%

6 Možnost redukce pojištění 3,5% 1 3,5% 1 3,5% 0 0,0% 1 3,5% 1 3,5% 1 3,5%
7 Plnění v případě smrti 10,3% 1 10,3% 0,2 2,1% 0,8 8,2% 0,6 6,2% 0,8 8,2% 1 10,3%

8
Mimořádné pojistné (min. 
částka)

3,5% 0,4 1,4% 0,6 2,1% 0,6 2,1% 0,6 2,1% 1 3,5% 0,4 1,4%

9 Poplatek za vklad (mim. poj.) 3,5% 1 3,5% 0,8 2,8% 0,8 2,8% 0,6 2,1% 0,4 1,4% 0,8 2,8%
10 Minimální částka výběru 6,9% 1 6,9% 0,6 4,1% 0,8 5,5% 1 6,9% 0,4 2,8% 0,6 4,1%
11 Poplatek za výběr 6,9% 0,9 6,2% 0,9 6,2% 0,8 5,5% 0,8 5,5% 0,6 4,1% 1 6,9%
12 Pozastavení plateb pojištění 6,9% 0 0,0% 1 6,9% 1 6,9% 1 6,9% 0 0,0% 0 0,0%
13 Slevy na pojistném 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,9% 1 6,9% 0 0,0%
14 Výplata při dožití 6,9% 0,5 3,5% 0,5 3,5% 0,5 3,5% 1 6,9% 1 6,9% 0,5 3,5%

100% 9,9 70,7% 9,9 68,7% 8,3 65,4% 10 64,9% 9,5 64,5% 8,7 60,7%
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo

Zdroj: vlastní zpracování
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Výsledné pořadí dle celkového hodnocení je uvedeno v tabulce 16.

Tabulka 16 Výsledné hodnocení vybraných životních pojištění

1. Akord (Uniqa) 70,7%
2. Dynamik (ČP) 68,7%
3. Flexi (ČS) 65,4%
4. Life (Generali) 64,9%
5. Live (Aegon) 64,5%
6. Spektrum (ČSOB) 60,7%

Zdroj: vlastní zpracování

Nejlepšího hodnocení dosáhlo univerzální životní pojištění Akord od 

společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. s 2% odstupem od druhého zařazeného životního 

pojištění Dynamik od společnosti Česká pojišťovna a.s., které získalo 68,7 %. Akord

získal celkem 70,7 %. Za životním pojištěním Dynamik se umístil produkt Flexi od 

společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s., které získalo 65,4 % zařadil se tak na třetí 

místo. Dalším životním pojištěním je produkt Life od společnosti Generali Pojišťovna 

a.s. s hodnotou 64,9 %, což činí rozdíl 0,5 % od životního pojištění Flexi. Životního 

pojištění Live od společnosti Aegon Pojišťovna, a.s. získalo 64,5 %, což činí pouze 

nepatrný rozdíl od produktu Life. Životní pojištění Spektrum od společnosti ČSOB 

Pojišťovna, a.s., které skončilo na posledním místě, získalo 60,7 % a na životní pojištění 

Akord, které obsadilo první místo, tak ztrácí 10 %.

Je důležité se také na výsledky podívat z pohledu získaných bodů v jednotlivých 

skupinách kritérií.

Tabulka 17 Bodové hodnocení v jednotlivých skupinách

Váha
Akord

(Uniqa)
Dynamik

(ČP)
Flexi
(ČS)

Life
(Generali)

Live
(Aegon)

Spektrum
(ČSOB)

10,3% (max. bodů 5) 4,1 3,5 3,8 2 3,1 3,4
6,9% (max. bodů 5) 2,4 3 3,1 4,8 3 2,1
3,5% (max. bodů 4) 3,4 3,4 1,4 3,2 3,4 3,2

Zdroj: vlastní zpracování
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V nejdůležitější skupině, s váhou 10,3 %, získaly nejvíce bodů v rozmezí 4,1 až 

3,5 bodů čyři životní pojištění. Jedná se o životní pojištění Akord, Dynamik a Flexi. 

Životní pojištění Life od společnosti Generali Pojišťovna a.s., které se umístilo 

v celkovém hodnocení na třetím místě získalo v této skupině pouze 2 body z možných 

pěti. Životní pojištění Spektrum získalo 3,4 bodů, což ho řadí na čtvrté místo. Životní 

pojištění Live od společnosti Aegon Pojišťovna a.s., který získal 3,1 bodů. V této 

skupině je zařazeno velmi důležité kritérium „Zproštění od placení v případě plné 

invalidity“, a hned dva produkty získaly nula bodů, což nám říká, že není součásti 

pojistného produktu a nelze ho ani připojistit. Jedná se o životní pojištění Life, které se 

celkově umístilo na třetím místě a životní pojištění Spektrum.

V prostřední skupině s váhou 6,9 % je na tom nejlépe životní pojištění Life

od společnosti Generali Pojišťovna a.s., které získalo 4,8 bodů z možných pěti. Životní 

pojištění Flexi získalo v této skupině 3,1 bodů a životní pojištění Dynamik a Live

získaly shodně po třech bodech. Akord (2,4) a poté Spektrum (2,1) získaly v této 

skupině bodů nejméně.

V poslední skupině s váhou 3,5 % získaly hned tři pojištění stejný počet bodů 

3,4. Jedná se o životní pojištění Akord, Dynamik a Live. Životní pojištění Life a 

Spektrum získaly 3,2 bodů. Nejmenší počet získalo životní pojištění Flexi

Je důležité se také podívat na možná připojištění k jednotlivým pojistným 

produktům (viz. tabulka 18).
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Tabulka 18 Vybrané druhy připojištění jako součást životního pojištění

Připojištění

Pojistný 
produkt

Zproštění 
od placení 
v případě 

plné 
invalidity

Pro případ 
plné 

invalidity

Pro případ 
vážných 
chorob

Pro případ 
smrti 

úrazem

Pro případ 
trvalých 
následků 

úrazu

Akord 
(Uniqua)

ano ano ne ano ano

Dynamik 
(ČP)

ano ne ano ano ano

Flexi 
(ČS)

ano ano ano ano ano

Life 
(Generali)

ne mp mp mp mp

Live 
(Aegon)

mp ne mp mp mp

Spektrum 
(ČSOB)

ne mp mp mp mp

Pozn: Tabulka 20 nám ukazuje vybrané druhy připojištění, zda jsou již součástí 
pojistky (ano), či nikoliv (ne), nebo je toto riziko možné připojistit (mp).

Zdroj: vlastní zpracování dle informací od komerčních pojišťoven

Pouze produkt Flexi od společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s. má 

součástí pojistky všechna výše uvedená připojištění.

Zproštění od placení v případě plné invalidity, jak již bylo řečeno, není možné 

ani připojistit u produktů Life a Spektrum. Produkt Live umožňuje jeho připojištění.

Celkově nemají součástí produktu ani jedno z výše uvedených připojištění

životní pojištění Life od společnosti Generali Pojišťovna a.s., Live od společnosti 

Aegon Pojišťovna a.s. a Spektrum od společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s.
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ

V této části diplomové práce se věnuji doporučením pro zaměstnavatele a 

zaměstnance a uvádím zde konkrétní příklad daňové úspory pro zaměstnavatele  při 

příspěvku na soukromé životní pojištění svým zaměstnancům. Dále také navrhuji 

vhodné životní pojištění.

5.1 Doporučení pro zaměstnavatele

Výběr životního pojištění je velmi důležitý a neměli bychom ho určitě podcenit, 

zvláště ne pak pro své zaměstnance. Každý jsme jiný a tak je jasné, že by každý 

zaměstnance preferoval jiný produkt, avšak v konečném výsledku by se jistě větší 

skupina přiklonila k jednomu více.

Zaměstnancům je možné nabídnout více pojistných produktů, aby měli možnost

vybrat ten nejvíce pro ně vyhovující. Stejně je tu ale velká část odpovědnosti za výběr

na zaměstnavateli a není vůbec zanedbatelná, jelikož produktů s životními pojištěními je 

na trhu velké množství a já jsem zhodnotila jen několik z nich. 

Zaměstnavatel tak může nabídnout svým zaměstnancům například tři pojistné 

produkty a z nich by si mohl každý vybrat. Znamená to pro zaměstnavatele, ale více 

práce se zadáváním údajů a odváděním příspěvků do různých bankovních domů. Někdo 

by jistě tuto variantu uvítal, mít možnost volby a vybrat si dle svého.

Dle mého názoru však bude většina zaměstnanců ráda, pokud výběr samotného 

produktu provede zaměstnavatel a oni už jen uzavřou smlouvu s vědomím, že 

zaměstnavatel jistě vybral „co nejlépe“. Doporučila bych tedy provést výběr a zúžit 

množství nabídnutých produktů a poté dát možnost vyjádřit se také zaměstnancům. Je 

velmi důležité, abychom zaměstnance upozornili na kladné a záporné stránky 

jednotlivého produktu. Zaměstnanci by tak hlasovali, který produkt by si zvolili. 

Komunikace po e-mailu a vyžití internetu je velmi důležitou součástí téměř každého 

zaměstnance, takže by zde jistě byl prostor.
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Za důležité také pokládám uvést zde na příkladu možnost úspory zaměstnavatele 

při využití životního pojištění jako jednoho z možných nástrojů motivace 

zaměstnaneckých výhod.

Pro představu o daňové výhodnosti životního pojištění uvádím tabulku ukazující 

výhody vyplývající z přispívání zaměstnavatele na životní pojištění oproti obvyklému 

příspěvku na mzdu.

Následující tabulka 19 ukazuje variantu zvýšení mzdy o 3 600 ročně.

Tabulka 19 Porovnání navýšení mzdy a příspěvku na životní pojištění 

Navýšení 
hrubé mzdy

Příspěvek na 
životní pojištění

Zvýšení hrubého příjmu zaměstnance 3 600 Kč 3 600 Kč
Celkové náklady vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení příjmu

Zdravotní pojištění (8%) 288 Kč 0 Kč
Sociální pojištění (26%) 936 Kč 0 Kč
Roční náklady na zaměstnance 4 824 Kč 1 800 Kč
Roční náklady na 2 500 zaměstnanců 12 060 000 Kč 9 000 000 Kč

Zdroj: zpracováno dle: www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/danova-uspora, ze dne 12.5.2007

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že pokud se zaměstnavatel rozhodne na životní 

pojištění svým zaměstnancům, pak ušetří ročně na jednom zaměstnanci 612 Kč.

Jak již bylo uvedeno dříve, je nutné, aby uzavřená smlouva splňovala zákonné 

podmínky, pokud chceme uplatňovat daňová zvýhodnění. Dvě základní z nich jsou:

 Pojištění bylo uzavřeno minimálně do 60 let věku a zároveň alespoň 

na 5 let.

 V pojistné smlouvě je sjednáno pojištění pro případ smrti nebo dožití.

http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/danova-uspora
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5.2 Návrh vhodného životního pojištění

Metodou Scoring model byly jednotlivé produkty ŽP pojištění zhodnocena 

v kapitole 4. Na základě jejích výsledků bych zde ráda doporučila výběr ze tří nejlépe 

hodnocených životních pojištění, kterými jsou:

 Akord od společnosti UNIQA pojišťovna, a.s.

 Dynamik od společnosti Česká pojišťovna a.s.

 Flexi od společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s.

Zaměstnavateli bych doporučila nechat si sestavit nabídku výše uvedených 

produktů od jednotlivých komerčních pojišťoven. Jistě bude možné o jednotlivých 

parametrech vyjednávat, jelikož se bude jednat o velmi lukrativní smlouvu. 

Každá z těchto pojišťoven nabízí jiné výhody pro uzavření životního pojištění –

nabídky budou velice individuální dle počtu pojištěných zaměstnanců a ostatních 

parametrů společnosti. Některé pojišťovny již dokonce mají samostatné varianty 

uvedených programů upravené právě pro zaměstnavatele.

Životní pojištění Akord nenabízí možnost pozastavení plateb pojistného ani 

slevy na pojistném. Má však již v rámci produktu obsaženu většinu výše uvedených 

připojištění.

V případě produktu Dynamik doporučuji se zaměřit na jiné možnosti plnění v 

případě smrti – lepší by na tomto místě byla jistě například volba mezi vyššími z hodnot 

pojistné částky a kapitálové hodnoty. Za upozornění jistě také stojí, že zde nejsou 

možné slevy na pojistném za například včasné platby pojistného.

U produktu Flexi bych ráda upozornila na nemožnost snížení plateb pojistného a 

nejsou tu také nabízeny slevy na pojistném za včasné platby. V rámci tohoto životního 
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pojištění je již i připojištění pro zproštění placení v případě plné invalidity. Životní 

pojištění Flexi má v rámci produktu již zahrnuto nejvíce připojištění ze všech 

hodnocených. 

5.3 Doporučení pro zaměstnance

Uzavření vhodného životního pojištění je velmi důležitým rozhodnutím, které 

není radno činit bez předchozího dobrého uvážení. Má-li totiž životní pojištění krýt 

vybraná životní rizika v dostatečné výši, nebývá mnohdy levnou záležitostí. Špatně 

zvolené životní pojištění pak nejenže neplní funkci, kterou plnit má, ale stane se také 

neefektivním „vyhazováním“ peněz.

Cílem životního pojištění je finančně zabezpečit osoby blízké (manželku, děti) v 

případě naší smrti a našetření finanční rezervy pro důchodový věk.

Před uzavřením pojistné smlouvy bych doporučila každému klientovi se zabývat 

následujícími skutečnostmi:

 Je nebo bude na klientovi někdo finančně závislý? Sjednání životního 

pojištění by mělo být důležité hlavně pro ty, na jejichž příjmu jsou závislí 

jiní lidé - děti, rodiče, manžel(-ka). 

 Uzavření smlouvy v nižším věku může být pro klienta výhodnější. Při

uzavření pojistné smlouvy v pozdějším věku může být měsíční pojistné 

nejen z důvodu vyššího věku, ale také vzhledem k horšímu zdravotnímu 

stavu klienta. Může se také stát, že z výše uvedeného důvodu odmítnou 

komerční pojišťovny pojistnou smlouvu s klientem uzavřít.
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 Pokud si klient bude chtít vzít v budoucnu úvěr či vysokou půjčku 

budou po něm komerční banky jistě vyžadovat i soukromé životní 

pojištění. Je tedy možné využít nižšího věku a lepšího zdravotního stavu 

k uzavření pojistné smlouvy za výhodnějších podmínek. 48

Z důvodů a požadavků, pro které chce životní pojištění klient sjednat, vyplývají 

rovněž zásady, podle kterých je dobré životní pojištění vybrat. V případě, že životní 

pojištění nesjednává klient výlučně krátkodobě k zajištění leasingu či menšího úvěru, 

doporučuji řídit se následujícími zásadami:

 Pojistnou smlouvu na životní pojištění je lépe uzavřít v mladém věku. V 

případě, že bude klient pojištění potřebovat na vrcholu své aktivní dráhy, 

bude pro něj již velmi drahé a bude pak představovat i několik desítek 

procent splátky úvěru na dům.

 Pojištění je lépe uzavřít do věku minimálně 60 let vzhledem k možnosti 

odpočtu zaplaceného pojistného od základu daně. Pokud si životní 

pojištění klient uzavře do nižšího věku (např. 40 let), je zde velká 

pravděpodobnost odepření nové pojistné smlouvy z důvodu významného 

zhoršení zdravotního stavu, pokud by chtěl uzavřít novou pojistnou smlouvu. 

 Krátkodobá pojištění na nízkou pojistnou částku je vhodné využít ke 

konkrétnímu účelu - např. k zajištění leasingu, menšího úvěru, neposkytnou 

však klientovi celoživotní zabezpečení, které je důležité. 

 Při sjednávání životního pojištění je důležité zvážit výši pojistné částky, 

na kterou bude klient pojištěn. Pojistná částka by měla činit 2 až 5 

násobek ročního příjmu pojištěného. Měla by také dosahovat výše půjčky, 

kterou si přejete v budoucnu vzít na například pořízení bydlení.

                                           
48 Upraveno dle: http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/jak-vybrat/, ze dne 15.3.2007
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 Pojištění pro případ invalidity by dle mého názoru mělo být pro klienta 

velmi důležité, vzhledem k tomu, že v případě plné invalidity nebude 

nejspíše klient schopen úvěr splácet. V případě, že není pojištění trvalé 

invalidity již v rámci pojištění a není možné ho ani připojistit, pak v případě 

této události vystavuje klient sovu rodinu nepříjemné situaci, jelikož bude 

nutné stále řešit úhradu úvěru.49

                                           
49 Upraveno dle :http://www.finance.cz/home/pojistovnictvi/osoby/zivotni_pojisteni/ ze dne 12.5.2006
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ZÁVĚR

Rizika a nenadálé události jsou součástí každodenního života každého z nás. Ne 

všichni si však uvědomujeme, jaké by mohly mít dopady na nás či naši rodinu. Je velmi 

důležité si uvědomit, že ne vždy se můžeme stát obětí jen vlastním přičiněním, ale i 

ostatní nás mohou ohrožovat. Proto jsou tu pojišťovny, které nám pomáhají vzniklá 

rizika krýt nebo alespoň zmírnit v případě jejich vzniku.

Pojištění obecně je založeno na existenci různých druhů rizik. Vzniká zde vztah, 

ve kterém pojišťovna na sebe přebírá závazek za pojištěného, že v případě vzniku újmy 

dle pojistných podmínek, vyplatí pojištěnému dohodnutou nebo určenou výši pojistného 

plnění.

Pojišťovna v případě pojistných produktů vybírá od svých klientů pojistné. 

Z vybraných prostředků pak vytváří takzvané pojistné rezervy. Pokud se někomu z 

pojištěných stane škodní událost, na kterou je pojištěn, je mu tato pojistná rezerva 

vyplacena, tím je splněna podmínka solidárnosti mezi pojištěnými a podmíněná 

návratnost. Musí zde zároveň platit, že pojištěný nemůže od pojišťovny obdržet vyšší 

plnění, než je hodnota skutečné škodní události. Část vybraného pojistného si 

pojišťovna ponechává na krytí svých provozních nákladů a vytváření přiměřeného 

zisku.50

České pojišťovnictví má dlouholetou tradici a především v polistopadové době 

prošlo velkými změnami. Z původního monopolu jediné pojišťovny na trhu došlo k 

vybudování plnohodnotného konkurenčního prostředí, jež známe dnes. Pojišťovny se 

sdružují v rámci organizace Česká asociace pojišťoven, která má za úkol hájit zájmy 

svých členských pojišťoven.

S evropskou integrací a slaďováním zákonů s Evropskou unií dojde nejspíše ke 

vstupu dalších pojišťovacích domů na domácí pojistný trh. Tím také dojde ke zvýšení 

konkurenčních subjektů na trhu a bude velmi důležitý konkurenční boj o zákazníka. 

S bojem o zákazníka dojde také ke zkvalitnění služeb, jelikož se budou jistě všechny 

                                           
50 Upraveno dle: http://www.penize.cz/produkty/sekce/zivotni-pojisteni/ ze dne 24.4.2007
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komerční pojišťovny snažit zachovat si svůj podíl na trhu. Příchod nových komerčních 

pojišťoven také donutí trh reagovat na poptávku zákazníků a rozšiřovat tak nabídku 

svých pojistných produktů. Jistě se dočkáme lepších služeb od pojišťovacích 

zprostředkovatelů, kteří budou mít ve své kompetenci více úkonů, které budou moci pro 

svého klienta provést. 

Mezi první pojistné produkty, se kterými mohou pojišťovací makléři přijít za 

námi domů je právě životní pojištění. Význam životního pojištění stoupá, jelikož ho lze 

využít nejen ke krytí rizika naší smrti, tak abychom zabezpečili rodinu v případě této 

nemilé události, ale také jako vhodné spořícího nástroje pro vytvoření finanční rezervy 

pro důchodový věk. Nepříznivého demografického vývoje si je vědom i stát a tak se 

snaží obyvatelstvo ve vytváření finančních rezerv na „stáří“ motivovat. Jeden ze 

způsobů podpory je právě daňové zvýhodnění, které může využít nejen zaměstnanec, 

ale také zaměstnavatel, který se rozhodne přispívat na soukromé životní pojištění svých 

zaměstnanců,. Pro most daňových odpočtů je velmi důležité, aby byly splněny zákonné 

podmínky.

Mým úkolem v diplomové práci bylo najít na trhu vhodný pojistný produkt z 

odvětví soukromého životního pojištění pro zaměstnance vybraného podnikatelského 

subjektu.

V první kapitole své diplomové práce jsem se věnovala historii českého 

pojistného trhu a to po listopadové revoluci. Je zde patrno, jak postupně vznikaly 

komerční pojišťovny na našem pojistném trhu a zaujímaly nezastupitelné místo. Dále 

popisuji, jak vypadá pojistný trh v České republice dnes. Uvádím zde také Českou 

asociaci pojišťoven, kdy vznikla a jaké má poslání.

V této kapitole popisuji životní pojištění a jeho podoby. Dále se věnuji právnímu 

prostředí pojišťovnictví v České republice, především pak zákony a vyhláškami, o které 

se opírá. V neposlední řadě také zmiňuji daňové výhody životního pojištění jak pro 

zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Pro analýzu pojištěnosti zaměstnanců bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož 

výstupy jsou popsány v třetí kapitole. Otázky v dotazníku byly členěny do pěti kategorií 
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– analýza osobních údajů, vztah a pohled na životní pojištění, analýza současné 

pojištěnosti zaměstnanců, zájem zaměstnanců o nové pojištění, osobní názor. 

Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že průměrný věk zaměstnanců ve 

společnosti je 27 let a výše průměrného měsíčního platu se pohybuje okolo 15 000 Kč.

Většina dotázaných si myslí, že je životní pojištění důležité a 65% by o uzavření nového 

životního pojištění mělo zájem.

Z dotazníku také vyplynulo, že jsou ochotni v průměru odkládat 800 Kč 

měsíčně. Většina respondentů by chtěli životním pojištěním zabezpečit sebe i rodinu a 

uzavřít daňově výhodné životní pojištění do 60 let věku. 

Při hodnocení nabídek produktů životního pojištění od různých komerčních 

pojišťoven jsem pro zaměstnance společnosti vybrala flexibilní kapitálové životní 

pojištění pro jeho možnost variability a změny nastavení produktu v průběhu jeho 

trvání. Pomocí metody multikriteriálního hodnocení Scoring model jsem provedla 

srovnání vybraných sedmi flexibilních kapitálových životních programů. Dle zadaných 

parametrů jsem dospěla ke zjištění vyhovění jednotlivých pojistných produktů.

Pro zaměstnance i zaměstnavatele doporučuji nechat si vypracovat konkrétní 

návrh nabídek od následujících produktů - Akord od společnosti UNIQA pojišťovna, 

a.s., Dynamik od společnosti Česká pojišťovna a.s. a Felxi od společnosti Pojišťovna 

České spořitelny, a.s. Tyto tři produkty nejlépe odpovídaly zadaným požadavkům. 
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Apod. a podobně

Atd. a tak dále

Č. číslo

ČAP Česká asociace pojišťoven

ČP Česká pojišťovna, a.s.

ČPP Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,

KH kapitálová hodnota

KŽP kapitálové životní pojištění

MP mimořádné pojištěné

Např. například 

NP neživotní pojištění

PČ pojistná částka

PV podíly na výnosech

Tzn. to znamená

Tzv. takzvané, takzvaný, takzvaně

ŽP životní pojištění



- 93 -

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Vývoj předepsaného pojistného členů České asociace pojišťoven 

v letech 1991 - 2006................................................................................ 15

Tabulka 2 Možnosti daňových úspor ....................................................................... 31

Tabulka 3 Možnosti daňové úspory zaměstnavatele ............................................... 33

Tabulka 4 Rozložení pracovníků dle věkových skupin ........................................... 35

Tabulka 5 Rozdělení pracovníků dle dosaženého vzdělání ..................................... 37

Tabulka 6 Rozdělení pojištěných zaměstnanců dle komerčních pojišťoven ........... 41

Tabulka 7 Rozložení respondentů dle druhu pojištění............................................. 43

Tabulka 8 Rozdělení respondentů dle výše měsíčního pojistného .......................... 47

Tabulka 9 Přehled délky nových pojistných smluv ................................................. 48

Tabulka 10 Parametry vybraných produktů životního pojištění - část 1 ................... 67

Tabulka 11 Klasifikace kritérií do tříd....................................................................... 70

Tabulka 12 Normování vah ....................................................................................... 71

Tabulka 13 Váhy jednotlivých kritérií v procentech ................................................. 71

Tabulka 14 Vstupní data pro hodnocení pomocí metody Scoring model - část 1 ..... 73

Tabulka 15 Hodnocení pomocí metody Scoring model ............................................ 75

Tabulka 16 Výsledné hodnocení vybraných životních pojištění ............................... 76

Tabulka 17 Bodové hodnocení v jednotlivých skupinách ......................................... 76

Tabulka 18 Vybrané druhy připojištění jako součást životního pojištění.................. 78

Tabulka 19 Porovnání navýšení mzdy a příspěvku na životní pojištění.................... 80



- 94 -

SEZNAM GRAFŮ

Graf 1 Vývoj předepsaného pojistného členů České asociace pojišťoven 

v letech 1991 - 2006......................................................................................... 16

Graf 2 Rozložení pracovníků vybraného podniku podle pohlaví ............................... 35

Graf 3 Rozložení pracovníků dle věkových skupin .................................................... 36

Graf 4 Rozdělení pracovníků dle dosaženého vzdělání .............................................. 37

Graf 5 Názor zaměstnanců na důležitost životního pojištění...................................... 38

Graf 6 Názor respondentů na vliv image a reklamy ................................................... 39

Graf 7 Využití respondentů možnosti pojišťovacího zprostředkovatele..................... 40

Graf 8 Pojištěnost zaměstnanců v oblasti životního pojištění..................................... 41

Graf 9 Rozdělení pojištěných zaměstnanců dle komerčních pojišťoven .................... 42

Graf 10 Rozložení respondentů dle druhu pojištění...................................................... 43

Graf 11 Zájem respondentů o uzavření nového životního pojištění ............................. 46

Graf 12 Rozdělení respondentů dle výše měsíčního pojistného ................................... 48

Graf 13 Přehled délky pojistného období nově uzavřených pojistných smluv ............. 49

Graf 14 Důležitost zabezpečení z pohledu respondentů ............................................... 50



- 95 -

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 Dotazník

Příloha 2 Terminologie v pojišťovnictví

Příloha 3 Členové ČAP



Příloha 1

DOTAZNÍK

Označte vhodnou odpověď.

1. Máte již uzavřenu pojistnou smlouvu v oblasti životního pojištění?

 ano  ne

Pokud jste uvedl(a) ne, přejděte k otázce číslo 6.

2. Se kterou komerční pojišťovnou jste pojistnou smlouvu 

uzavřel(a)?………………

3. Jaké životní pojištění máte sjednáno?

 kapitálové životní pojištění

 rizikové životní pojištění

 investiční životní pojištění

 důchodové životní pojištění

 jiné

Pokud jste uvedl(a) odpověď jiné, uveďte prosím jaké………………………………

4. a) Uveďte vstupní věk při uzavření smlouvy…………………….……………

b) Na kolik let je smlouva sjednána?…………………………………………..

5. a) Jak vysoké měsíční pojistné platíte?…………………………………………

b) Jaký způsob placení pojistného v této uzavřené pojistné smlouvě 

preferujete:

 měsíčně

 čtvrtletně

 pololetně

 ročně

6. Myslíte si, že je životní pojištění pro Váš život důležité?

 ano  ne



7. Máte zájem o uzavření životního pojištění?  ano  ne

Pokud jste uvedl(a) ne, napište proč……………………………………………

a přejděte k otázce číslo 15.

8. Kterou komerční pojišťovnu byste si vybral(a) a proč?………………………

……………………………………………………………………………………

9. Jak vysoké pojistné byste byl(a) ochoten(a) měsíčně platit?

 do 500 Kč

 501 – 750 Kč

 751 – 1000 Kč

 1001 – 1250 Kč

 1251 – 1500 Kč

 nad 1500 Kč

10. Na jak vysokou pojistnou částku máte/byste sjednal(a) pojistnou smlouvu (tato 

částka by vám byla vyplacena)

 do 50.000 Kč

 50.000  až 100.000 Kč

 100.000 až 500.000 Kč

 více než 500.000 Kč

11. Na jak dlouhou pojistnou dobu byste uzavřel(a) pojištění?

 do 10 let

 15 let

 20 let

 30 let

 do 60 let věku (daň. odpočet)

12. Koho byste chtěl(a) životním pojištěním zabezpečit?

 sebe



 rodinu

 sebe i rodinu

13. Má na Vás vliv při výběru pojištění image a reklama?

 ano  ne

14. Líbí se Vám představa osobního pojišťovacího zprostředkovatele?

 ano  ne

15. Vaše pohlaví?

 muž  žena

16. Váš současný věk?………………………………………………………………...

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 základní

 vyučen(a)

 středoškolské

 vysokoškolské

18. Váš průměrný měsíční příjem?

 do Kč 10.000,-

 Kč 10-15.000,-

 Kč 15-20.000,-

 Kč 20-25.000,-

 nad Kč 25.000,-

19. Co se Vám jako první vybaví při slovech – pojištění, pojišťovnictví, apod.?

………………………………………………………………………………………



Příloha 2

Terminologie v pojišťovnictví

Oprávněná osoba - fyzická nebo právnická osoba, která může mít právo na 

pojistné plnění v případě smrti pojištěného (nebo i za jiných 

okolností). Není-li oprávněná osoba určena, nabývají tohoto práva 

osoby určené zákonem. Používá se převážně u životního nebo 

důchodového pojištění.

Pojistná částka - maximální limit plnění v případě pojistné události.

Pojistná doba - časové období, na které je pojištění sjednáno.

Pojistná událost - nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost 

pojistitele plnit pojistnou smlouvu.

Pojistné - částka za poskytnutí pojistné ochrany. Bývá placeno v předem 

dohodnutých intervalech (např. měsíčně).

Pojistné plnění - částka, která je vyplacena v případě pojistné události.

Pojistník (pojištěnec) - osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, 

tj. klient pojišťovny.

Pojištěný - osoba, v jejíž prospěch byla uzavřena pojistná smlouva (většinou 

shodná s pojistníkem).

Poškozený - ten, kdo utrpěl škodu.

Připojištění - pojištění, které lze sjednat výhradně s jiným (hlavním) druhem 

pojištění.

Spoluúčast - částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Obvykle je 

stanovena fixní částkou nebo procentem.51

                                           
51 http://www.pojistit.cz/pojistovnictvi.php ze dne 15.12.2006



Příloha 3

Členové ČAP

1) AEGON Pojišťovna, a. s.

2) AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s.

3) Allianz pojišťovna, a.s.

4) Aviva životní pojišťovna, a.s.

5) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

6) Česká pojišťovna a.s.

7) Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

8) ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB

9) D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

10) Evropská Cestovní pojišťovna, a.s.

11) Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)

12) Generali Pojišťovna a.s.

13) GERLING - Konzern Všeobecná pojišťovací a.s. - organizační složka

14) Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

15) Komerční pojišťovna, a.s.

16) Kooperativa, pojišťovna, a.s.

17) POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.

18) Pojišťovna České spořitelny, a.s.

19) Pojišťovna Slavia a.s.

20) Pojišťovna VZP, a.s.

21) PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. (AMCICO AIG Life)

22) UNIQA pojišťovna, a.s.

23) VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

24) Winterthur pojišťovna

25) Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.

26) ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

27) AXA životní pojišťovna a.s.

Přidružení členové

1) AIDA, Česká sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo

2) Česká kancelář pojistitelů


