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Abstrakt 

 
Diplomová práce je zaměřena na problematiku nabídky produktů v odvětví životního 

pojištění. Obsahuje analýzu životního pojištění a mapuje jeho situaci na českém 

pojistném trhu. Životní pojištění je blíže specifikováno v podmínkách společnosti Česká 

pojišťovna a. s. Získané poznatky vyúsťují v návrhy řešení životních rizik jejími 

pojistnými produkty a následným výběrem vhodné varianty pojistné ochrany pro 

jednotlivé skupiny klientů.  

 

 
Abstract  

 
This Master´s thesis is focused on wide range of products concerning life insurance. It 

includes analysis of life insurance and describes the situation of this issue in the Czech 

Republic. Life insurance as a market product is described in detail in Česká pojišťovna 

a. s. The results from the mentioned analysis are applied on life insurance products and 

give suitable choices of this type of insurance to different group of clients. 
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ÚVOD  

 

Dnes už zřejmě nenajdeme člověka, který by neslyšel spojení „životní pojištění“. 

Většina lidí také více či méně ví, nebo alespoň tuší, k čemu životní pojištění slouží          

a jaké jsou jeho výhody. Životní pojištění se konečně dostává do podvědomí lidí jako 

něco, co by mělo být standardní součástí života každého zodpovědného člověka, 

protože mu umožňuje získat jistotu při náhlém poškození zdraví, případně finančně 

ochránit blízké osoby v případě nejtragičtějším. 

 

Životní pojištění je jedna z forem spoření, tedy uložení volných finančních prostředků, 

způsobu ukládání peněz na dobu důchodu či zajištění svých blízkých v případě, že se 

nám něco nečekaného přihodí. Velký výběr pojistných produktů životního pojištění 

umožňuje všechny zmíněné možnosti v podstatě libovolně kombinovat. Účelem 

životního pojištění je zejména krýt rizika spojená s životem a se zdravím a na tuto 

základní funkci životního pojištění nezapomínat. Role životního pojištění je 

nezastupitelná,  vnáší do života příjemný pocit finanční jistoty. Naprosto neplatí tvrzení, 

že životní pojištění je jen pro ty, „kteří na to mají“. Právě naopak, rodině ve slabším 

sociálním postavení pomůže v neblahé životní situaci, jako je například ztráta živitele 

rodiny, nejvíce právě životní pojištění. 

 

Lidé si začínají ve velké míře uvědomovat, že život má každý jen jeden a jak jej prožije 

závisí do značné míry na každém z nich, a proto jsou klienti ve svých požadavcích 

náročnější než dříve. Chtějí o tom, kam se investuje rezerva pojištění, sami rozhodovat, 

chtějí mít možnost z pojištění peníze vybírat či prostředky vkládat, měnit pojištěná 

rizika, mít prostě více možností.  

 

Potenciál životních pojištění na českém pojistném trhu určitě není zcela vyčerpán. 

V současnosti se zvyšuje role investičních a flexibilních životních pojištění, která tvoří 

již značnou část nové produkce. Pro všechny, kteří dosud odmítali kapitálové životní 

pojištění, je tu šance právě v podobě investičního životního pojištění, které je nyní 

považováno za „vlajkovou loď“ všech pojišťoven. 
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CÍL PRÁCE  

 

Cílem diplomové práce je vytvoření návrhů pomocí metody scoring model, na jejichž 

základě bude jednotlivým skupinám klientů, které vyplynou z dotazníkového šetření, 

doporučen vhodný pojistný produkt z odvětví životního pojištění. Současně bude 

snahou doporučit pojišťovacím zprostředkovatelům společnosti Česká pojišťovna a. s. 

zařazení uvedené metody při prezentaci jejich pojistných produktů z oblasti životního 

pojištění. Při zpracování návrhů pro výběr vhodného pojistného produktu se zaměřím, 

vzhledem k rozsáhlé nabídce produktů životního pojištění České pojišťovny, na pojistné 

produkty životního pojištění se spořící složkou (dále jen pojistné produkty životního 

pojištění). 

 

Podstata a význam životního pojištění bude obsahem teoretické části diplomové práce. 

V této souvislosti budou mimo jiné uvedeny výhody a nevýhody, které životní pojištění 

s sebou přináší. Ve zkratce bude přiblížena legislativní úprava pojišťovnictví v České 

republice. Významnou částí bude analýza pojistných produktů v odvětví životního 

pojištění včetně doplňkových pojištění, která lze k životnímu pojištění sjednat. Bude 

poukázáno i na vstupní hodnocení rizik při uzavírání životního pojištění. Na závěr bude 

zmapována situace životního pojištění na českém pojistném trhu. Tyto teoretické pasáže 

budou vytvářet východiska pro zpracování praktické části diplomové práce.  

 

Náplní praktické části bude charakteristika společnosti Česká pojišťovna a. s. včetně  

jejího vývoje a postavení na českém pojistném trhu. Značná pozornost bude soustředěna 

na její portfolio pojistných produktů životního pojištění se spořící složkou, které se bude 

promítat v  hlavním pilíři diplomové práce, čímž je výběr vhodného pojistného 

produktu. Stěžejní úlohou této části bude sestavení návrhů pomocí vícekriteriální 

metody scoring model, na jejichž základě bude následně jednotlivým modelovým 

klientským skupinám doporučen vhodný pojistný produkt životního pojištění České 

pojišťovny. Při výběru budou respektovány stanovené požadavky na pojistnou ochranu 

a zohledněna kritéria, kterým jednotliví zájemci o pojištění budou přikládat význam. 

Diplomovou práci uzavře vyhodnocení a přínosy navrhovaného řešení životních rizik 

pojistnými produkty společnosti Česká pojišťovna a. s. 
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1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NA ČESKÉM POJISTNÉM TRHU 

 

Životní pojištění není jednoduchým pojistným produktem, je charakteristické širokou 

variabilitou. Jedná se o rozhodování na mnoho let dopředu. Občan sjednáním tohoto 

pojištění vyjadřuje jednak důvěru v komerční pojišťovnu a také důvěru ve stabilitu 

národního hospodářství a globální ekonomiky. Základní princip životního pojištění 

spočívá v tom, že je vyplacena dohodnutá pojistná částka v případě, že se pojištěný 

dožije data konce pojištění, resp. data zvlášť dohodnutého v pojistné smlouvě nebo při 

předčasné smrti. Prostřednictvím životního pojištění, které je nedílnou součástí 

finančních trhů, dochází k uplatnění řešení životních rizik. (10), (12) 

 

 

1.1 Podstata a význam životního pojištění 

Počátky životního pojištění na území České republiky sahají až do začátku 19. století, 

kdy zde začaly působit „rakouské pojišťovny“. Od druhé poloviny tohoto století nastal 

„boom“ zakládání českých pojišťoven. Životní pojištění se neustále vyvíjelo. Dnes lze 

říci, že je to produkt klasický, jehož základní přednost spočívá v kombinaci spoření        

a pojištění. (12) 

 

Nejdůležitějším posláním životního pojištění z hlediska historie byla finanční ochrana 

pozůstalých v případě smrti živitele, tzv. pohřební pojištění. Tento způsob krytí rizika je 

stále nezbytnou součástí životního pojištění, ale v současné době je větší význam 

přisuzován zařazování rizika dožití do krytí v životním pojištění, tj. posun životního 

pojištění k rezervotvorným pojištěním. Poslání životního pojištění je tedy nyní chápáno 

mnohem šířeji, což je způsobeno i nadstandardnějším životním stylem současných 

generací. Rostoucí bohatství společnosti, stále se zvyšující životní úroveň a vyšší             

i nákladnější životní styl současné generace kladou oproti minulosti na produkty 

životního pojištění zcela jiné nároky. Společnost se snaží, aby se postavení jedince, jeho 

ekonomické možnosti, po nástupu do důchodového věku značně nezměnily. Podoba 

dnešního životního pojištění tyto požadavky splňuje a stává se jedním z nejvhodnějších 

finančních nástrojů pro zajištění budoucích potřeb společnosti. (4), (6) 
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Životní pojištění je pojistné odvětví, které se orientuje na pojištění rizika dožití nebo 

úmrtí. Z toho plyne, že v životním pojištění jsou kryta dvě základní rizika a to riziko 

smrti a riziko dožití. Tato dvě rizika jsou různými způsoby kombinována, přičemž 

bývají do krytí v rámci produktů životního pojištění často zahrnuta ještě další rizika 

neživotního charakteru, např. invalidita, úraz, vážné nemoci. Životní pojištění tedy 

zahrnuje krytí rizik ohrožujících životy lidí. (7)  

 

Životní pojištění lze rozlišovat podle různých hledisek. Základní rozdělení životního 

pojištění je na pojištění riziková (bez spořící složky) a pojištění rezervotvorná            

(se spořící složkou). Za riziková pojištění jsou považována ta pojištění, u kterých není 

jisté, že pojistná událost nastane a současně dojde k výplatě pojistného plnění. Jedná se 

tedy o dočasná pojištění pouze pro případ smrti. U těchto pojištění sice komerční 

pojišťovny (dále jen pojišťovny) vytvářejí různé rezervy, ale nevytvářejí rezervu pro 

každé jednotlivé pojištění. Využívá se při zajištění hypotečního úvěru, kdy se pojistná 

částka u tohoto pojištění snižuje rovnoměrně se snižujícím se dluhem u hypotečního 

ústavu. K rizikovým pojištěním patří i úrazová pojištění. V případě rezervotvorných 

pojištění musí pojišťovna počítat s výplatou pojistného plnění vždy, a to buď v případě 

smrti nebo při dožití konce pojištění. V tomto případě musí být vytvářena rezerva na 

pojistné plnění pro každé jednotlivé pojištění. K rezervotvorným pojištěním patří např. 

smíšená pojištění pro případ smrti nebo dožití, samostatná pojištění pro případ dožití 

nebo také trvalé pojištění pro případ smrti. (12) 

 

Kromě výše uvedeného základního rozdělení životního pojištění lze životní pojištění 

dále členit podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví do různých pojistných 

odvětví. Příloha č. 1 tohoto zákona, která je rozdělena na tři části, vyjmenovává odvětví 

a skupiny pojištění, které lze na území České republiky za splnění zákonných podmínek 

provozovat. Tato příloha vymezuje životní a neživotní pojištění a jednotlivá pojistná 

odvětví, resp. skupiny neživotních pojištění. Nutnost tohoto rozdělení je dána zejména 

charakterem rizika, z něhož plyne významný rozdíl v trvání pojištění a dále pak 

rozdílný postoj ke stanovení pojistného, atd. Vymezení odvětví životních pojištění je 

převážně umělé. Druhé a třetí odvětví jsou z pohledu rizika i konstrukce produktu 

prakticky součástí prvního odvětví. Produkty druhého odvětví se od produktů prvního 
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odvětví liší pouze tím, že oprávněnou osobou musí být dítě (nezletilé) a produkty, které 

umožňují volbu klienta mezi jednorázovou a periodickou výplatou pojistného plnění lze 

chápat jako náležející do první a třetí skupiny zároveň. Životní pojištění patří 

k základním pojistným odvětvím, které přispívá k sociální jistotě. Přehled odvětví 

životního pojištění ukazuje, že každá pojišťovna může nabízet celou řadu pojistných 

produktů v různých variantách. Odvětví a skupiny pojištění dle výše uvedeného zákona 

jsou uvedeny v příloze č. 1. (9) 

 

Pro úplnost je nutno uvést, že životní pojištění se řadí mezi pojištění smluvní 

dobrovolná, tzn. pojistný vztah vzniká dobrovolně, na základě uzavření pojistné 

smlouvy mezi pojištěným a pojišťovnou, a to dnem dohodnutým v pojistné smlouvě. 

Mezi nezbytné podmínky, aby mohlo dojít ke sjednání pojistné smlouvy v životním 

pojištění, patří vstupní věk1, pojistná doba, doba placení pojistného a druh pojistné 

události. (10) 

 

U životních pojištění je uzavření smlouvy ve většině případů závislé na zdravotním 

stavu pojišťovaného. Především se to týká pojištění pro případ smrti nebo pojištění pro 

případ invalidity, resp. důchodové pojištění. Pojišťovaná osoba je povinna na otázky 

týkající se zdravotního stavu pravdivě zodpovědět, v některých pojištěních se lze setkat 

s tím, že je předepsaná lékařská prohlídka a sjednání pojištění je vázáno na její 

výsledek. (10) 

  

Platba pojistného v životním pojištění může být sjednána v pojistné smlouvě jako 

pojistné jednorázové, které je zaplaceno ihned při uzavření pojistné smlouvy, nebo 

běžné pojistné, které je placeno opakovaně vždy na začátku dohodnutých období; 

měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně. Výpočet výšky pojistného je v kompetenci 

pojistitele. Musí být stanovené v takové výši, aby pokrývalo nároky v průběhu 

pojistného období, umožnilo vytvořit technické rezervy, pokrýt veškeré výdaje 

pojišťovny a umožnilo vytvořit zisk. Výše pojistné částky v životním pojištění je 

                                           
1 Nejnižší vstupní věk pro uzavření pojistné smlouvy u životního pojištění v České republice je 15 let, 
přičemž nejvyšší vstupní věk je 65 let. Limitní termín pro pojistné plnění, tj. dokdy je pojišťovna povinna 
plnit, je obvykle 85 let. (10) 
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ujednána pojistníkem v pojistné smlouvě obvykle v závislosti na finančních možnostech 

a záměrech. (7), (11) 

 

V rámci životního pojištění může dojít k osvobození od placení pojistného. Toto 

osvobození se realizuje v případech, kdy se pojištěný stane trvale invalidním a uplatňuje 

se po celou dobu jeho invalidity. Pokud dojde k osvobození od placení, pojišťovna se 

zaručuje, že všechny nároky vyplývající z pojištění budou zachovány i přesto, že 

pojištěný nebude platit pojistné. (10) 

 

 

1.1.1 Výhody a nevýhody životního pojištění  

Nejdůležitější předností životního pojištění je zabezpečení samotného pojištěného               

a jeho rodiny na dobu, kdy vlastní příjmy budou nižší, i zabezpečení rodiny pro případ 

smrti pojištěného. Pojištění má proti jiným způsobům zajištění jednu velkou přednost, 

která spočívá v tom, že pojistná ochrana je ihned od počátku smluvního vztahu. 

Jako protiklad lze například uvést spoření, které vyžaduje delší dobu, než je potřebná 

částka akumulována. (12) 

 

Další výhoda je spatřována v možnosti sjednání různých připojištění, např. nemoci, 

invalidity, úrazu, která rozšiřují pojistnou ochranu klienta. V případě plného invalidního 

důchodu může dojít ke zproštění od placení pojistného a k možnosti pokračovat 

v tomto pojištění v plném rozsahu bez placení pojistného. Tento způsob pokračování 

lze ve spoření aplikovat v nezměněné výši jen se značnými potížemi. Pokud se jedná                 

o riziko úrazu, lze ho sjednat i samostatně, ale je podstatně méně výhodné, protože jeho 

pojistné je vyšší, než při připojištění k životnímu pojištění. Rozhodující je také ta 

skutečnost, že pojišťovna, jakmile pojištění akceptuje a nevypoví je v počáteční 

dvouměsíční výpovědní lhůtě, pokud byla taková lhůta dohodnuta, nemůže je již 

později vypovědět, např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu pojištěného. Pokud 

vyjdou najevo důsledky úmyslných nepravdivých prohlášení pojistníka nebo 

pojištěného v době sjednávání pojištění, které se týkaly zdravotního stavu nebo věku 

pojištěného či zatajení důležitých skutečností týkajících se zdravotního stavu 

pojištěného může dojít k vypovězení pojistné smlouvy. Pozitivum v životním pojištění 
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přináší pojištěnému možnost stanovit pojistnou částku, kterou může později za 

určitých podmínek zvyšovat a je mu umožněno i uzavírat další pojištění u stejné či 

jiné pojišťovny, což v neživotním pojištění není možné. (12)  

 

Mezi výhody lze uvést i ekonomický přínos životního pojištění (výhodné financování 

investic, tlumení inflace, doplněk státního důchodového pojištění a přínos pro státní 

rozpočet), dále možnost zhodnocení peněžních prostředků, bezpečnost vložených 

prostředků (dohled České národní banky) a bezstarostnost při rozhodování                          

o možnostech zhodnocení. V současné době vystupuje do popředí uplatnění 

investičního životního pojištění a využití flexibility v rámci pojistných smluv životního 

pojištění. Ve vývoji pojistných produktů se ukazuje tendence uplatnění větší 

variantnosti v pojistných smlouvách životního pojištění.  

 

Další výhodu lze spatřovat v tom, že stát navíc životní pojištění od roku 2000, kdy byla 

přijata novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podporuje daňovými 

úlevami. Tato novela umožnila s platností od 1. ledna 2001 uznat zaplacené pojistné 

jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmů až do výše 12 000 Kč ročně. Zákon 

stanovil čtyři podmínky, které musí být splněny, viz. § 15, odst. 6 zákona o daních 

z příjmů. Dne 1. května 2004 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, jejíž 

součástí je úprava zdanění soukromého životního pojištění, kterou došlo k doplnění 

podmínky u pojistných smluv s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití. 

Soukromým životním pojištěním se dle výše uvedeného zákona rozumí životní                      

a důchodové pojištění sjednané pro případ dožití, smrti nebo dožití, smrti nebo dožití 

s pojištěním invalidity. Pro uznání daňových úlev soukromého životního pojištění je 

nutné, aby pojištěný a pojistník byla jedna osoba. (5) 

 

V případě opačného pohledu na životní pojištění, tj. na jeho nevýhody, lze zmínit 

nízkou likviditu, tj. rychlost dostupnosti finančních prostředků. Peníze uložené 

v životním pojištění nejsou lehce dostupné a klienti se obávají dlouhodobé vázanosti 

svých investic. Své výnosy v podstatě mohou čerpat až po uplynutí dlouhého časového 

horizontu a tím jsou nuceni odkládat vlastní spotřebu těchto finančních prostředků na 

dobu v budoucnosti. Další nevýhodu je možné shledávat v nedostatečné znalosti                
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významu životního pojištění, především investičního životního pojištění. Lidé nejsou 

příliš zvyklí na tento typ pojistných produktů a nemají k němu dosud vybudovanou 

důvěru. Negativem životního pojištění je také malá variabilita u některých pojistných 

produktů, která je ale v současnosti nahrazována novými flexibilními produkty, jak je 

uvedeno výše. V neposlední řadě je třeba uvést, že ne každý klient může životní 

pojištění uzavřít. Pojišťovny zkoumají zdravotní stav pojištěného a jakmile je pro ně 

příliš velkým rizikem, odmítnou ho pojistit. (38)  

 

 

1.1.2 Právní předpisy v pojišťovnictví 

Životní pojištění je dlouhodobou investicí a každého potenciálního klienta proto zajímá, 

jaká je bezpečnost vložených finančních prostředků, jak je garantována jejich návratnost 

a zhodnocení. Na bezpečnost je v pojišťovnictví kladen velký důraz, proto je do 

systému bezpečnosti zahrnut pojistný matematik, který má ze zákona povinnost potvrdit 

správnost výpočtu sazeb pojistného, výše technických rezerv, výpočtu požadované míry 

solventnosti, atd. V systému bezpečnosti má stěžejní úlohu i kontrolní činnost České 

národní banky2 (dále jen ČNB), která dohlíží na celkovou činnost a hospodaření 

pojišťoven. (12), (18) 

 

V České republice je pojišťovnictví upraveno několika právními předpisy bezprostředně 

upravujícími pojišťovnictví. Samozřejmě se vedle toho v rámci pojišťovnictví uplatňují 

další právní předpisy obecnějšího charakteru, např. obchodní zákoník, občanský 

zákoník, daňové zákony. (7)  

 

Základem právní úpravy je zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poslední rozsáhlá novela 

byla provedena zákonem č. 70/2006 Sb. Zákon o pojišťovnictví upravuje podmínky 

provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací 

a zajišťovací činnosti a penzijního připojištění, vykonávaný ČNB. Zákon dříve 

upravoval i zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, ale s ohledem na vydání 

                                           
2 „V České republice vykonává od 1. 4. 2006 dohled v pojišťovnictví Česká národní banka na základě 
zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem.“ 
(Čejková a Nečas, 2006, str. 94) 
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zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí, tyto činnosti neupravuje. Zákon o pojišťovnictví 

udává základní rámec a pravidla pro podnikání v pojišťovnictví a mimo jiné také určuje 

možné právní formy podnikání v oblasti pojišťovnictví. (7), (18)  

 

V rámci právních norem pojišťovnictví nelze tedy opomenout zákon č. 38/2004 Sb.,          

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 

událostí a o změně živnostenského zákona, který upravuje např. podmínky zahájení 

činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů.  

 

V souvislosti s tímto zákonem je nezbytné uvést vyhlášku č. 582/2004 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích                            

a likvidátorech pojistných událostí. (18) 

 

Vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona                           

o pojišťovnictví, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 96/2006 Sb. Jedná se     

o další základní právní předpis v oblasti pojišťovnictví. Z hlediska bezpečnosti 

životního pojištění je zásadní, že ve vyhlášce je např. upravena maximální hranice výše 

technické úrokové míry a postup, kterým se určí, způsob vykazování solventnosti. (16) 

 

Důležitou roli v oblasti pojišťovnictví má i zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě    

a o změně souvisejících zákonů, který upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na 

základě pojistné smlouvy. Zákon o pojistné smlouvě je zvláštním právním předpisem ve 

vztahu k zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tzn. nejsou-li některá práva              

a povinnosti účastníků pojištění upravena zákonem o pojistné smlouvě nebo zvláštním 

právním předpisem, řídí se ustanovením obecné právní úpravy občanského zákoníku. 

Vyčlenění problematiky daných smluv z občanského zákoníku zajistilo ucelenější         

a přesnější úpravu práv a povinností všech účastníků pojistného vztahu. (9), (17) 
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1.2 Pojistné produkty v odvětví životního pojištění 

Životní pojištění v České republice poskytují komerční pojišťovny prostřednictvím 

různých produktů pod různými názvy. Jednotlivé produkty životního pojištění se liší 

např. rozsahem pojistné ochrany, pojistnými podmínkami, či výší pojistného. Nabídka 

pojistných produktů v životním pojištění je na českém pojistném trhu široká a neustále 

se vyvíjí. Komerční pojišťovny se při nabídkách pojistných produktů zaměřují na různé 

vrstvy obyvatelstva. (12) 

 

Životní pojištění, jak je již výše uvedeno, zahrnuje krytí pouze dvou rizik, která jsou 

v různých podobách kombinována. Na pojistném trhu proto existuje celá řada druhů             

a podob životního pojištění. Základní podoby životního pojištění, které se vztahují 

přímo k produktům životního pojištění, jsou následující:  

a) „pojištění pro případ úmrtí, kdy je pojistnou událostí smrt pojištěného 

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

nastane), 

b) pojištění pro případ dožití, kdy pojistnou událostí je dožití se sjednaného věku 

pojištěným, 

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

kombinována.“ (Ducháčková, 2003, str. 98) 

 

Pojištění pro případ úmrtí kryje pouze riziko úmrtí. V případě realizace rizika je 

sjednaná pojistná částka vyplacena osobě určené pojistníkem – obmyšlenému, tj. osobě 

uvedené v pojistné smlouvě. V případě, že tato osoba není uvedena, vstupuje pojistné 

plnění do dědického řízení. Smyslem výplaty pojistného plnění v rámci tohoto pojištění 

je zejména zabezpečení pozůstalých pojištěné osoby, dále úhrada závazků pojištěného, 

úhrada nákladů v souvislosti s úmrtím, pohřbem, apod. Toto pojištění bývá také 

označováno termínem rizikové životní pojištění. (7) 

 

Pojištění pro případ úmrtí se objevuje v podobě několika druhů pojištění. Mezi základní 

rozdělení pojištění pro případ úmrtí patří členění podle způsobu sjednání pojistné doby, 

a to na dočasné pojištění pro případ úmrtí a časově neomezené pojištění pro případ 

úmrtí. Oba typy pojištění, které se od sebe výrazně liší, jsou dále popsány. (7) 
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Dočasné pojištění pro případ úmrtí se řadí k čistě rizikovým životním pojištěním. 

Toto pojištění kryje riziko úmrtí výhradně v rámci sjednané pojistné doby, tzn. pojistné 

plnění je vyplaceno pouze tehdy, když k pojistné události dojde v průběhu pojistné 

doby. Z toho plyne, že toto pojištění se sjednává na určitou dobu a často se využívá 

v souvislosti s čerpáním úvěru, půjček, atd., kdy se velikost pojistné částky odvíjí od 

velikosti dlužné částky, a kdy v případě úmrtí pojistníka by pojistné plnění pokrylo jeho 

závazek. V současné době banky nebo stavební spořitelny v souvislosti s poskytováním 

úvěrů vyžadují od klientů uzavření tohoto pojištění, které je v konečné fázi výhodné pro 

obě strany. Dočasné pojištění pro případ smrti je výhodné pro zabezpečení rodiny 

vzhledem k podstatně nízkému pojistnému, ale nezabezpečuje samotného pojištěného 

pro zajištění důstojného stáří. (7), (12) 

 

Časově neomezené pojištění pro případ úmrtí bývá někdy nazýváno jako trvalé 

pojištění pro případ úmrtí. U tohoto pojištění dochází vždy k výplatě sjednané pojistné 

částky, pouze není známo, v kterém okamžiku, a proto se musí tvořit rezerva. Sjednává 

se na dobu neurčitou a na nižší částky. Pojistná částka je vyplacena pouze v případě 

smrti. U trvalého pojištění pro případ smrti může dojít ke zproštění od placení pojištění 

v případě plné invalidity a většinou je i nárok na podíl na zisku. U tohoto typu pojištění 

bývá stanoven maximální horní věk pro výplatu pojistného plnění, např. 85 let,                     

a zároveň je placení pojistného omezeno maximálně do určitého věku, např. 65 let. 

V praxi je většinou  cena tohoto pojištění sjednána konstantně na celou pojistnou dobu 

bez ohledu na to, že s věkem roste pravděpodobnost úmrtí pojištěné osoby. (7), (12)  

 

Pojištění pro případ dožití, kde dochází pouze k jedné pojistné události a to dožití se 

stanoveného věku (konce pojistné doby). V základní a nejjednodušší podobě lze říci, že 

jde o obdobu spoření. Pojistník platí jednorázově nebo běžně pojistné a při dožití konce 

pojistné doby stanovené v pojistné smlouvě obdrží pojistné plnění a to ve výši sjednané 

pojistné částky. Pokud pojištěný v průběhu pojištění zemře, pojišťovna obmyšleným 

osobám nic nevyplatí, což představuje pro pojištěného nevýhodu, protože přijaté 

pojistné pojišťovna využije ke zvýhodnění pojistného plnění ostatním pojištěným při 

dožití. Zánik bez náhrady lze zvýhodnit doplněním pojištění pro případ dožití                      

o připojištění výhrady vrácení dohodnuté části zaplaceného pojistného v případě smrti 
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pojištěného oprávněným osobám. Jde vlastně pouze o tvorbu úspor, ale v porovnání se 

spořením jsou vidět určité rozdíly; pojišťovna ručí za vklady pojistníků ne výškou 

skutečného vkladu, ale v závislosti na sjednané pojistné částce, další rozdíl spočívá 

v tom, že v případě přerušení placení běžného pojistného dochází k určitým sankcím.  

Pojištění pro případ dožití v této základní podobě není obvyklé, častěji se využívá 

odvozených druhů, a to důchodové pojištění a tzv. věnové pojištění. O důchodovém 

pojištění je zmíněno jen okrajově, protože není obsahem diplomové práce. (5), (7), (9)  

 

Důchodové pojištění komerčních pojišťoven nelze zaměňovat s důchodovým 

pojištěním, které je poskytováno v rámci sociálního zabezpečení a je hrazeno ze 

státního rozpočtu. Jedná se o nadstavbu nad státem poskytovaný starobní, plný 

invalidní, částečný invalidní, vdovský a sirotčí důchod. Důchodové pojištění lze 

označovat jako pojištění pro případ opakovaného dožití. Jde vlastně o pojištění na dožití 

se sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné částky. Je třeba také rozlišovat 

důchodová pojištění u komerčních pojišťoven a penzijní připojištění se státním 

příspěvkem.3 (5) 

 

Věnové pojištění je v praxi označováno jako pojištění s pevnou dobou výplaty              

a vyskytuje se pod názvy stipendijní, studijní, svatební pojištění, pojištění prostředků na 

výživu dětí. Sjednává se za běžné pojistné. V případě smrti pojistníka pojištění nezaniká 

bez náhrady, ale pokračuje dál jako by pojistitel převzal na sebe povinnost platit 

pojistné. Jedná se o pojištění na dožití, které se sjednává na dožití se finančně závislé 

osoby (dítěte), v první fázi dospělosti. Pojištění uzavírá jeden z rodičů, tj. pojistník, 

případně oba rodiče, k finančnímu zabezpečení svého dítěte, tj. pojištěného. V rámci 

tohoto pojištění je obvykle pojištěn i rodič (rodiče), ale pojistná částka je určena dítěti. 

Pojistné plnění se vyplácí při dožití se pojištěné osoby (dítěte) sjednaného věku, např. 

plnoletosti, ukončení školních studií, začátek studia, sňatek (věno), atd. Toto pojištění 

bývá doplňováno o další připojištění, která zvyšují kvalitu pojistné ochrany dítěte. Jedná 

se zejména o riziko úmrtí rodiče nebo obou rodičů, kdy je vyplácen pozůstalostní 

důchod pojištěné osobě nebo může být jednorázově vyplacena sjednaná velikost 

                                           
3 Upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 
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pojistné částky. Rodiče se mohou připojistit i na riziko invalidity, např. formou 

zproštění od placení pojistného. Dalším uzavíraným rizikem je riziko smrti pojištěného 

dítěte, např. formou vrácení pojistného v případě úmrtí dítěte. Pojištění dítěte proti smrti 

nelze sjednat do 3 let jeho věku. Toto pojištění je známé jako pojištění mládeže. (5), (7) 

 

Vedle výše uvedených pojištění pro případ dožití, tj. důchodové pojištění a věnové 

pojištění, lze zmínit další modifikovanou podobu a to vkladové pojištění.                        

U vkladového pojištění pojistník vloží na počátku pojistné doby jednorázově vklad, 

z jehož úroků je hrazeno pojistné pro sjednané riziko. Vkladovým pojištěním lze pojistit 

riziko smrti, závažných onemocnění nebo riziko úrazu. Preference vkladového pojištění 

pro klienty je závislá na výši úrokových sazeb, které se odvíjí od aktuální situace 

v ekonomice. (5)  

 

Další podobou životního pojištění je smíšené životní pojištění pro případ smrti nebo 

dožití, přičemž se jedná o kombinaci výše zmíněných pojištění, tj. pojištění pro případ 

smrti a pojištění pro případ dožití. V praxi se smíšené životní pojištění vyskytuje pod 

názvem kapitálové životní pojištění. (12) 

 

Kapitálové životní pojištění se vyskytuje v různých podobách, ke kterému pojišťovny 

nabízejí širokou nabídku různých druhů připojištění (úraz, závažné onemocnění, atd.). 

Jedná se o nejdůležitější druh životního pojištění, který zajišťuje širší pojistnou ochranu, 

protože zabezpečuje nejen rodinu pro případ smrti pojištěného, ale vytváří i prostředky 

pro případ dožití pojištěného. Z toho plyne, že toto pojištění kryje nejen riziko smrti 

pojistníka, ale současně obsahuje spořící částku. Tento způsob tedy představuje určitou 

formu spoření, protože pojišťovna část finančních prostředků pojistníka investuje na 

kapitálových trzích velmi bezpečně (nejvíce do termínových vkladů a dluhopisů)               

a garantuje pojistníkovi určitý, i když relativně nízký, výnos. Postupným vývojem 

životního pojištění dochází k větší variantnosti kapitálového pojištění. Řadí se mezi 

rezervotvorná pojištění. Kapitálové pojištění se sjednává na různé pojistné částky při 

dožití a při úmrtí, zpravidla se jedná o vzájemné násobky. (5), (7), (12)  
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Investiční životní pojištění je nový produkt v oblasti životního pojištění pro případ 

smrti a dožití. Jde opět o rezervotvorné pojištění a o pojištění se spořící složkou. Lze ho 

uzavřít formou běžného nebo jednorázového pojistného obvykle kdykoliv mezi               

15. a 60. rokem života. Sjednává se na určitou dohodnutou dobu (např. 5 až 35 let) nebo 

do určitého věku (např. 60 až 70 let). Uzavírá se v případě, kdy klient chce sám 

rozhodovat o způsobu investování finančních prostředků. Velikost pojistného plnění 

závisí na výnosech z investování rezerv pojistného; investiční riziko nese pojistník. (12)  

 

Na první pohled je podobné kapitálovému životnímu pojištění, i zde lze pojistnou 

ochranu rozšířit o další doplňková připojištění. Pojistník platí rovněž pravidelné 

pojistné, ale pojišťovna není vázána k výplatě pevně stanovené částky na konci pojistné 

doby. Výhodu klient spatřuje v možnosti vlastní volby kam budou jeho peněžní 

prostředky investovány. Jedná se o investování do investičních podílových fondů 

s rozdílnou investiční strategií. Do fondů se umísťuje pojistné, které je pojišťovnou 

přeměněno dle aktuálního kurzu na tzv. podílové jednotky. Aktuální hodnotu svých 

podílových jednotek obdrží na konci pojistné doby pojistník, a to ve formě jednorázové 

výplaty nebo formou pravidelného důchodu. Pokud pojištěná osoba zemře, vyplatí 

pojišťovna oprávněným osobám podle konstrukce pojištění sjednanou pojistnou částku 

a rovněž aktuální hodnotu podílových jednotek, případně sjednanou pojistnou částku 

nebo aktuální hodnotu podílových jednotek, podle toho, co je vyšší.  

 

Investiční životní pojištění nabízí vyšší výnosy, ale je s tím samozřejmě spojeno riziko, 

že očekávané výnosy budou nižší než ty, které jsou zaručeny v kapitálovém životním 

pojištění. Riziko investování nenese pojišťovna (ale sám pojištěný), proto investuje 

peněžní prostředky pojištěného na jedné straně do rizikovějších, ale na druhé straně 

výnosnějších, různě zaměřených investičních fondů. Výsledná hodnota naspořených 

prostředků není předem známa, výsledný výnos může být i negativní, tzn. že celková 

částka při dožití je nižší než vložené prostředky, protože pojišťovny nezaručují výnos 

z investovaných prostředků, ale v případě smrti je však výplata sjednané pojistné částky 

zaručena. Z toho vyplývá, že při sjednávání pojištění pro případ smrti se pojistná částka 

stanoví, ale pro případ dožití se nestanovuje, protože je jednak dána možnost zvyšovat 
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v průběhu doby pojistné, které je určeno na investování, a jednak vyplácená částka při 

dožití závisí na výsledku investování zvoleného pojištěným. (7), (9), (12), (15)  

  

Investiční životní pojištění umožňuje měnit alokační poměr (tj. kolik prostředků má být 

do jednotlivých fondů investováno), přemísťovat podílové jednotky z jednoho (více 

fondů) do jiného (jiných fondů). Investiční životní pojištění lze kdykoliv ukončit, potom 

naspořená částka je pojistníkovi vyplacena buď jednorázově nebo ve formě 

pravidelných výplat. (9), (12) 

  

Pro doplnění lze uvést kolektivní životní pojištění, které představuje specifickou 

podobu úpravy životního pojištění. Kolektivní životní pojištění nejčastěji využívá 

zaměstnavatel při uzavírání životního  pojištění pro své zaměstnance na kolektivní bázi 

jako součást zaměstnaneckých výhod. Toto pojištění není blíže specifikováno, protože 

se jedná o „jiný“ typ pojištění, kterému není v diplomové práci věnována pozornost. (7) 

 

 

1.3 Připojištění k životnímu pojištění 

Pro životní pojištění je v současné době typické, že krytí rizika dožití a úmrtí bývá 

doplňováno i o krytí neživotních rizik. Připojištění k životnímu pojištění lze sjednat 

v různých podobách. Sjednává se obvykle u kapitálových životních pojištění, 

důchodových pojištění a případně i u dalších rezervotvorných pojištění. Připojištění se 

v zásadě neuzavírá společně s rizikovými pojištěními (dočasné pojištění smrti). Druhy 

pojištění, kterými se lze připojistit k životnímu pojištění, jsou uvedeny níže. (7), (12) 

 

Úrazové pojištění je pojištění pro případ smrti úrazem a tělesného poškození úrazem. 

Je nejrozšířenějším druhem připojištění k životnímu pojištění. Zabezpečuje výplatu 

jednorázové částky oprávněné  osobě v případě, že pojištěný zemře následkem úrazu. 

V případě tělesného poškození úrazem zabezpečuje pojištěnému plnění v závislosti na 

době nezbytného léčení, rozsahu trvalých následků, resp. době hospitalizace. Plnění 

v případě tělesného poškození úrazem je podle podmínek pojistné smlouvy buď ve 

formě jednorázové částky nebo ve formě důchodu. Úrazové pojištění lze sjednat také 

jako samostatné pojištění. (12), (39)  
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Pojištění pro případ invalidity zabezpečuje v případě, že pojištěnému je přiznán plný 

invalidní důchod, pojistné plnění formou úhrady běžného pojistného nebo pojistné 

plnění formou výplaty důchodu. Nestačí tedy pouze částečná invalidita. (39) 

 

Pojištění pro případ vážných onemocnění je pojištění, které vedle krytí rizika smrti 

nebo dožití kryje i riziko onemocnění závažným onemocněním. Toto pojištění 

zabezpečuje pojištěnému výplatu pojistného plnění, pokud pojištěný v době trvání 

pojištění poprvé v životě onemocní některým z dále uvedených onemocnění nebo se 

podrobí dále uvedeným výkonům a jsou splněny předepsané podmínky. Pro tyto účely 

se za závažné onemocnění považuje: infarkt myokardu, operace věnčitých tepen pro 

ischemickou chorobu srdeční, rakovina, cévní mozková příhoda, selhání ledvin, 

transplantace životně důležitých orgánů, slepota. Seznam vážných onemocnění se              

u jednotlivých pojišťoven liší. Některé pojišťovny toto pojištění nabízejí i jako 

samostatné pojištění. V případě pojistné události, tj. diagnózy vážné choroby, je 

vyplacena pojistná částka a pojištění tím končí. (12), (39)  

 

Pojištění nemoci je pojištění, kde se obecně jedná o výplatu sjednané velikosti 

pojistného plnění v případě dočasné pracovní neschopnosti. Nejčastěji je využíváno 

připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, připojištění denní podpory při 

pobytu v nemocnici, připojištění nadstandardního vybavení při pobytu v nemocnici, 

připojištění stomatologických výkonů. (5) 

 

Pojištění dlouhodobé péče je nový produkt, který v nabídce řady pojišťoven dosud 

chybí. Je méně preferovaný, ale brzy najde své významné postavení na českém 

pojistném trhu, především z důvodu rychlého stárnutí populace. K pojistnému plnění 

dochází v případě bezmocnosti či snížené schopnosti pojištěného postarat se o sebe 

nebo o svou domácnost ve formě sjednaného denního odškodného. Pojistné plnění je 

určeno k pokrytí zvýšených nákladů s tím spojených, popřípadě nákladů pobytu 

v léčebnách, sanatoriích, apod. Je třeba vzít v úvahu, že toto pojištění nelze slučovat se 

zdravotním pojištěním. Patří výhradně do kompetencí pojišťoven, které poskytují 

životní pojištění. (12)  
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1.4 Vstupní hodnocení rizik při uzavírání životního pojištění 

Každý potenciální klient, který se rozhodne uzavřít pojistnou smlouvu, představuje pro 

pojišťovnu v určitém smyslu riziko vzhledem k věku, pohlaví, zdravotnímu stavu, 

zaměstnání, atd. Při sjednávání pojištění jsou proto pro pojišťovnu rozhodující výše 

uvedená kritéria. Určitou roli hraje také velikost příjmů žadatele o pojištění, jeho zájmy, 

postavení v rodině (živitel rodiny), jeho stávající zajištění, údaje o jeho majetku                

a o partnerovi.  Nelze opomenout ani počet dětí, jejich věk a zájmy a v neposlední řadě 

ani to, co klient od pojištění očekává, apod. Z tohoto hlediska, tj. aby riziko pro 

pojišťovnu nebylo příliš vysoké, má u každého pojištění stanoveny vstupní podmínky 

pro uzavření smlouvy a každý zájemce o pojištění je zařazen do rizikové skupiny podle 

určitých kritérií. Pokud vyjde najevo, že sjednání pojištění je pro pojišťovnu u klienta 

značně rizikové, pojišťovna nemá povinnost toto pojištění s klientem sjednat. 

V závislosti na zařazení klienta do rizikové skupiny dochází také ke stanovení výše 

požadovaného pojistného. Níže jsou podrobněji rozepsány některé základní podmínky      

a kritéria. 

 

Věk a pohlaví žadatele o pojištění  

Prvním krokem při stanovení konkrétního pojistného pro zájemce o pojištění je 

vyhledání pojistného podle sazebníku pojišťovny, tj. vyhledání pojistného podle pohlaví 

a věku pojištěného. Pojišťovny uvádí pro jednotlivé typy pojištění minimální                       

a maximální vstupní věk. Nejnižší vstupní věk u životního pojištění je obvykle 15 let, 

výjimkou je pojištění dětí, které lze sjednat již v prvním roce života. Nejvyšší vstupní 

věk je potom 65 let. Za rozhodující se bere věk, který pojištěný dosáhl nebo dosáhne 

v roce počátku pojištění. Limitní termín pro pojistné plnění je zpravidla 85 let, tj. součet 

vstupního věku a pojistné doby nesmí být vyšší než 85 let. K základnímu ohodnocení 

rizika úmrtí využívají pojišťovny úmrtnostní tabulky. Pro muže a ženy jsou tabulky 

rozdílné, protože ženy se dožívají v průměru vyššího věku než muži, tzn. výsledné 

pojistné je pro ženy nižší. (10), (11), (12)  
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Výše pojistné částky  

Pojistné v životním pojištění se odvíjí především od toho, zda se jedná o muže  nebo 

ženu. Záleží rovněž na věku pojištěného, jeho zdravotním stavu, na délce sjednané 

pojistné doby a na pojistné částce. Pojišťovna stanovuje minimální a maximální možnou 

pojistnou částku, na kterou lze pojištění uzavřít. V případě vysokých pojistných částek 

pojišťovna obvykle vyžaduje další údaje o pojišťovaném. (11), (12) 

 

Zdravotní stav žadatele o pojištění 

Většina lidí trpí určitými zdravotními problémy či komplikacemi. Pojišťovny proto 

vyhodnocují i konkrétní rizika každého zájemce o pojištění.  Tento tah je nejen v zájmu 

pojišťoven, ale také všech pojištěných (zvýšení pojistného všem pojištěným).  Z tohoto 

důvodu je u některých pojištění (pojištění pro případ smrti, pro případ invalidity, pro 

případ závažných onemocnění) uzavření pojistné smlouvy a také výše pojistného 

vázáno na zdravotní stav pojišťovaného. Vyhodnocení se nejčastěji provádí na základě 

dotazníku, přičemž tento způsob je zpravidla možný pouze do určité částky, která se 

odvíjí od věku. Pro vyšší pojistné částky (či v případě zdravotních problémů 

vyplývajících z dotazníku), zejména při vyšším vstupním věku, je vyžadována lékařská 

prohlídka. (11), (12) 

 

Zaměstnání a zájmy žadatele o pojištění 

Na uzavření pojistné smlouvy a pro stanovení konkrétního pojistného má vliv i povolání 

zájemce o pojištění a jeho zájmová činnost. K těmto kritériím se přihlíží zejména  

v souvislosti s úrazovým pojištěním, ale určitým způsobem ovlivňují i riziko životního 

pojištění. Je třeba uvést, že některé pojišťovny při stanovení pojistného životního 

pojištění k těmto kritériím nepřihlížejí vůbec. (12) 
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1.5 Situace životního pojištění na českém pojistném trhu  

V České republice se celá ekonomika přetváří rychlým tempem, čímž je ovlivňován        

i pojistný trh, který má téměř stejné základní rysy jako jakýkoliv jiný trh. Pojistný trh je 

tedy trhem, kde se uskutečňuje nabídka a poptávka v oblasti přenášení rizika pojištěním. 

Tento trh je specifický tím, že zde převládá nabídka, což určitým způsobem determinuje 

způsoby prodeje pojistných produktů. Pro český pojistný trh je charakteristický, od jeho 

vzniku na počátku 90. let, jeho rychlý růst, což se samozřejmě projevuje ve vývoji 

jednotlivých ukazatelů pojištěnosti.4 „Situace a vývoj na českém pojistném trhu jsou 

ovlivněny celkovým ekonomickým vývojem, legislativními změnami a také vývojem ve 

škodovosti.“ (Daňhel, 2005, str. 264) Tyto faktory samozřejmě ovlivňují i poptávku po 

jednotlivých pojistných produktech. V současné době je pojistný trh ve znamení 

rozšiřování a zkvalitňování služeb pojišťoven, zvyšování úrovně ochrany klientů            

a upevňování ekonomické síly pojistitelů. Dochází k přibližování se standardům, 

produktům i legislativě vyspělých zemí. (5) 

 

V souvislosti s českým pojistným trhem nelze  opomenout Českou asociaci pojišťoven 

(dále jen ČAP), která svou činností významně ovlivňuje chování členských pojišťoven. 

V současné době sdružuje celkem 26 komerčních pojišťoven (viz. příloha č. 2)               

a 2 přidružené členy, které však nejsou komerčními pojišťovnami (AIDA, Česká 

kancelář pojistitelů). Podíl členů ČAP na celkovém předepsaném pojistném v České 

republice dlouhodobě přesahuje hodnotu 99 %. Z tohoto hlediska je ČAP v podstatě 

lídrem českého pojišťovnictví. Posláním asociace je zastupovat, hájit a prosazovat 

zájmy komerčních pojišťoven i 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  

 

Vývoj v počtu pojišťoven na českém pojistném trhu je od 90. let značný. V současnosti 

zde působí několik desítek pojišťoven, které mají povolení k podnikání, viz. tabulka      

č. 1 na následující straně. Jedná se celkem o 49 komerčních pojišťoven, z toho             

                                           
4 Mezi základní ukazatele úrovně pojistného trhu patří především předepsané pojistné, pojistné plnění, 
škodovost, pojištěnost a koncentrace pojistného trhu. (10) 
5 Zpracováno dle http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=139. 
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33 komerčních pojišťoven má sídlo v České republice6 (tuzemské pojišťovny),                

15 pojišťoven z EU7 a 1 pojišťovna z třetího státu8, které mají v České republice 

pobočky (viz. příloha č. 3, 4). Z uvedeného počtu tuzemských pojišťoven je                  

32 akciových společností a 1 družstvo. Pojišťovny členíme na životní pojišťovny, 

neživotní pojišťovny a tzv. univerzální pojišťovny, které poskytují životní i neživotní 

pojištění souběžně. Z celkového počtu 33 pojišťoven se sídlem v ČR lze označit            

3 pojišťovny jako čistě životní, 15 pojišťoven jako neživotní a zbývajících 15 lze 

označit jako univerzální pojišťovny (viz. příloha č. 3). Na českém pojistném trhu je 

v současnosti méně univerzálních pojišťoven (17) a více specializovaných komerčních 

pojišťoven (32), z toho 6 životních a 26 neživotních pojišťoven. 

 

Tabulka č. 1: Počet pojišťoven podle druhu provozované činnosti v letech 1996 – 2006 
 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Počet pojišťoven* 35 40 41 42 41 43 42 42 40 45 49 

z toho: životní 2 4 5 3 3 3 3 3 3 5 6 

            neživotní 14 18 19 21 20 23 22 23 21 23 26 

            univerzální 19 18 17 18 18 17 17 16 16 17 17 
Zdroj: Výroční zpráva ČAP za rok 2005. Rok 2006 zpracován dle http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/ 
           dohled_fin_trh/dohled_pojistovny/pojistovny/index.html 
 
Vysvětlivka: * bez pojišťoven z členských států EU působících v ČR na základě svobody dočasně     

poskytovat služby a bez České kanceláře pojistitelů 
 

Dynamika rozvoje samotného životního pojištění v České republice není zatím shodná 

s vývojem v okolním světě, i když lze v posledním období pozorovat nárůst poptávky 

po životním pojištění. V podmínkách ČR je odlišný vývoj v oblasti životního                  

a neživotního pojištění, což vyplývá i z tabulky č. 2 na následující straně. Neživotní 

pojištění dosahuje většího objemu, zatímco životní pojištění dosahuje rychlejšího tempa 

růstu (viz. tabulka č. 3 na straně 32).  

 

Při charakteristice životního pojištění na českém pojistném trhu je vycházeno 

z předběžných údajů roku 2006. Pro hodnocení jsem využila jednoho ze základních 

                                           
6 Stav k 16. 3. 2007. 
7 Stav k 15. 2. 2007. 
8 Stav k 8. 3. 2007. 
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ukazatelů a to předepsané pojistné9, který umožňuje pohled na celý pojistný trh a jeho 

rozčlenění na neživotní a životní složku. Poměr životního a neživotního pojištění 

vypovídá o vyspělosti pojistného trhu, tj. celé ekonomiky. Ve vyspělých zemích se tento 

poměr pohybuje přibližně 40 % k 60 % ve prospěch životního pojištění, přičemž 

v České republice je situace poněkud odlišná (viz. tabulka č. 2). (2) 

 

Tabulka č. 2: Vývoj předepsaného pojistného v ČR (mld. Kč) a podíl neživotního              
a životního pojištění                         

 

Rok 
Předepsané  

pojistné 

 
Životní pojištění 

 

Podíl 
(%) 

 
Neživotní pojištění 

 

Podíl 
(%) 

1997 47,6 12,7 26,7 34,9 73,3 
1998 54,8 15,0 27,4 39,8 72,6 
1999 62,5 19,9 31,8 42,6 68,2 
2000 69,2 22,8 32,9 46,4 67,1 
2001 79,2 28,4 35,8 50,8 64,2 
2002 89,5 34,2 38,2 55,3 61,8 
2003 104,8 41,1 39,2 63,7 60,8 
2004 111,5 44,2 39,6 67,3 60,4 
2005 115,8 44,9 38,8 70,9 61,2 
2006 119,9 47,1 39,3 72,8 60,7 

  Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP za roky 1997 – 2006, http://www.cap.cz/ 
dokumenty.aspx?id=19&menu=8 a  http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=110  

 

Pro český pojistný trh byl po celé sledované období charakteristický růst předepsaného 

pojistného, což je především způsobeno přizpůsobováním se odvětví pojišťovnictví 

obecným ekonomickým podmínkám tak, aby plnilo přání a požadavky klientů. 

Z celkového předepsaného pojistného v České republice za rok 2006 připadalo 60,7 % 

na neživotní pojištění a 39,3 % na životní pojištění. Podíl životního pojištění na 

celkovém předepsaném pojistném od roku 1997 (26,7 %) pozvolna roste, kdy v roce 

2006 dosahoval výše 39,3 %, tj. zvyšování podílu životního pojištění na úkor pojištění 

neživotního (viz. graf č. 1 na následující straně). Výjimkou je rok 2005, kde je patrný 

mírný pokles podílu životního pojištění oproti roku předcházejícímu. Životní pojištění 

tak poprvé po dlouhé době vykázalo nižší přírůstek předepsaného pojistného než 

                                           
9 Jedná se o ukazatel, který zahrnuje sumu veškerého pojistného získaného v dané komerční pojišťovně 
v příslušném roce. Je řazen k důležitým ukazatelům výkonnosti každé komerční pojišťovny. (2) 
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pojištění neživotní.10 V roce 1999 je patrný rychlejší růst životního pojištění než 

neživotního pojištění. Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném je 

na českém trhu hodnocen stále jako nízký oproti vyspělým zemím, což je především 

způsobeno nízkým využitím životního pojištění ze strany klientů. Toto nízké uplatnění 

životního pojištění vyplývá z ekonomické úrovně, zejména z úrovně příjmů populace, 

z přístupu větší části obyvatelstva, které stále spoléhá při krytí potřeb ve stáří na státní 

sociální systém, z určitých tradic ve spoření obyvatelstva, atd. (5) 

 

Graf č. 1: Vývoj podílu životního a neživotního pojištění v ČR (%) na celkovém 
předepsaném pojistném 
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 Zdroj: http://www.cap.cz/dokumenty.aspx?id=19&menu=8 a http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=110  

 

       
Pro pojistný trh z předběžných výsledků za rok 2006 vyplývá, že se předepsané pojistné 

oproti roku 2005 zvýšilo o 3,75 % (viz. tabulka č. 3 na následující straně). Dosáhlo tak 

celkové úrovně atakující 120 miliard korun (119,9 mld. Kč). Tento výsledek naznačuje, 

že ačkoliv pojistný trh nadále roste, tempo jeho růstu je srovnatelné s předchozím 

rokem. Počet smluv ve kmeni za životní pojištění činí 10,1 mil. ks, tento počet se oproti 

roku předcházejícímu zvýšil o 1,69 %.   

 

                                           
10 Důvody snižující se dynamiky životního pojištění jsou např. pokles úrokových sazeb, velká konkurence 
jiných finančních produktů, jako je penzijní připojištění, hypotéky, stavební spoření, atd. 
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Vyšší dynamiku růstu zaznamenalo v loňském roce životní pojištění, které dosáhlo 

úrovně 47,1 mld. Kč (+ 4,8 %). Na tomto pozitivním výsledku má podíl především 

běžně placené pojistné, které vykázalo 6,7 % růst. Naopak jednorázově placené pojistné 

za loňský rok pokleslo o 0,12 %. Podstatou ale je, že trvale roste běžně placené životní 

pojištění, což je dobrá zpráva pro budoucnost. U neživotního pojištění byl v roce 2006 

docílen meziroční růst pouze o 3,08 % na 72,8 mld. Kč.11 Rychlejší růst v oblasti 

životního pojištění byl vyvolán určitými změnami v přístupu k životnímu pojištění ve 

srovnání s předcházejícím vývojem, uplatněním daňových zvýhodnění v rámci 

životních pojištění se spořící složkou a postupnému přizpůsobování role životního 

pojištění roli, kterou tato oblast pojištění hraje ve vyspělých ekonomikách, např. krytí 

potřeb ve stáří, krytí úvěrového rizika, a samozřejmě také vývojem v oblasti 

neživotního pojištění. (5) 

 

Tabulka č. 3: Předepsané pojistné (v tis. Kč) roku 2006 ve srovnání s rokem 2005 
 

  
2005 2006 

Index 
2006/2005 

Předepsané pojistné celkem 115 527 197 119 857 434 103,75 % 
Životní pojištění 44 917 212 47 072 201 104,80 % 
z toho:   běžně placené 32 394 747 34 564 790 106,70 % 
              jednorázově placené 12 522 465 12 507 411 99,88 % 
Neživotní pojištění 70 609 985 72 785 233 103,08 % 

         Zdroj: Předběžné údaje ČAP za rok 2006, http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=145  

 

V roce 2005 dosáhlo největšího růstu, v rámci životního pojištění, pojištění spojené 

s investičním fondem; zhruba o 24,5 % (viz. tabulka č. 4 na následující straně). Ukazuje 

to na zájem klientů o vyšší zhodnocení vložených prostředků. U pojištění pro případ 

dožití nebo pro případ smrti nebo dožití došlo v roce 2005 ke snížení předepsaného 

pojistného ve srovnání s rokem 2004 zhruba o 2 %. Je to způsobeno především tím, že 

jednorázově placené pojistné činilo cca 12,4 mld. Kč a bylo o 10,6 % nižší než v roce 

2004. Pokud jde o běžně placené pojistné, tak byl u životního pojištění docílen pozitivní 

vývoj, protože předepsané pojistné vzrostlo o 7,1 %. Celkově však činil nárůst 

předepsaného pojistného v roce 2005 jen 1,6 % na 44,9 mld. Kč, přičemž v roce 2006 je 

                                           
11 Zpracováno dle http://www.finance.cz/pojisteni/statistika/predepsane-pojistne/2006/. 
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vykazován předběžně nárůst o 4,8 %. V současné době nelze opomenout rostoucí 

význam využívání doplňkových pojištění (připojištění) sjednávaných k životnímu 

pojištění. Tato skutečnost je podložena čísly, kdy v roce 2005 představovalo předepsané 

pojistné doplňkového pojištění 5,1 mld. Kč, což je oproti roku předcházejícímu nárůst         

o 7,7 %. 

 

Tabulka č. 4: Meziroční změna u jednotlivých životních pojištění v % 
 

2004 2005 Index 
Životní pojištění 

44 200 964 44 886 364 101,6 
                 běžně placené 30 363 513 32 511 133 107,1 
                 jednorázově placené 13 837 451 12 375 231 89,4 
z toho:      
Pojištění pro případ dožití nebo smrti 
Pojištění pro případ dožití 

26 607 673 26 078 564 98,0 

Pojištění pro případ smrti 599 758 650 025 108,4 
Pojištění svatební, prostředků na výživu dětí 2 468 422 2 450 504 99,3 
Důchodové pojištění 3 246 627 2 778 806 85,6 
Pojištění spojené s investičním fondem 
celkem - netýkající se dětí 

5 788 776 7 203 909 124,5 

Pojištění spojené s investičním fondem 
celkem - týkající se dětí 

262 836 310 521 118,1 

Kapitálové pojištění 460 822 279 184 60,6 
Doplňková pojištění 4 766 050 5 134 851 107,7 

    Zdroj: Česká asociace pojišťoven, 9. 3. 2006  

     Pozn.: Meziroční změna v % se týká předepsaného pojistného v životním pojištění. Údaje roku 2004  
                a  2005 jsou v tis. Kč. 

 

Celkově lze říci, že situace životního pojištění na českém pojistném trhu se každým 

rokem zlepšuje, ale i přesto existuje většina Čechů, kteří mají jen matnou představu, jak 

životní pojištění funguje. Nejsou si vědomi všech rizik, která by mohli pojištěním své 

osoby pokrýt. Už dávno neplatí, že životní pojištění slouží výhradně k zajištění životní 

úrovně pozůstalých. Životní pojištění je dnes mnohem rozvinutější produkt, který nabízí 

celou řadu dalších služeb. Životní pojištění umožňuje zajistit životní úroveň rodiny, 

včetně dětí a pokrýt jejich studia. Samozřejmě se dokáže postarat i o sociální úroveň 

pojištěného v případě úrazu nebo invalidity. Většina lidí zatím životní pojištění stále 

ještě nevnímá jako jednu z možností, jak si spořit na stáří, i když Češi do životních 
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pojistek vložili oproti roku 2005 o 4,8 % více peněz. Výhodnost životního pojištění 

v současné době navíc zvyšuje fakt, že je daňově odečitatelnou položkou.12 

 

Pro doplnění uvádím skladbu jednotlivých životních pojištění (viz. graf č. 2), která se 

podílí na celkové výši předepsaného životního pojistného v roce 2005. Pro zpracování 

této části byly dostupné údaje roku 2004 a předběžné údaje roku 2005.13 

 

Graf č. 2: Skladba jednotlivých životních pojištění  
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     Zdroj: Česká asociace pojišťoven, 9. 3. 2006 

 

Z jednoznačných pozitiv českého trhu životního pojištění lze jmenovat především 

vyspělost a stabilitu komerčních pojišťoven, kvalitu dohledu ČNB a kvalitu pojistných 

produktů, které dosahují evropských i světových kvalit. Pojistné produkty umožňují 

rychlou dynamiku trhu, která je nutná k dosažení standardních parametrů životního 

pojištění. Do budoucna lze očekávat, že dynamika růstu životního pojištění na českém 

pojistném trhu bude vyšší a životní pojištění bude růst rychleji než neživotní pojištění.  
                                           
12 Zpracováno dle http://aktualne.centrum.cz/finance/pojisteni/clanek.phtml?id=225313. 
13 Údaje z roku 2006 pro zpracování této části nebyly v době zpracování zveřejněny, proto je čerpáno 
z údajů roku 2004 a předběžných údajů roku 2005, kde byly informace ke zpracování této problematiky 
dostupné.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ČESKÁ POJIŠŤOVNA a. s. 

 

Společnost Česká pojišťovna a. s. (dále jen Česká pojišťovna) je zakládajícím                   

a aktivním členem ČAP a České kanceláře pojistitelů14. Od svého založení je 

univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí nabízející širokou škálu jak 

individuálních životních a neživotních pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké 

klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Česká pojišťovna si zachovává, 

od znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991, výsadní postavení na českém 

pojistném trhu, přičemž se snaží pozici pojišťovny číslo jedna udržet nejen podle 

tržního podílu, ale i z pohledu spokojenosti klientů. Předmětem podnikání jsou 

pojišťovací a zajišťovací činnosti a činnosti související s pojišťovací nebo zajišťovací 

činností, podrobně viz. příloha č. 5. Česká pojišťovna je identifikována následujícími 

obchodními údaji.  

 

Tabulka č. 5: Základní obchodní údaje společnosti Česká pojišťovna a. s. 
 

Obchodní firma Česká pojišťovna a. s. 
Právní forma akciová společnost 
Generální ředitel Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A. 
Sídlo společnosti Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 
Datum vzniku 1. května 1992 (založena na dobu neurčitou) 
Identifikační číslo 45272956 

Daňové identifikační číslo CZ45272956 

Právní předpis zakladatelská listina 
          Zdroj: Výroční zpráva 2005 Česká pojišťovna a. s. 

 Pozn.: K 1. 10. 2006 dochází ke změně generálního ředitele České pojišťovny, Ing. Ladislava Bartoníčka  
            vystřídal Lard Friese.15   
 

Hlavním cílem České pojišťovny je poskytovat co nejlepší služby svým klientům                

a přinášet při tom maximální dlouhodobé zhodnocení prostředků akcionářů. Příloha     

č. 6 znázorňuje strukturu akcionářů společnosti Česká pojišťovna a. s. 

 

                                           
14 Česká kancelář pojistitelů je právnickou osobou, která byla zřízena jako profesní organizace pojistitelů, 
kterým bylo uděleno MF ČR povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla. (22) 
15 Zpracováno dle http://www.finexpert.cz/default.aspx?server=1&section=4&article=17600. 
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Česká pojišťovna není jen podnikatelský subjekt, který se zabývá svými obchodními 

aktivitami, ale působí i na kulturním poli, např. spravuje vlastní galerii, podílí se na 

záchraně Karlova mostu. Vedle toho je oficiálním partnerem Českého olympijského 

týmu, Českého svazu ledního hokeje a také spolupracuje s Jágr teamem. Podporuje 

nejlepší české okruhové závody Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup a významně se 

podílí i na realizaci nejprestižnějšího středoevropského dostihu Velká pardubická.  

 

Česká pojišťovna je jediným tuzemským pojišťovacím ústavem, který si každoročně 

nechává vypracovat plnohodnotné ratingové ohodnocení16 od dvou největších 

mezinárodních ratingových agentur. Schopnost České pojišťovny udržet si dominantní 

tržní podíl v životním i neživotním pojištění oceňují ratingové agentury Moody‘s 

a Standard & Poor‘s, které posuzují její finanční sílu. Dobré ratingové hodnocení je 

podloženo zejména dlouhodobě stabilními obchodními výsledky, dobrou kapitálovou 

přiměřeností, vynikající likviditou a silnou tržní pozicí České pojišťovny. Mezinárodní 

ratingová agentura Moody´s ve svém novém  hodnocení finanční a úvěrové pozice 

změnila České pojišťovně výhled Baa3 ratingu finanční síly ze stabilního na pozitivní.17 

 

 

2.1 Organizační struktura 

V průběhu roku 2006 nastaly změny v organizační struktuře České pojišťovny a to ve 

složení dozorčí rady a ve vedení společnosti. K datu 16. ledna 2006 byl do funkce 

náměstka pro životní pojištění jmenován Ing. Tomáš Machanec, M.B.A., který vystřídal 

Ing. Ivo Foltýna, M.B.A., který nyní odpovídá za zahraniční aktivity a koncepční řízení 

skupiny PPF v oblasti životního pojištění a penzijních fondů. Česká pojišťovna je 

součástí PPF, největší a nejsilnější finanční skupiny v ČR. Prostřednictvím svých 

dceřiných společností, tj. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s., PF České pojišťovny a ČP 

INVEST, posiluje své postavení na českém trhu a úspěšně expanduje v některých 

evropských zemích, tj. Slovensko, Rusko, Ukrajina.  

                                           
16 Rating – obecně se jedná o hodnocení, jehož cílem je na základě komplexního rozboru veškerých 
známých rizik hodnoceného subjektu zjistit, jak tento subjekt je schopen v požadovaných termínech 
dostát včas a v plné výši svým závazkům. 
17 Aktuální rating České pojišťovny:  Standard & Poor´s – BBB, outlook stable; Moody´s – Baa3, outlook 
positive. 
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Schéma č. 1: Základní organizační struktura společnosti Česká pojišťovna a. s. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zdroj: Výroční zpráva 2005 Česká pojišťovna a. s. 

 

Generální ředitelství se sídlem v Praze řídí 71 agentur umístěných v regionech. Od          

1. května 2005 došlo v souvislosti s plněním cílů obchodního plánu pro rok 2005 ke 

změnám ve struktuře agenturní a regionální obchodní sítě společnosti. Prvořadým cílem 

těchto změn je zvýšení obchodního výkonu vlastní obchodní sítě a zefektivnění nákladů 

na administrativu. Tato organizační změna se týká pouze administrativního členění 

(redukce počtu regionů a agentur).  

 

 

2.2 Vývoj a postavení společnosti Česká pojišťovna a. s. na českém 
pojistném trhu  

 

Česká pojišťovna je největší pojišťovnou českého pojistného trhu, má přibližně             

5 200 zaměstnanců a 6 000 obchodních zástupců působících na 71 agenturách a více 

než 700 obchodních místech, kteří se starají o co největší spokojenost klientů. V roce 

2006 dosáhl, dle předběžných údajů, celkový tržní podíl České pojišťovny podle 

předepsaného pojistného 33,10 % (v roce 2005 činil 36 %), v životním pojištění pak 

činil 28,06 % a v neživotním pojištění 36,35 %.  

 

Valná hromada 
resp. rozhodnutí jediného akcionáře 

Představenstvo 

Dozorčí rada 

Centrála 

Region 
Praha 

Region 
jižní 
Čechy 

Region 
západní 
Čechy 

Region 
severní 
Čechy 

Region 
východní 
Čechy 

Region 
jižní 

Morava 

Region 
severní 
Morava 

10 agentur 8 agentur 10 agentur 10 agentur 12 agentur 11 agentur 10 agentur 
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Vzhledem k zaměření diplomové práce na řešení životních rizik, pomocí pojistných 

produktů životního pojištění se spořící složkou, je dále zkoumáno postavení České 

pojišťovny pouze na trhu životního pojištění v ČR. V grafu č. 3 je uveden přehled 

srovnání podílu České pojišťovny na trhu životního pojištění s dalšími komerčními 

pojišťovnami, které svými podíly patří do první desítky. Celkový přehled pojišťoven na 

trhu životního pojištění je uveden v příloze č. 7, stav k 29. 1. 2007. 

 

Graf č. 3: Podíl komerčních pojišťoven na trhu dle předepsaného pojistného v životním 
pojištění v ČR za rok 2006 

Česká pojišťovna    
a. s.

28,06%

Kooperativa, 
pojišťovna, a. s.

13,33%
ING Životní 
pojišťovna,        

pobočka pro ČR
12,62%

Pojišťovna České 
spořitelny, a. s.

9,36%

ČSOB Pojišťovna,    
a. s.

9,42%Ostatní
6,80%

AXA životní 
pojišťovna a. s.

2,99%

 AMCICO AIG Life
3,66%

Komerční 
pojišťovna, a. s.

5,04%
Generali Pojišťovna 

a. s.
4,17%

Allianz pojišťovna, 
a. s.

4,55%

 
    Zdroj: Vlastní zpracování na základě http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=145 

 

Graf č. 3 dokumentuje úspěšnost nosných produktů České pojišťovny v oblasti 

životního pojištění za rok 2006.  Česká pojišťovna není jen lídrem na českém pojistném 

trhu dle celkového předepsaného pojistného, ale zaujímá i výsadní postavení na trhu dle 

předepsaného pojistného v životním pojištění v České republice. Jejím největším 

konkurentem v oblasti životního pojištění je Kooperativa, pojišťovna, a. s., která 

dosahuje polovičního podílu na trhu životního pojištění oproti České pojišťovně. Podíly 

dalších pojišťoven (neumístěných v první desítce) jsou v porovnání s podílem České 

pojišťovny zanedbatelné, proto jsou jejich podíly uvedeny  jako součet.  
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Česká pojišťovna i přes výsadní postavení na trhu v oblasti životního pojištění 

zaznamenává zpomalení růstu trhu životního pojištění. Předepsané pojistné pokleslo 

z 15,8 mld. Kč v roce 2004 na 15,0 mld. Kč v roce 2005, což představuje pokles            

o 5,1 %. V roce 2006 činilo předepsané pojistné v životním pojištění České pojišťovny 

13,2 mld. Kč, což je oproti roku 2005 pokles o 12 %. Česká pojišťovna si na českém 

pojistném trhu, i přes tento nepříznivý vývoj, udržuje dostatečný náskok před 

konkurencí a zaujímá tržní podíl 28,06 %, který je oproti roku 2005 nižší o 5,34 %, kdy 

v roce 2005 byl tržní podíl 33,4 %. Jako hlavní vliv poklesu podílu lze označit neúplné 

produktové portfolio v oblasti jednorázových životních pojištění v roce 2006. Velmi 

dobrého výsledku ovšem dosáhla v běžně placeném pojistném. V rámci neživotního 

pojištění zaujímá svým tržním podílem (36,35 %) v ČR opět výsadní postavení. 

Procentuální podíly České pojišťovny se během let mění v závislosti na počtu 

konkurenčních pojišťoven, přičemž v posledních třech letech dochází k výrazné 

klesající tendenci tržního podílu České pojišťovny.  

 

 

2.3 Pojistné produkty v odvětví životního pojištění společnosti Česká 
pojišťovna a. s.18 

 

Česká pojišťovna si uvědomuje jednu ze základních lidských potřeb, kterou je chránit 

vlastní život, střežit osud a zdraví rodiny, přičemž si je vědoma i toho, že situace 

každého klienta je jiná a i přes tuto stěžejní úlohu dokáže vyjít vstříc všem přáním         

a potřebám klienta. Úsilí České pojišťovny je směřováno k poskytování velmi kvalitní 

pojistné ochrany spojené zvláště s prvotřídními službami.  

 

Česká pojišťovna ve své nabídce v oblasti životního pojištění disponuje pojistnými 

produkty kapitálového, investičního a rizikového životního pojištění. Své stávající 

produkty rozšiřuje o nová rizika, o nové investiční fondy. V kmeni je však mnoho 

produktů již zastaralých, které neodpovídají požadavkům dnešních klientů, a proto 

Česká pojišťovna nabízí i možnost přepracování dříve uzavřených pojistných smluv. 

Česká pojišťovna se čím dál více zaměřuje na vnímání individuálních potřeb                  

                                           
18 Zpracováno dle sazebníku pojištění osob společnosti Česká pojišťovna a. s. a propagačních a interních 
materiálů společnosti Česká pojišťovna a. s. 
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a spokojenost svých klientů v oblasti životního i úrazového pojištění. Pro představu, 

proti čemu se dá u České pojišťovny pojistit, je v příloze č. 8 uveden přehled 

nabízených pojištění.  

 

Stěžejními produkty životního pojištění České pojišťovny je pojištění DYNAMIK, 

pojištění dětí a mládeže SLUNÍČKO, vkladové pojištění KOMBI a samozřejmě nelze 

opomenout nosný produkt roku 2005, a to DYNAMIK Plus, který v sobě spojil výhody 

flexibilního a investičního životního pojištění. DYNAMIK Plus je nadstavbou velmi 

úspěšného pojištění DYNAMIK, který do této doby převažoval v počtu uzavíraných 

pojistných smluv, ale v současné době je toto místo přisuzováno pojistnému produktu 

DYNAMIK Plus.  

 

Velmi významnou součástí klíčového produktového portfolia České pojišťovny je 

komplexní úrazové pojištění, uzavírané ve více než 90 % případů jako zcela 

samozřejmá součást životních pojištění. Je třeba také zmínit skutečnost, že uzavírání 

klasického důchodového pojištění klesá, což je způsobeno především tím, že Česká 

pojišťovna nemá v nabídce běžně placené produkty důchodového pojištění (z důvodu 

eliminace rizika dlouhověkosti aktuálně nenabízí běžně placená důchodová pojištění). 

Dříve uzavřené smlouvy tak postupně dožívají. Důchodové pojištění je nahrazováno 

pojištěním DYNAMIK, DYNAMIK Plus, která jsou flexibilnější než starší důchodové 

pojištění, a penzijním připojištěním se státním příspěvkem.19 V současnosti se čeká na 

důchodovou reformu, která zřejmě přinese změnu do pojistných produktů důchodového 

pojištění. Další závažné změny se v nabídce pojistných produktů České pojišťovny 

neočekávají, maximálně dojde k rozšíření produktů v oblasti investičního pojištění.  

 

Vzhledem k široké škále pojistných produktů životního pojištění, které Česká 

pojišťovna nabízí, se v dalším zpracování diplomové práce zaměřím pouze na pojistné 

produkty, které obsahují spořící složku, tj. na pojistné produkty kapitálového životního 

pojištění a investičního životního pojištění, které jsou v následující subkapitole 

podrobněji rozpracovány. Produkty rizikového životního pojištění, tj. bez spořící 

                                           
19 Důchodové pojištění, i když je jednou z forem kapitálového životního pojištění, z tohoto hlediska 
nezahrnuji do scoring modelu. 
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složky, jsou opomíjeny i z toho důvodu, že požadavky modelových klientů 

nenasvědčovaly žádný náznak pojistné ochrany tímto typem produktů. V další 

subkapitole jsou charakterizovány i pojistné produkty, které mohou být součástí 

životních pojištění, i když kryjí neživotní rizika, jedná se o tzv. připojištění k životnímu 

pojištění. 

 

 

2.3.1 Pojistné produkty v oblasti kapitálového životního pojištění20 

Nejoblíbenějším druhem životního pojištění je tzv. kapitálové životní pojištění, které 

kombinuje pojištění se spořením. V průběhu sjednávání pojištění si klient může nejen 

zvolit rizika, která chce pojistit, ale také to, jak velkou část pojistného bude vkládat do 

spoření. V rámci kapitálového životního pojištění nabízí Česká pojišťovna celou řadu 

pojistných produktů, které jsou dále blíže popsány, přičemž je vyloučeno, již výše 

zmíněné, důchodové pojištění (sazba ZK-ODP) a kapitálové pojištění pro firemní 

klientelu (PARTNER, MANAŽER, KPO), protože se jedná o „jiný“ typ pojistných 

produktů.  

 

1. Kapitálové životní pojištění DYNAMIK Plus 

DYNAMIK Plus je kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné 

pojistné s možností umístit pojistné do kapitálových hodnot tvořených podílovými 

jednotkami vnitřních fondů21. DYNAMIK Plus je pojištění s běžně placeným 

pojistným. Tento typ pojištění je pružnější než jiná životní pojištění a je v podstatě 

obdobou životního pojištění DYNAMIK, s tím rozdílem, že pojistný produkt 

DYNAMIK Plus je doplněn o investiční složku; ostatní parametry pojištění jsou 

shodné.  

 

Životní pojištění DYNAMIK Plus v sobě zahrnuje možnost dobře investovat naspořené 

peníze do pěti investičních programů, které se od sebe liší výší možných výnosů                 

                                           
20 V rámci pojistných produktů kapitálového životního pojištění je uveden i pojistný produkt, který svým 
charakterem spadá do kapitálového životního pojištění, ale navíc obsahuje i investiční složku 
(DYNAMIK Plus). 
21 Tyto vnitřní fondy jsou zřízeny výhradně pro účely pojištění a jim odpovídající aktiva jsou vedena 
odděleně od ostatních aktiv společnosti Česká pojišťovna a. s. 



 42   

a mírou rizika. Volbou programu klient rozhoduje, jakým způsobem se budou jeho 

peníze zhodnocovat, čímž ovlivní i výši svého výnosu. Klient si může vybrat 

z nastavených programů nebo si sestavit program zcela podle svého uvážení. Mezi 

jednotlivými programy lze samozřejmě přecházet. Investiční programy zahrnují 

kombinace fondů a možnosti zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím 

garantované technické úrokové míry, v příp. mimořádného pojistného vyhlašované 

úrokové míry. S individuálním programem klient může umístit prostředky přesně podle 

svého přání. U vkladu mimořádného pojistného si může vždy vybrat jakoukoli 

kombinaci umístění prostředků. Přehled investičních programů, fondů a způsob 

umístění pojistného a samotné vysvětlení jednotlivých fondů je uvedeno v příloze č. 9. 

 

DYNAMIK Plus je pojištěním, které je vhodné pro každého, kdo chce získat 

garantovaný výnos, tak i pro toho, kdo má zájem o investování do připraveného 

investičního programu s tím, že v tomto případě výnos nelze předem garantovat. Toto 

pojištění může klient kdykoliv přizpůsobit své momentální situaci. Umožňuje provádět 

různé druhy změn v průběhu trvání pojistné smlouvy a to např. zvýšení nebo snížení 

pojistné částky a běžně placeného pojistného, změnu pojistné doby, přerušení placení22, 

změnu rozložení umístěných prostředků, změnu rozsahu úrazového pojištění, změnu 

alokačního poměru, změnu frekvence a způsobu placení běžného pojistného, atd. 

Životní pojištění DYNAMIK Plus spadá do kategorie pojistných produktů, na které se 

ze zákona vztahují daňové úlevy, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Parametry 

k tomuto pojištění znázorňuje obrázek č. 1 na následující straně. 

 

K tomuto pojištění si lze v jediné smlouvě sjednat i celou řadu volitelných pojištění, 

která lze kdykoliv v průběhu pojištění zrušit, přidat či změnit jejich parametry, a to: 

� pojištění závažných onemocnění (je vyplacena PČ, nezaniká povinnost platit 

pojistné), 

� kompletní úrazové pojištění dospělých, 

� kompletní úrazové pojištění dětí (lze pojistit až tři děti, max. na trojnásobek 

základní PČ), 

                                           
22 Po určitou dobu (závisí na množství naspořených prostředků) zůstává klient pojištěn, i když nic neplatí. 
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� pojištění pro případ invalidity (nevztahuje se na pojištění denní dávky při 

pracovní neschopnosti), 

� pojištění pro případ nemoci (pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, 

pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici). 

 

 

Obrázek č. 1: Parametry o kapitálovém životním pojištění DYNAMIK Plus 

Vstupní věk 15 - 60 let23 

Doba pojištění 10, 15, 20, 25 let nebo do 60, 65 a 70 let 

Nároky z pojištění dožití - výplata KHP24, smrt - výplata PČ a KHP 

Pojistná částka 
není-li sjednáno ZO: min. 10 000 Kč, max. není 
stanovena, je-li sjednáno ZO: min. 10 000 Kč, max.              
2 500 000 Kč 

Pojistné 

350 Kč min. měsíční pojistné (tj. po odečtení pojistného 
úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci),     
500 Kč min. celkové měsíční pojistné, max. není 
stanoveno 

Mimořádné pojistné min. 1 000 Kč, max. není omezeno 

Mimořádné výběry 
min. 3 000 Kč, max. výběr je stanoven dle výpočtu, lze 
provést max. 2 výběry za pojistný rok 

Změny v pojistce ano 

Přerušení placení 
ano (po zaplacení pojistného za dva roky a přerušení na 
dobu, na kterou postačuje pojistné) 

Možnost investic ano 
Zproštění od placení 
pojistného 

lze sjednat pouze pro vstupní věk menší než 60 let 

Daňové úspory ano 

Předplacení pojistného neumožňuje se 

Dynamické pojištění lze sjednat 

Slevy z pojistného 
je poskytována pouze z poplatku za vklad mimořádného 
pojistného 

Připojištění ano (viz. výše) 
Garantovaný výnos ano 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti  Česká pojišťovna a. s. 
 

 

                                           
23 Nejnižší vstupní věk pojištěného dítěte je 0 let, nejvyšší 15 let. 
24 Kapitálová hodnota pojištění je tvořena kapitálovou hodnotou s garantovanou technickou úrokovou 
mírou a kapitálovou hodnotou negarantovanou a je snižována mimořádnými výběry. První den každého 
zúčtovacího období je snižována o rizikové pojistné, počáteční a správní náklady a poplatky. 
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2. Kapitálové životní pojištění DYNAMIK 

Jedná se o pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné. DYNAMIK je 

moderní pojistně spořící program, který nabízí maximální flexibilitu, zájemci si ho 

mohou nastavit podle svých potřeb. Životní pojištění DYNAMIK dokáže zaplnit 

mezeru v rodinném příjmu vzniklou ztrátou nebo dlouhodobou nemocí živitele. Zároveň 

slouží jako výhodné spoření (na konci pojišťovna vyplatí všechny nastřádané peníze 

zhodnocené o úrok a podíly na výnosech). DYNAMIK je pružnější než jiné životní 

pojistky, celou řadu jeho vlastností lze měnit i v průběhu trvání pojistné smlouvy podle 

momentální situace, např. dodatečně lze sjednávat připojištění, rušit připojištění, 

zvyšovat nebo snižovat pojistné částky a běžně placené pojistné, měnit pojistnou dobu, 

rozsah úrazového pojištění, přerušit placení, hradit mimořádné pojistné, provádět 

mimořádné výběry a měnit frekvenci a způsob placení běžného pojistného.  

 

K dalším výhodám patří možnost přístupu ke svým penězům (ihned lze nakládat 

s významnou částí svých peněz), možnost daňových výhod, možnost spořit v rámci 

pojistky, výhodné úrazové pojištění, volnost v rozhodování, průhlednost pojištění             

(je vidět, za co platíte), garantované zhodnocení. Nevýhoda DYNAMIKU je spatřována 

v neposkytování slev z pojistného a vysokými poplatky a v neposlední řadě i to, že 

neumožňuje zaplatit jednorázové pojistné. K základnímu pojištění lze sjednat v jedné 

smlouvě celou řadu volitelných pojištění, a to:  

� pojištění závažných onemocnění25,  

� pojištění zproštění od placení pojistného26,  

� úrazové pojištění dospělých, úrazové pojištění dětí27 

� pojištění pro případ nemoci.  

 

Parametry ke kapitálovému životnímu pojištění DYNAMIK jsou uvedeny na obrázku       

č. 2 na následující straně. 

 

 

                                           
25 V případě závažného onemocnění je vyplacena pojistná částka, ale povinnost platit pojistné nezaniká. 
26 Nevztahuje se na pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti.  
27 Lze pojistit až 3 děti, max. na trojnásobek základní pojistné částky.  
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Obrázek č. 2: Parametry o kapitálovém životním pojištění DYNAMIK 

Vstupní věk 15 - 60 let, poj. dítě 6 týdnů (0 let)  - 15 let 

Doba pojištění 
10, 15, 20, 25 let nebo do 60, 65, 70 let (minimální pojistná 
doba 10 let) 

Nároky z pojištění 
dožití - výplata kapitálové hodnoty, smrt - výplata PČ 
pokud nebylo dříve plněno ZO a kapitálová hodnota 
pojištění 

Pojistná částka 
není-li sjednáno ZO: min. 30 000 Kč, max. není stanovena, 
je-li sjednáno ZO: min. 30 000 Kč, max. 2 500 000 Kč 

Pojistné běžně placené 

200 Kč min. základní měsíční pojistné (tj. po odečtení 
pojistného za úrazové pojištění a pojištění pro případ 
nemoci), 400 Kč min. celkové měsíční pojistné (tj. včetně 
pojistného za zahrnutá připojištění) 

Mimořádné pojistné min. 1 000 Kč, max. není omezeno 

Mimořádné výběry 
min. 3 000 Kč, max. výběr je stanoven dle výpočtu 
upozornění: max. lze provést 2 výběry v jednom pojistném 
roce 

Předplacení pojistného neumožňuje se 
Dynamické pojištění lze sjednat 
Zdravotní dotazník ano, vždy 
Přerušení placení nejdříve po zaplacení pojistného za dva roky 
Sleva z pojistného neposkytují se 
Daňové úspory ano 
Zproštění od placení lze sjednat pro vstupní věk nižší než 60 let 
Připojištění lze sjednat (viz. výše) 
Garantovaný výnos ano 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti  Česká pojišťovna a. s. 
 

 

3. Životní pojištění SLUNÍČKO  

Dětské pojištění SLUNÍČKO chrání celou rodinu; umožňuje pojistit nejen dítě, ale 

spolu s ním i rodiče nebo jiné dospělé (prarodiče). Pojištění SLUNÍČKO zabezpečuje 

dítě nejen v případě tragické události (smrti či invalidity), ale pomáhá mu i se vstupem 

do samotného života, protože na konci pojištění dostane všechny nastřádané peníze 

zhodnocené o úrok a podíly na výnosech. V rámci tohoto pojištění lze pojistit děti           

i dospělé proti úrazu, které pokrývá dobu nezbytného léčení, trvalé následky úrazu 

včetně progresivního plnění a úrazovou smrt. Pro případ drobných úrazů jsou děti 

pojištěny automaticky, dospělí si toto pojištění mohou sjednat. 
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Životní pojištění SLUNÍČKO je kapitálové životní pojištění za běžné pojistné ve 

prospěch pojištěného dítěte a kombinuje pojištění se spořením. Jedná se o pojištění pro 

případ smrti a pojištění zproštění od placení běžného pojistného v případě přiznání 

plného invalidního důchodu dospělému pojištěnému (zpravidla jednomu z rodičů) a pro 

případ dožití pojištěného dítěte sjednaného konce pojištění po dosažení plnoletosti. 

Všechna pojistná plnění ze základního pojištění připadají pojištěnému dítěti. Pojištění 

umožňuje výběr vhodné kombinace rizik a pojištění jedné nebo dvou dospělých osob 

v rámci jedné pojistné smlouvy. Pojistku může platit kdokoliv. V případě smrti rodičů 

převezme placení pojistného Česká pojišťovna. K dalším změnám pojištění, které 

umožňují volnost v rozhodování, patří např. dodatečné sjednání připojištění, změna 

frekvence a způsobu placení běžného pojistného, změna – přechod mezi sazbami28, atd. 

Pojištění SLUNÍČKO je nabízeno ve třech sazbách (1PM, 2PM, 3PM), které jsou dále 

charakterizovány.  

 

Sazba 1PM – spořící varianta za běžné pojistné. Jedná se o pojištění dožití 

pojištěného dítěte a pojištění smrti nebo dožití jednoho dospělého pojištěného, včetně 

pojištění zproštění od placení pojistného. Sazba 1PM zahrnuje riziko dožití pojištěného 

dítěte a pojištěného sjednaného konce pojištění, riziko smrti pojištěného a přiznání 

plného invalidního důchodu pojištěnému. Nároky z pojištění jsou u sazby 1PM 

následující: dožití (pojištěné dítě a pojištěný) – výplata PČ a KHM, dožití (pojištěné dítě 

po smrti pojištěného) – výplata 1x násobek PČ a KHM, smrt (pojištěný) – zánik 

povinnosti platit běžné pojistné, smrt (pojištěné dítě) – výplata rezervy základního 

pojištění a KHM. 

 

Sazba 2PM – pojistně spořící varianta pro 1 dospělého pojištěného za běžné 

pojistné. Jedná se o pojištění dožití pojištěného dítěte a pojištění smrti nebo dožití 

jednoho dospělého pojištěného s výplatou důchodu v případě smrti dospělého 

pojištěného, včetně pojištění zproštění od placení pojistného. Sazba 2PM zahrnuje 

riziko dožití se sjednaného konce pojištění pojištěným dítětem a pojištěným, riziko 

smrti pojištěného a přiznání plného invalidního důchodu pojištěnému. Nároky 

                                           
28 Změnu lze povolit pouze u sazeb 2PM a 3PM, u sazby 1PM tato změna není povolena. Podstatou 
změny je buď vyloučení dospělého pojištěného z pojištění nebo zahrnutí nového dospělého pojištěného 
do pojištění a zároveň změna příslušné sazby. 
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z pojištění jsou shodné jako u sazby 1PM s tím rozdílem, že v případě dožití (pojištěné 

dítě po smrti pojištěného) je výplata 2x násobek PČ a KHM, v případě smrti (pojištěný) 

dochází k zániku povinnosti platit pojistné a výplata je ve výši 20 %  PČ a dále je 

vyplácen roční důchod ve výši této částky. Další skutečnosti nejsou uváděny, protože 

jsou totožné se sazbou 1PM. Odlišnost je pouze v nároku z pojištění, který je zde 

uveden. 

 

Sazba 3PM – pojistně spořící varianta pro 2 dospělé pojištěné za běžné pojistné. 

Jedná se o pojištění dožití pojištěného dítěte a pojištění smrti nebo dožití dvou 

dospělých pojištěných s výplatou důchodu v případě smrti alespoň jednoho dospělého 

pojištěného, včetně pojištění zproštění od placení pojistného. Sazba 3PM zahrnuje 

riziko dožití se sjednaného konce pojištění pojištěným dítětem a oběma pojištěnými, 

riziko smrti jednoho z pojištěných, příp. smrti druhého pojištěného a přiznání plného 

invalidního důchodu alespoň jednomu z dospělých pojištěných. Nároky z pojištění jsou 

oproti sazbě 1PM odlišné v případě dožití (pojištěné dítě po smrti jednoho                         

z pojištěných) je výplata 2x násobek PČ a KHM, dožití (pojištěné dítě po smrti obou 

pojištěných) je výplata 3x násobek PČ a KHM, v případě smrti (jeden z pojištěných) 

dochází k zániku povinnosti platit pojistné a výplata je ve výši  20 % PČ a dále je 

vyplácen roční důchod ve výši této částky, v případě smrti druhého pojištěného dochází 

k výplatě ve výši 20 % PČ a dále je vyplácen roční důchod ve výši této částky                  

(celkem 40 % za oba pojištěné). Další skutečnosti nejsou uváděny, protože jsou totožné 

se sazbou 2PM. Odlišnost je pouze v nároku z pojištění, který je zde uveden. Parametry 

k životnímu pojištění SLUNÍČKO jsou uvedeny na obrázku č. 3 na následující straně. 

 

 

4. Kapitálové životní pojištění sazba 15S  

Jedná se o pojištění pro případ smrti nebo dožití za jednorázové pojistné. 

Jednorázově placené životní pojištění je především určeno pro ty, kteří mají k dispozici 

finanční hotovost, kterou by rádi zhodnotili, zároveň byli pojištění a ještě navíc využili 

daňových úlev. K výhodám tohoto jednorázového pojištění patří vyšší zhodnocení 

vložených úspor a krátká pojistná doba. Klient se nemusí zavazovat na mnoho let a má 

jistotu, že o své peníze nepřijde. Parametry zachycuje obrázek č. 4 na následující straně. 
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Obrázek č. 3: Parametry o životním pojištění SLUNÍČKO, sazba 1PM, 2PM a 3PM 

Vstupní věk dospělý 16 - 65 let, dítě 6 týdnů - 15 let 
Doba pojištění 5 - 18 let (lze prodloužit až do 20 let věku dítěte) 

Pojistné 
určeno dle vstupního věku pojištěného, délky pojistné doby, 
výše sjednané pojistné částky 

Pojistná částka min. 30 000 Kč, max. není omezeno 
Pojistné běžně placené min. 200 Kč měsíčně - základní pojistné při platbě z účtu 
Mimořádné pojistné min. 1 000 Kč, max. není omezeno 
Mimořádné výběry nelze 
Předplacení pojistného min. 1 000 Kč, max. není omezeno 
Dynamické pojištění lze sjednat 
Zdravotní dotazník ano, vždy 

Přerušení placení 
nejdříve po zaplacení pojistného za dva roky, musí být 
KHM 

Daňové úspory ne 
Garantovaný výnos poskytuje se 
Zproštění od placení ano 

Připojištění 
úrazové pojištění dospělého, úrazové pojištění pojištěného 
dítěte - až 5x násobek ZPČ - do 18 let věku 

Sleva z pojistného ano (za předplacení pojistného a za vyšší pojistnou částku) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti  Česká pojišťovna a. s. 

Pozn.: Obrázek zachycuje pouze shodné parametry těchto sazeb. Další skutečnosti jsou uvedeny u každé 
sazby individuálně. 

 

 

Obrázek č. 4: Parametry o kapitálovém životním pojištění sazba 15S 

Vstupní věk 18 - 65 let 
Doba pojištění 5, 6, 7 nebo 8 let 

Nároky z pojištění 

dožití - výplata PČ, smrt - výplata PČ a pojištění 
zaniká, smrt v prvních dvou letech následkem 
sebevraždy - výplata rezervy pojistného a pojištění 
zaniká 

Limity pojistného 
50 000 Kč min. limit pojistného, max. limit není 
stanoven 

Indexace pojištění není zahrnuta 
Garantované zhodnocení (TÚM) 3,5 % 
Sleva z pojistného poskytuje se 
Daňové úspory ano 
Připojištění nelze sjednat 
Mimořádné pojistné ne 
Mimořádné výběry ne 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti  Česká pojišťovna a. s. 
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5. Kapitálové životní pojištění sazba 3S 

Jedná se o pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné s výplatou 

trojnásobku pojistné částky v případě smrti pojištěného. V rámci pojistné smlouvy 

lze sjednat jiné pojištění a to: úrazové pojištění dospělých a pojištění pro případ nemoci 

(pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, pojištění denní podpory při pobytu 

v nemocnici). Parametry znázorňuje obrázek č. 5. 

 

Obrázek č. 5: Parametry o kapitálovém životním pojištění sazba 3S 

Vstupní věk 15 - 60 let 
Doba pojištění 10, 15, 20, 25 nebo do věku 55, 60, 65, 70 let 
Nároky z pojištění dožití - 1x PČ, smrt - 3x PČ 

Pojistná částka 
min. 30 000 Kč, max. není stanovena, u PČ > 2,5 mil. Kč 
nutný fin. dotazník29 

Pojistné běžně placené min. výše 200 Kč měsíčně při platbě z účtu 
Mimořádné pojistné nelze 
Mimořádné výběry nelze 
Předplacení pojistného umožňuje se, min. výše 1 000 Kč 
Dynamické pojištění lze sjednat u pojistné doby 10 let a více 
Zdravotní dotazník ano, vždy 
Přerušení placení nelze 
Sleva z pojistného poskytuje se 
Daňové úspory ano 
Garantovaný výnos ano 
Zproštění od placení ano 
Připojištění lze sjednat (viz. výše) 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti  Česká pojišťovna a. s. 
 

 

6. Kapitálové životní pojištění sazby 5S a 5Sbz 

Jedná se o pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné. Pojistné sazby 

5S nenabízí trojnásobné plnění pojistné částky, tak jako tomu je u sazby 3S a 3ZO. 

V rámci tohoto pojištění lze sjednat úrazové pojištění dospělých a pojištění pro případ 

nemoci. Parametry o kapitálovém životním pojištění 5S a 5Sbz zachycuje obrázek č. 6, 

který je uveden na následující straně. 

 

                                           
29 Finanční dotazník slouží ke zjištění finanční situace pojistníka a pojištěného.  
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Obrázek č. 6: Parametry o kapitálovém životním pojištění sazby 5S a 5Sbz 

 5S 5Sbz 
Vstupní věk 15 - 60 let, pro 5 - 9 let tj. 15 - 65 let 
Doba pojištění 5 - 10, 15, 20, 25 let nebo do věku 55, 60, 65, 70 let 
Nároky z pojištění dožití - 1x PČ, smrt - 1x PČ 

Pojistná částka 
min. 30 000 Kč, max. není stanovena, u PČ > 2,5 mil. Kč 

nutný fin. dotazník 
Pojistné běžně placené min. výše 200 Kč měsíčně při platbě z účtu 
Mimořádné pojistné nelze 
Mimořádné výběry nelze 
Předplacení pojistného umožňuje se, min. výše 1 000 Kč 
Dynamické pojištění lze sjednat u pojistné doby 10 let a více 
Zdravotní dotazník ano, vždy 
Přerušení placení nelze 
Sleva z pojistného poskytuje se 
Daňové úspory ano 
Garantovaný výnos ano 
Zproštění od placení ano nelze 
Připojištění lze sjednat (viz. výše) 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti  Česká pojišťovna a. s. 
 

 

7. Kapitálové životní pojištění sazba 50S 

V tomto případě se jedná o pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžné pojistné. 

Vstupní věk se u tohoto typu pojištění od ostatních doposud zmíněných pojištění 

podstatně liší. Nelze opomenout také to, že není možné sjednat jiné pojištění v rámci 

pojistné smlouvy a není poskytována možnost zproštění od placení pojistného. 

Parametry jsou znázorněny na obrázku č. 7 na následující straně. 

 

 

8. Kapitálové životní pojištění sazba 3ZO 

Jedná se o pojištění pro případ závažných onemocnění, smrti nebo dožití za běžné 

pojistné s výplatou trojnásobku pojistné částky v případě smrti pojištěného. Toto 

pojištění poskytuje stejné podmínky jako pojištění sazby 3S, ale je třeba poznamenat, že 

toto pojištění navíc připojuje pojištění závažných onemocnění. Je zde také možnost 

dalšího pojištění, tj. úrazové pojištění dospělých a pojištění pro případ nemoci. 

Parametry k danému pojistnému produktu zobrazuje obrázek č. 8 na následující straně. 
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Obrázek č. 7: Parametry o kapitálovém životním pojištění sazba 50S 

Vstupní věk 40 - 60 let 
Doba pojištění 10, 15, 20, 25 let nebo do věku 55, 60, 65, 70 let 

Nároky z pojištění 
dožití - výplata PČ, smrt - výplata PČ pokud smrt nastane 
po třech letech trvání pojištění 

Pojistná částka min. 30 000 Kč, max. 250 000 Kč 
Pojistné běžně placené min. výše 200 Kč měsíčně při platbě z účtu 
Mimořádné pojistné ne 
Mimořádné výběry ne 
Předplacení pojistného umožňuje se, min. výše 1 000 Kč 
Dynamické pojištění nelze sjednat 
Zdravotní dotazník ne 
Přerušení placení ne 
Sleva z pojistného poskytuje se 
Daňové úspory ano 
Zproštění od placení nelze 
Garantovaný výnos ano 
Připojištění není 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti  Česká pojišťovna a. s. 
 

 

 

Obrázek č. 8: Parametry o kapitálovém životním pojištění sazba 3ZO 

Vstupní věk 15 - 60 let 
Doba pojištění 10, 15, 20, 25 nebo do věku 55, 60, 65, 70 let 
Nároky z pojištění dožití - 1x PČ, smrt - 3x PČ 

Pojistná částka 
min. 30 000 Kč, max. 2,5 mil. Kč, ostatní neurčena,      
u PČ > 2,5 mil. Kč nutný fin. dotazník 

Pojistné běžně placené min. výše 200 Kč měsíčně při platbě z účtu 
Mimořádné pojistné nelze 
Mimořádné výběry nelze 
Předplacení pojistného umožňuje se, min. výše 1 000 Kč 
Dynamické pojištění lze sjednat u pojistné doby 10 let a více 
Zdravotní dotazník ano, vždy 
Přerušení placení nelze 
Sleva z pojistného poskytují se 
Daňové úspory ano 
Garantovaný výnos ano 
Zproštění od placení ano 
Připojištění lze sjednat (viz. výše) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti  Česká pojišťovna a. s. 
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9. Kapitálové životní pojištění sazba 5ZO 

Jedná se o pojištění pro případ závažných onemocnění, smrti nebo dožití za běžné 

pojistné, které je obdobné pojištění se sazbami 5S a 5Sbz. Toto pojištění nabízí navíc 

pojištění závažných onemocnění a oproti sazbě 5Sbz umožňuje také zproštění od 

placení pojistného. U tohoto pojištění je možnost dalších pojištění a to úrazové pojištění 

dospělých a pojištění pro případ nemoci. Parametry znázorňuje obrázek č. 9.  

 

Obrázek č. 9: Parametry o kapitálovém životním pojištění sazba 5ZO 

Vstupní věk 15 – 60 let, pro 5 – 9 let tj. 15 – 65 let 
Doba pojištění 5 – 10, 15, 20, 25 let nebo do věku 55, 60, 65, 70 let 

Nároky z pojištění 

dožití – výplata PČ, smrt – výplata PČ, ZO – výplata PČ 
pokud je, po 6 měs. od uzavření poj. sml., diagnostikováno 
některé ze ZO, PČ se vyplácí pouze za první ZO, pokud ZO 
do 6 měs. – právo na pojistné plnění nevzniká 

Pojistná částka 
min. 30 000 Kč, max. 2,5 mil. Kč, ostatní neurčena,       
u PČ > 2,5 mil. Kč nutný fin. dotazník 

Pojistné běžně placené min. výše 200 Kč měsíčně při platbě z účtu 
Mimořádné pojistné nelze 
Mimořádné výběry nelze 
Předplacení pojistného umožňuje se, min. výše 1 000 Kč 
Dynamické pojištění lze sjednat u pojistné doby 10 let a více 
Zdravotní dotazník ano, vždy 
Přerušení placení nelze 
Sleva z pojistného poskytuje se 
Daňové úspory ano 
Garantovaný výnos ano 
Zproštění od placení ano 
Připojištění lze sjednat (viz. výše) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti  Česká pojišťovna a. s. 
 

 

10. KOMBInované vkladové pojištění 

KOMBInované vkladové pojištění je kapitálové životní pojištění, které lze sjednat jak 

pro dospělé, tak pro děti a mládež. Toto pojištění nabízí velký výběr pojistných rizik            

a kombinuje pojištění se spořením. Peněžní prostředky se vkládají najednou, hned na 

začátku pojištění. Pravidelné pojistné se platí samo z výnosů. KOMBI je vhodné pro 

každého, kdo má volnou finanční hotovost, kterou chce nejen dobře, ale i výhodně 

investovat. Celý vklad zvýšený o úrok a podíly na výnosech klient dostane na konci 
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pojištění zpět. Toto pojištění také umožňuje předčasně vypovědět pojistku. Tento typ 

pojištění lze pojmout jako životní pojištění nebo třeba jako úrazovou pojistku. Klient si 

toto pojištění může sestavit přesně podle svých přání a potřeb (možnost volby rizik), 

stejně tak jako je tomu u životního pojištění DYNAMIK. Výhodou KOMBInovaného 

vkladového pojištění je např. volnost při rozhodování, možnost spořit v rámci své 

pojistky, možnost přístupu ke svým penězům, průhlednost pojištění. Jednotlivé 

produkty tohoto pojištění jsou níže podrobněji charakterizovány. 

 

a) KOMBInované vkladové pojištění pro dospělé sazba KOMBI–D 

Z tohoto pojištění je formou úrokového výnosu uhrazováno měsíčně běžné pojistné, lze 

ho sjednat s možností výběru pojistných rizik, a to: pojištění pro případ dožití, pojištění 

pro případ smrti, pojištění pro případ smrti nebo závažných onemocnění, úrazové 

pojištění. Tato pojistná rizika je možno sjednat samostatně nebo v kombinaci, 

s výjimkou kombinace rizik pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ smrti nebo 

závažných onemocnění. Základním úrazovým pojištěním je vždy pojištění pro případ 

smrti a pojištění pro případ trvalých následků úrazu. Úrazové pojištění je možné dále 

sjednat se zahrnutím či bez zahrnutí pojištění doby nezbytného léčení úrazu a pojištění 

hospitalizace následkem úrazu, tj. volitelné pojištění. Toto pojištění pro dospělé 

umožňuje sjednat připojištění progresivního plnění za trvalé následky úrazu                     

a připojištění drobných úrazů.  

Parametry o KOMBInovaném vkladovém pojištění pro dospělé zachycuje obrázek         

č. 10 na následující straně. 

 

 

b) KOMBInované vkladové pojištění pro děti a mládež sazba KOMBI–M 

Z KOMBInovaného vkladového pojištění pro děti a mládež je formou úrokového 

výnosu uhrazováno běžné měsíční pojistné. Na rozdíl od vkladového pojištění pro 

dospělé je u tohoto pojištění základním pojištěním úrazové pojištění, tj. u dětí                

a mládeže pojistka vždy obsahuje pojištění úrazu. V rámci tohoto pojištění lze sjednat 

připojištění a to připojištění drobných úrazů a také pojištění pro případ dožití. Pojištění 

smrti a pojištění závažných onemocnění se na děti nevztahuje. Úrazové pojištění 



 54   

pokrývá smrt úrazem a trvalé následky úrazu. Úrazové pojištění je možné dále sjednat 

se zahrnutím či bez zahrnutí pojištění doby nezbytného léčení úrazu a pojištění 

hospitalizace následkem úrazu. KOMBInované vkladové pojištění pro děti a mládež má 

progresivní plnění v úrazové pojistce automaticky zahrnuto.  

Parametry o KOMBInovaném vkladovém pojištění pro děti a mláděž zachycuje obrázek 

č. 11 na následující straně. 

 

 

Obrázek č. 10: Parametry o vkladovém pojištění KOMBI-D 

Pojistná doba 5, 6, 7, 8, 9 nebo 10 let 
Vstupní věk 15 - 65 let u rizik smrt a ZO, 15 - 75 let u rizik dožití a úraz 

Nároky z pojištění 

dožití - výplata PČ, smrt - výplata PČ, smrt nebo ZO - výplata 
sjednané PČ pro smrt nebo sjednaná PČ pro ZO, úraz - 
výplata sjednané PČ, u všech rizik je vyplacena PČ včetně 
návratného vkladu a podílů na výnosech 

Pojistná rizika základní: dožití, volitelné: smrt, smrt nebo ZO, úraz 

Minimální pojistné 
na jednu smlouvu min. 15 000 Kč 
pro každé riziko min. 10 000 Kč, pro úraz 9 000 Kč,  
max. není stanoven, vyjma ZO (PČ max. 2 500 000 Kč) 

Mimořádný vklad/ 
mimořádný výběr 

pouze u rizika dožití (nejméně 3 000 Kč, dále v celých 
tisících) 

Dynamické pojištění nelze sjednat 

Zdravotní dotazník 
ano  
ne - je-li sjednáno pouze riziko dožití 

Změny ve smlouvě 
zvýšit/snížit PČ rizika smrt a ZO, násobky PČ v ÚP, 
připojistit/zrušit riziko v ÚP, připojistit/zrušit volitelné riziko 

Garantovaný výnos poskytuje se 
Daňové úspory ano 
Slevy z pojistného neposkytují se  
Zproštění od placení  
pojistného 

ne (jednorázově placené pojištění) 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti  Česká pojišťovna a. s. 
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Obrázek č. 11: Parametry o vkladovém pojištění KOMBI-M 

Pojistná doba rozdíl mezi dnem počátku a dnem dovršení 18 let dítěte 
Vstupní věk 0 (6 týdnů) - 15 let 

Nároky z pojištění 
dožití - výplata PČ včetně návratného vkladu a podílů na 
výnosech, úraz - výplata sjednané PČ, při smrti úrazem 
včetně návratného vkladu a podílech na výnosech 

Pojistná rizika základní: úraz, volitelné: dožití 

Minimální pojistné 
na jednu smlouvu min. 9 229 Kč, na složku dožití         
min.10 000 Kč, max. není stanoven 

Mimořádný vklad/ 
mimořádný výběr 

pouze u rizika dožití (nejméně 3 000 Kč, dále v celých tis.) 

Dynamické pojištění nelze sjednat 
Zdravotní dotazník ano 

Změny ve smlouvě 
násobky PČ v ÚP, připojistit/zrušit riziko v ÚP, 
připojistit/zrušit riziko dožití 

Garantovaný výnos poskytuje se 
Daňové úspory ano 
Slevy z pojistného neposkytují se  
Zproštění od placení  
pojistného 

ne (jednorázově placené pojištění) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti  Česká pojišťovna a. s. 
 

 

 

2.3.2 Připojištění k životnímu pojištění  

Většinu výše uvedených životních pojištění lze kombinovat s volitelnými pojištěními, 

která kryjí neživotní rizika. V této subkapitole jsou jednotlivá volitelná pojištění, která 

byla u výše uvedených pojistných produktů několikrát zmíněna, blíže specifikována.  

 

1. Úrazové pojištění30 

Úrazové pojištění k životnímu pojištění je nabízeno ve dvou formách a to úrazové 

pojištění dospělých k sazbám životního pojištění za běžné pojistné (sazba ÚDP)      

a úrazové pojištění dětí a mládeže za běžné pojistné se zahrnutím progresivního 

plnění za trvalé následky úrazu (sazba ÚMP). Pojištění se sjednává se zahrnutím 

nebo bez zahrnutí pojištění doby nezbytného léčení úrazu. Základní parametry těchto 

                                           
30 Úrazové pojištění je zde pojato pouze jako připojištění k životnímu pojištění; není bráno v úvahu 
úrazové pojištění jako samostatné pojištění.  
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pojištění (pojistná doba, vstupní věk, slevy z pojistného) se shodují s pojistnými 

parametry základního pojištění, ke kterým jsou sjednána. Parametry k tomuto pojištění 

jsou uvedeny v příloze č. 10. 

 

2. Pojištění pro případ nemoci 

Pojištění pro případ nemoci spadá do kompetence ČP ZDRAVÍ a je součástí životních 

pojištění, které sjednávají společně Česká pojišťovna a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s., 

která je 100% dceřinnou společností společnosti Česká pojišťovna a. s., a která se 

specializuje na trh soukromého zdravotního pojištění. Jedná se o pojištění denní dávky 

při pracovní neschopnosti (sazba T544) a o pojištění denní podpory při pobytu 

v nemocnici (sazba T440).  

 

Předmětem pojištění pro případ pracovní neschopnosti vzniklé jako důsledek nemoci 

nebo úrazu je výplata sjednané denní dávky. Sjednaná denní dávka je vyplácena od         

29. dne pracovní neschopnosti31. Pojištění nelze uzavřít, pokud je klient v pracovní 

neschopnosti. Nelze pojistit osoby bez trvalého příjmu z pracovní činnosti nebo jiné 

výdělečné činnosti (studenty, ženy na mateřské dovolené, invalidní důchodce). Pojištění 

končí nejpozději dnem, kdy pojištěný dosáhne věku 65 let. Denní dávky jsou vypláceny 

po dobu trvání pracovní neschopnosti.  

 

Předmětem pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici je peněžní podpora 

poskytovaná za každý kalendářní den hospitalizace, která je z lékařského hlediska 

nezbytně nutná. Vztahuje se na nemocniční lůžkovou péči poskytovanou na území 

České republiky.  Pojistná ochrana se vztahuje jak na hospitalizaci z důvodu úrazu, tak 

nemoci. Pojistnou událostí je rovněž hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím                    

a porodem32. Pojistné plnění se vyplácí za každý kalendářní den hospitalizace. Při 

dlouhodobé hospitalizaci je možno poskytnout zálohové plnění.  

                                           
31 Pracovní neschopnost ve smyslu těchto podmínek nastává, pokud pojištěný nemůže podle lékařského 
rozhodnutí žádným způsobem vykonávat a nevykonává své zaměstnání nebo svou samostatnou 
výdělečnou činnost, a to ani po omezenou část dne, ani nevykonává řídící a (nebo) kontrolní činnost. 
32 Délka pojistného plnění je v těchto případech omezena; těhotenství – max. plnění 14 dní, porod – max. 
plnění 7 dní. 
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Pojištění pro případ nemoci lze připojistit k sazbám 3S, 5S, 5Sbz, 3ZO, 5ZO, 

DYNAMIK, DYNAMIK Plus. Další parametry jsou uvedeny v příloze č. 11. 

 

3. Pojištění pro případ závažných onemocnění 

Toto volitelné pojištění zabezpečuje pojištěnému výplatu pojistného plnění, pokud 

pojištěný v době trvání pojištění poprvé v životě onemocní některým ze závažných 

onemocnění, která jsou vyjmenována v subkapitole 1.3, a to už ve chvíli, kdy lékař 

poprvé potvrdí diagnózu. Pojistná částka je vyplacena v předem stanovené výši, bez 

ohledu na náklady na léčbu nebo délku léčby. Klient tyto peníze může investovat do 

nadstandardní léčby, rekonvalescence, úpravy bydlení nebo třeba na prodloužení 

odpočinku před návratem do zaměstnání. Pojištění nelze sjednat pro osobu, která již 

někdy některým ze závažných onemocnění trpěla. Současně zabezpečuje, v případě 

výplaty pojistného plnění za závažné onemocnění, zánik povinnosti platit pojistné pouze 

u sazby 3ZO33. Další parametry jsou uvedeny v příloze  č. 12. 

 

4. Pojištění pro případ invalidity 

Pojištění pro případ invalidity (pojištění zproštění od placení pojistného) nelze sjednat 

jako samostatné pojištění; ostatní volitelná pojištění to umožňují. 

 

V případě, že si klient sjedná toto volitelné připojištění k životnímu pojištění a stane se 

během trvání pojistné smlouvy trvale invalidní, zprostí  se povinnosti platit pravidelné 

pojistné34. Pojištění přitom nezaniká, zůstává a pojistné platí Česká pojišťovna. Toto 

pojištění se nevztahuje na pojištění sjednávané podle sazby 50S. Tento způsob 

připojištění je v České pojišťovně klienty hodně využíván. Další skutečnosti jsou 

uvedeny v subkapitole 1.3, která pojednává o připojištění k životnímu pojištění.   

 

Portfolio produktů životního pojištění České pojišťovny a hlavně doprovodné služby 

k nim společně dokážou splnit ta nejnáročnější přání a požadavky dnešních klientů. 

                                           
33 Rozdíl mezi sazbou 5ZO a 3ZO. U sazby 5ZO pojištění zaniká, u sazby 3ZO se vyplatí 2x pojistná 
částka a pojištění  pokračuje bez sazby ZO.  
34 Zproštění se týká celého pojistného, není-li stanoveno v pojistných podmínkách jinak. 
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3 VÝBĚR VHODNÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU  

 

Výběr vhodného pojistného produktu je důležitým rozhodnutím, jehož podcenění by se 

mohlo v budoucnu vymstít. Vhodnost výběru pojistného produktu se odvíjí od potřeb, 

přání a požadavků zájemce o pojištění. Klient si tedy musí v první řadě uvědomit, co je 

pro něj důležité, jestli ochrana rodiny v případě neočekávané události, či zhodnocení 

svých úspor nebo spoření na stáří, zajištění klidného života v důchodu, či v neposlední 

řadě např. zajištění bankovního úvěru nebo hypotéky, apod.  

 

Díky rozsáhlé nabídce pojistných produktů životního pojištění České pojišťovny je 

potenciálním klientům ztížena orientace v jejich pojistných produktech a tím samotný 

výběr vhodného typu pojištění. Každý jedinec nemá dostatečnou představu o tom, který 

pojistných produkt z oblasti životního pojištění je pro něj v daném okamžiku vhodný. 

Z tohoto důvodu jsou následující subkapitoly zaměřeny na sestavení návrhů řešení 

životních rizik pojistnými produkty České pojišťovny, které usnadní orientaci 

v pojistných produktech a samotný výběr vhodného pojistného produktu České 

pojišťovny.  

 
 

3.1 Identifikace jednotlivých skupin klientů  

Potřeby a zájmy klientů se v průběhu života stále mění. Jiné zájmy má svobodný 

jedinec, který nepotřebuje zabezpečit rodinu a jiné zájmy má zájemce o pojištění, který 

je v pevnějším partnerském svazku (manželství) a má děti. Z tohoto důvodu je nutné 

potenciální klienty rozvrhnout do jednotlivých skupin, které budou lépe charakterizovat 

řešení životních rizik pojistnými produkty. 

  

Pro identifikaci jednotlivých skupin klientů byl zpracován dotazník, který je uveden 

v příloze č. 13. Z dotazníkového šetření vyplynuly následující skupiny klientů: 

Skupina A:  charakterizuje studující svobodné mladé klienty ve věkovém rozmezí      

18 až 30 let, kteří jsou bezdětní a žijí ve společné domácnosti. 

Skupina B: charakterizuje pracující svobodné mladé klienty ve věku 18 až 30 let, 

kteří jsou bezdětní a žijí ve společné domácnosti. 
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Skupina C: charakterizuje mladé klienty v pevnějším partnerském svazku 

(manželství) ve věku  20 až 35 let, kteří žijí ve společné domácnosti 

s jedním nebo více dětmi. 

Skupina D: charakterizuje klienty ve vyšším středním věku od 45 do 55 let, kteří žijí 

v pevnějším partnerském svazku (manželství) a ve společné domácnosti 

s jedním nebo více nezletilými dětmi. 

Skupina E:  charakterizuje klienty ve vyšším středním věku od 45 do 55 let, kteří žijí 

v pevnějším partnerském svazku (manželství) a ve společné domácnosti 

s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi. 

Skupina F: charakterizuje klienty ve vyšším středním věku od 45 do 55 let, kteří žijí 

v pevnějším partnerském svazku (manželství) a ve společné domácnosti 

s jedním nebo více zaopatřenými dětmi. 

Skupina G: charakterizuje klienty ve vyšším věku od 56 do 65 let, kteří žijí ve 

společné domácnosti v pevnějším partnerském svazku (manželství) bez 

dětí. 

 

Výše uvedené skupiny klientů se mezi sebou liší věkem a rodinným stavem. Důležité 

hledisko zde hrají děti, které jsou rozčleněny do tří skupin; nezletilé, nezaopatřené         

a zaopatřené.  

 

Většina z nás v oblasti pojistných produktů životního pojištění nedisponuje potřebnými 

znalostmi a zkušenostmi, a proto jsou v následující subkapitole zkonstruovány návrhy, 

které mají potenciálním klientům v první fázi rozhodování o pojistné ochraně utvořit 

určitý obraz o pojistných produktech České pojišťovny a poskytnout určitou představu      

o tom, který pojistný produkt by byl pro ně, dle současné situace, vhodný. Při výběru 

pojistného produktu budou respektovány stanovené požadavky na pojistnou ochranu        

a zohledněna kritéria, která při rozhodování o výběru pojistného produktu hrají 

důležitou roli, a kterým každý zájemce o pojištění přikládá odlišný význam. 

Samozřejmě jde o zjednodušení reálného stavu, neboť ve skutečnosti se klient nachází 

ve specifické životní situaci s různými dalšími zájmy a potřebami.  
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3.2 Návrh pro výběr vhodného pojistného produktu pomocí metody           
scoring model 

 
Pro řešení životních rizik pojistnými produkty České pojišťovny využiji vícekriteriální 

metodu scoring model. Jedná se o hodnotící techniku, která je založena na prvotním 

výběru hodnotících kritérií, kterým se následně přidělí jejich váha. Čím je hodnotící 

kritérium důležitější, tím větší váha je k tomuto kritériu přiřazena, a naopak. Váha se 

uvádí v procentech, tedy jejich součet musí být roven 100 %. Pro přehlednost se 

sestavuje tabulka, do které se pak vkládají jednotlivé získané informace o pojistných 

produktech. V tabulce se dopočítají hodnoty, které se získají vynásobením váhy kritéria  

(v desetinném čísle) a bodového ohodnocení, které jednotlivý pojistný produkt 

v příslušném kritériu dosáhl. Vypočtené hodnoty příslušných pojistných produktů se 

v každém z kritérií sečtou, čímž se získají celkové body k daným pojistným produktům. 

Pojistný produkt, který dosáhne nejmenší hodnoty součtu, je ten nejvýhodnější, neboť 

nejlépe splňuje námi požadovaná kritéria, a naopak. 

 

Důležitost každého kritéria se tedy u jednotlivých skupin klientů označí váhovým 

poměrem (váhou) v procentním vyjádření. Váhy se stanoví na základě výsledků 

dotazníkového šetření pomocí metody párového srovnávání35. Váhy vyjadřují 

preferenci příslušného kritéria. Čím větší důraz bude kladen na dané hodnotící 

kritérium, tím vyšší bude jeho váha. Jednotlivá kritéria se u každého pojistného 

produktu obodují v závislosti na předpokladu, zda daný pojistný produkt bude 

obsahovat zvolené kritérium. Bodové ohodnocení bude provedeno na základě vlastního 

uvážení. Pro účely bodování je stanoveno bodové ohodnocení na stupnici 1 až 5; 

přičemž hodnocení 1 - označuje nejlepší hodnocení (ano), zatímco hodnocení                

5 – označuje nejhorší hodnocení (ne). 

 

Dotazovaní občané si mohli vybrat z celkového počtu hodnotících kritérií, která jsou 

uvedena a charakterizována v příloze č. 14, celkem 10 kritérií, která je nejvíce ovlivní 

při výběru pojistného produktu. Po vyhodnocení dotazníků u jednotlivých skupin 

klientů jsem si potvrdila, že každý klient, i když spadá do stejné skupiny, se nachází 

v jiné životní situaci, protože rozmanitost označených kritérií byla značně zřetelná. Pro 

                                           
35 Vysvětlení metody párového srovnávání je uvedeno v subkapitole 3.2.1 v rámci poznámky pod čarou. 
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nalezení vhodného pojistného produktu není nezbytné použití všech hodnotících  

kritérií, proto u jednotlivých skupin klientů provádím jejich selekci, tj. u  každé skupiny 

klientů je vybíráno celkem 11 nejdůležitějších hodnotících kritérií. Těmto hodnotících 

kritériím jsou následně stanoveny váhy pomocí metody párového srovnávání                   

a provedeno bodové ohodnocení.  

 

Nezbytným krokem při uzavírání pojistné smlouvy je samozřejmě identifikace priorit, 

které chtějí jednotlivé skupiny klientů pojistným produktem zabezpečit. Priority, které 

jsou jednotlivými skupinami preferovány, vyplynuly rovněž z dotazníkového šetření. 

Z dotazníků je patrné, že každý klient dává přednost něčemu jinému, tj. má jiné priority, 

proto i zde je nutné využít metodu párového srovnávání pro identifikaci priorit dané 

skupiny. Přehled priorit je uveden v rámci dotazníku, příloha č. 13.  

 

Výše uvedené skutečnosti jsou podrobněji rozpracovány u jednotlivých skupin klientů, 

kteří se navzájem liší věkem, finančními možnostmi a potřebou krytí různých rizik 

v odlišných životních etapách, v 6 krocích, které určují postup řešení, a to:  

1. krok: Stanovení priorit dle jejich preferencí 

2. krok: Volba kritérií 

3. krok: Stanovení preferencí mezi kritérii 

4. krok: Bodové ohodnocení kritérií  

5. krok: Návrh pomocí metody scoring model 

6. krok: Vyhodnocení a výběr vhodného pojistného produktu 

 

 

Při výběru vhodného pojistného produktu u skupiny klientů A jsou jednotlivé postupové 

kroky podrobně rozpracovány; je vysvětlena použitá metoda párového srovnávání           

a sestavení tzv. Fullerova trojúhelníku, způsob bodového ohodnocení kritérií, atd.              

U ostatních skupin klientů již podrobné zpracování jednotlivých kroků neuvádím 

vzhledem k podobnosti zpracování jako u skupiny klientů A.  
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3.2.1 Výběr vhodného pojistného produktu – skupina A 

 

1. krok: Stanovení priorit dle jejich preferencí 

Podle údajů získaných z dotazníků skupiny A lze konstatovat, že každý oslovený klient 

této skupiny dává přednost jiným prioritám. Z tohoto hlediska je třeba jednotlivé 

priority seřadit dle stupně důležitosti, aby bylo možné ke skupině A přiřadit její 

nejpreferovanější priority. K určení důležitosti priorit využiji metodu párového 

srovnávání.36 Na základě metody párového srovnávání, v mém případě srovnávání 

priorit (resp. intenzity daných preferencí), jsou vypočteny váhy priorit. Čím je důležitost 

priority větší, tím je větší i její váha. Při párovém srovnávání se postupuje tak, že 

jednotlivé priority se vzájemně porovnávají podle jejich významu. K přehlednějšímu 

srovnávání lze využít tzv. Fullerova trojúhelníku, kde jsou jednotlivé priority, které 

vyplynuly z dotazníkového šetření, očíslovány pořadovými čísly 1, 2, …, k. Trojúhelník 

se sestavuje do dvojřádků (viz. schéma č. 2 na následující straně), které tvoří dvojice 

pořadových čísel priorit sestavené tak, že každá dvojice se vyskytne právě jednou. 

Z každé dvojice se podle preference klientů označí, např. symbolem *, důležitější 

priorita. Počet označení důležitější priority se značí ni. Váha i-té priority se vypočte 

podle následujícího vzorce: 

k ..., 2, 1,i  kde  ,
 

 
==

N

n
v i

i  

 
 
Kontrola správnosti vyhodnocení pomocí vzorce: 

 

2

)1( −

=

kk
N  

 

Z celkového počtu priorit je u klientů ve skupině A preferováno celkem 8 priorit. Tyto 

priority jsou v následujícím schématu očíslovány pořadovými čísly 1 až 8 a je u nich 

stanoven stupeň důležitosti.  

                                           
36 Metoda párového srovnávání spočívá v určení důležitější charakteristiky (kritéria, priority) v každé 
dvojici charakteristik. Pro každé kritérium se zjišťuje počet jeho preferencí vzhledem ke všem ostatním 
kritériím souboru. Určitou nevýhodou stanovení vah kritérií je, že pokud počet preferencí určitého kritéria 
je nulový, bude i jeho váha rovna nule, i když nemusí jít o zcela bezvýznamné kritérium. (8), (3) 
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Schéma č. 2: Fullerův trojúhelník - odhad vah priorit podle důležitosti37 

 1*     1*     1*     1*     1*     1*     1* 
  2       3       4       5       6       7       8 

   2*     2*     2*     2       2       2*  
   3       4       5       6*     7*     8      

                        3*     3*     3       3       3* 
                                              4       5       6*     7*     8 
                                                                4       4       4       4* 
                                           5*     6*     7*     8 
                                                                    5       5       5* 
                                                        6*     7*     8 
                                                            6*     6*    

           7       8 
7*                                                                                                                        
8               N = 28   

 
Kontrola správnosti:          28

2

)18( 8
=

−

=N  

 
Vysvětlivky:  *   preferovaná priorita (z dvojice)                             

 i  pořadové číslo priority 
 k  počet priorit 
 ni  počet celkových preferencí priorit ve schématu 
 N  počet srovnání priorit 
  vi  výsledná váha priority 

  
Prioritou skupiny A je především snaha zabezpečit sebe. Převažuje zde i zájem            

o připojištění k základnímu pojistnému produktu a to konkrétně o připojištění úrazu. 

Tato skupina preferuje i výhodný přístup k penězům. 

 
 

2. krok: Volba kritérií 

Na základě údajů z dotazníků skupiny A vyplývá celá řada hodnotících kritérií, což 

vypovídá o tom, že základní potřeby a požadavky klientů této skupiny jsou rozdílné. 

Použití všech kritérií, jak uvádím výše, není pro nalezení vhodného pojistného produktu 

nezbytné, proto je z celkového počtu označených kritérií vybráno celkem                        

11 hodnotících kritérií, které jsou klienty v této skupině nejvíce preferovány a v dalším 

kroku jsou k nim přiřazeny procentní váhy. Jedná se o následující hodnotící kritéria: 

� pojištění pro případ dožití, 

� minimální pojistné, 

                                           
37 Identifikace priorit dle pořadového čísla - 1: chci zabezpečit sebe, 2: chci mít výhodný přístup 
k penězům, 3: chci bezpečně zhodnotit své úspory, 4: chci zaplatit jednou a o víc se nestarat, 5: chci 
zajistit svoje finanční závazky (úvěr), 6: chci k základnímu pojistnému produktu připojištění,                        
7: připojištění úrazu, 8: připojištění pro případ závažných onemocnění. 

i ni vi 
1 7 0,25 
2 4 0,14 
3 3 0,11 
4 1 0,04 
5 2 0,07 
6 6 0,21 
7 5 0,18 
8 0 0,00 

Celkem 1,00 
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� minimální vstupní věk, 

� minimální pojistná doba, 

� způsob zhodnocení rezervy kapitálově, 

� mimořádné výběry, 

� garantovaný výnos, 

� dynamizace, 

� úrazové připojištění, 

� slevy na pojistném, 

� způsob zhodnocení rezervy investičně. 

 
 

3. krok: Stanovení preferencí mezi kritérii 

Preference mezi hodnotícími kritérii jsou stanoveny pomocí metody párového 

srovnávání. K přehlednému srovnávání je opět zkonstruován tzv. Fullerův trojúhelník 

(viz. schéma č. 3), ve kterém se porovnávají postupně každá dvě kritéria mezi sebou. 

Z každé dvojice kritérií se dle preference potřeb a požadavků klientů označí důležitější 

kritérium. Jednotlivá kritéria jsou opět označena pořadovými čísly. Získané odhady vah 

jednotlivých kritérií (viz. tabulka č. 6 na následující straně) vstoupí do scoring modelu, 

který usnadní výběr vhodné pojistné ochrany pro danou skupinu klientů. 

 

Schéma č. 3: Fullerův trojúhelník - odhad vah kritérií podle důležitosti 

          1*     1*     1*     1*     1*     1*     1*     1*    1*    1*  
         2       3       4       5       6       7       8       9     10    11 
                              2*     2*     2*     2*     2*     2*     2*    2*    2*       
                                        3       4       5       6       7       8       9     10    11  
                                          3*     3       3       3       3*     3*    3      3*  
                                                            4       5*     6*     7*     8       9     10*  11 
                                 4       4       4       4       4      4      4* 
                                                   5*     6*     7*     8*     9*   10*  11 
                                                                  5*     5*     5*     5*    5*    5* 
                                                                  6       7       8       9     10    11 
                                                                    6       6*     6*    6*    6* 
                                                                                      7*     8       9     10    11      
                                                                          7*     7*    7*    7* 
                                              8       9     10    11 
                                                                       8*    8      8* 
                                                  9     10*  11         
                                                                                                                    9      9*           
                                                                                                                   10*  11                                                                         
                                        10* 
                               11 
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Tabulka č. 6: Odhady vah kritérií podle důležitosti u skupiny klientů A 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ni 10 9 4 1 8 6 7 3 2 5 0 
vi 0,18 0,16 0,07 0,02 0,15 0,11 0,13 0,05 0,04 0,09 0,00 

        Pozn.: Kritérium s pořadovým číslem 11 nevstoupí do scoring modelu.  

         N = 55 
 
Kontrola správnosti:            55

2

)111( 11
=

−

=N  

 
Pozn.: Vysvětlení pořadových čísel kritérií je uvedeno v rámci 5. kroku (viz. scoring model). 

 
 

4. krok: Bodové ohodnocení kritérií  

U každého hodnotícího kritéria je nutné uvést bodové ohodnocení, které se odvíjí od 

tzv. verbální charakteristiky, která identifikuje předpoklad, zda daný pojistný produkt 

obsahuje zvolené kritérium. Tyto charakteristiky se uvádí v prvním řádku scoring 

modelu, přičemž se vychází ze subkapitoly 2.3, která obsahuje charakteristiku 

pojistných produktů. V případě, že daný pojistný produkt zohledňuje dané kritérium, je 

v tomto řádku uvedeno „ANO“, s výjimkou zvláštních případů, kde je nutné uvést 

konkrétní parametr pojistného produktu, v opačném případě je uvedeno „NE“.  

V druhém řádku scoring modelu jsou tyto charakteristiky následně bodově ohodnoceny 

na stupnici 1 až 5, přičemž hodnocení 1 - označuje nejlepší hodnocení (ano), zatímco 

hodnocení 5 – označuje nejhorší hodnocení (ne). Jednotlivým pojistným produktům je 

bodové ohodnocení přidělováno na základě vlastního uvážení. 

Po bodovém ohodnocení jednotlivých kritérií u každého pojistného produktu se 

následně do třetího řádku scoring modelu uvedou hodnoty, tzv. bodové skóre, které se 

získá vynásobením příslušné váhy a bodového ohodnocení. Po provedení všech 

potřebných výpočtů se provede součet bodů a vyhodnotí se jednotlivé pojistné 

produkty, přičemž pro danou skupinu klientů budou vybrány ty pojistné produkty, které 

dosáhnou  nejnižšího počtu bodů. 

 
 
5. krok: Návrh pomocí metody scoring model 

Na základě 1. až 4. kroku lze sestavit scoring model (viz. tabulka č. 7 na straně 67), ze 

kterého bude patrné, který pojistný produkt dosáhl nejnižšího počtu bodů. Následně po 
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zohlednění priorit klientů lze určit, který pojistný produkt je pro danou skupinu klientů 

vhodný. 

 

6. krok: Vyhodnocení a výběr vhodného pojistného produktu 

Na základě vyhodnocení scoring modelu vyplynuly pro uvedenou skupinu klientů 

následující pojistné produkty; životní pojištění DYNAMIK, životní pojištění 

DYNAMIK Plus, KOMBInované vkladové pojištění pro dospělé (KOMBI-D)                  

a kapitálové životní pojištění jednorázově placené (15S). Na základě získaných 

preferencí priorit v 1. kroku převažuje u dané skupiny klientů motiv zabezpečit sebe, 

velkou roli hraje připojištění úrazu a výhodný přístup k penězům. Tyto priority                 

a následně i zvolená kritéria (viz. 2. krok), která jsou touto skupinou požadovaná je 

třeba zohlednit při výběru vhodného pojistného produktu. 

Vzhledem k tomu, že klient požaduje manipulaci (přístupnost) s finančními prostředky, 

tzn. provádět vklady a především výběry, bych doporučila uzavřít životní pojištění 

DYNAMIK, kde tato možnost existuje s tím, že splňuje i další požadavky této skupiny 

klientů, např. sjednat k základnímu pojištění další pojištění formou připojištění. Pokud 

jde o produkt DYNAMIK Plus, který se jeví také jako vhodný pro danou skupinu 

klientů, tak ho nedoporučuji uzavřít z toho hlediska, že obsahuje investiční složku.              

Tento pojistný produkt je spíše vhodný pro jinou skupinu klientů, kteří se nachází 

v lepší finanční situaci a jsou ochotni investovat do fondů, podstupovat větší riziko             

a nepotřebují manipulovat s penězi (fondy dlouhodobé).  

Ostatní pojistné produkty, tj. KOMBInované vkladové pojištění nedoporučuji proto, že 

se jedná o jednorázově placené pojištění a tito klienti, ve většině případů, nejsou 

schopni vložit peněžní prostředky najednou, tzn. hned na začátku pojištění. Toto 

pojištění je spíše vhodné pro toho, kdo má volnou finanční hotovost, kterou chce nejen 

dobře, ale i výhodně investovat. Stejná situace se týká i kapitálového životního pojištění 

jednorázově placeného (sazby 15S), které se především využívá k zhodnocení 

finančních prostředků a jedná se o pojištění pro případ smrti nebo dožití. Např. 

v případě dokončení dětských smluv (dříve SPM) v 18-ti letech, popř. v 20-ti letech, 

mohou klienti tyto finanční prostředky právě vložit do 15S na dobu 5-ti let či do 

KOMBI-D. 



 67  

                     Tabulka č. 7: Scoring model pro skupinu klientů A 

Kapitálové životní pojištění 
Jednorázově 

placené *) 
Závažná 

onemocnění **) 

KOMBInované 
vkladové pojištění 

(jednorázově placené) 
Číslo Hodnotící kritérium Váha 

5S 3S 5Sbz 50S 15S 5ZO 3ZO 

Životní pojištění 
DYNAMIK 

Životní pojištění 
DYNAMIK Plus 

KOMBI-D 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Pojištění pro případ dožití 18 % 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

200 Kč 50 000 Kč 200 Kč 400 Kč 500 Kč 15 000 / 10 000 Kč 

5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 2. Minimální pojistné 16 % 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,16 0,8 0,8 0,16 0,16 0,16 

15 let 15 let 15 let 40 let 18 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 

1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 3. Minimální vstupní věk 7 % 

0,07 0,07 0,07 0,35 0,21 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

5 let 10 let 5 let 10 let 5 let 5 let 10 let 10 let 10 let 5 let 

4 1 4 1 4 4 1 1 1 4 4. Minimální pojistná doba 2 % 

0,08 0,02 0,08 0,02 0,08 0,08 0,02 0,02 0,02 0,08 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5. 
Způsob zhodnocení 
rezervy kapitálově 

15 % 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ne ne ne ne ne ne ne min. 3000 Kč min. 3000 Kč min. 3000 Kč 

5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 6. Mimořádné výběry 11 % 

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,11 0,11 0,33 

2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 3,5 % 2,4 % 2,4 % 2 % ano (2,4 %) / ne 2,4 % 

2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 7. Garantovaný výnos 13 % 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,13 0,26 0,26 0,39 0,52 0,26 

ano ano ano ano ne ano ano ano ano ne 

3 2 3 2 5 3 2 1 1 5 8. Dynamizace (indexace) 5 % 

0,15 0,1 0,15 0,1 0,25 0,15 0,1 0,05 0,05 0,25 

ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano 

1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 9. Úrazové připojištění 

 
4 % 

 
 0,04 0,04 0,04 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

ano ano ano ano ano ano ano ne ano ne 

1 1 1 1 2 1 1 5 4 5 10. Slevy na pojistném 9 % 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,18 0,09 0,09 0,45 0,36 0,45 

CELKEM BODŮ 100 % 2,37 2,26 2,37 2,7 2,09 2,37 2,26 1,62 1,66 1,97 
CELKOVÉ POŘADÍ 6 5 6 7 4 6 5 1 2 3 

                  *) Kapitálové životní pojištění jednorázově placené        **) Životní pojištění závažných onemocnění 
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3.2.2 Výběr vhodného pojistného produktu – skupina B 

 

1. krok: Stanovení priorit dle jejich preferencí 

Z údajů získaných z dotazníků je patrné, že daná skupina klientů dává přednost            

10 prioritám z celkového počtu. Tyto priority jsou následně aplikovány do                    

tzv. Fullerova trojúhelníku stejným způsobem jako u skupiny klientů A. Na základě 

všech propočtů lze konstatovat, že daná skupina klientů preferuje především zájem             

o zabezpečení sebe, o vkládání volných peněžních prostředků a o připojištění 

úrazu. Do popředí se navíc dostává snaha ovlivnit výnos svých vložených prostředků. 

 
 

2. krok: Volba kritérií 

U dané skupiny klientů jsou z celkového počtu hodnotících kritérií vybrána následující 

kritéria, která jsou danou skupinou nejvíce preferována:  

� pojištění pro případ dožití, 

� minimální pojistné, 

� minimální pojistná doba, 

� způsob zhodnocení rezervy kapitálově, 

� způsob zhodnocení rezervy investičně, 

� mimořádné výběry, 

� vkládání mimořádného pojistného, 

� garantovaný výnos, 

� dynamizace, 

� úrazové připojištění, 

� denní odškodnění v případě úrazu. 

 
 

3. krok: Stanovení preferencí mezi kritérii 

Preference mezi hodnotícími kritérii jsou opět určeny pomocí metody párového 

srovnávání a sestavení tzv. Fullerova trojúhelníku obdobným způsobem jako u skupiny 

klientů A, viz. tabulka č. 8 na následující straně. 
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Tabulka č. 8: Odhady vah kritérií podle důležitosti u skupiny klientů B 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ni 8 5 2 7 10 6 4 3 1 9 0 
vi 0,15 0,09 0,04 0,13 0,18 0,11 0,07 0,05 0,02 0,16 0,00 

       
Pozn.: Kritérium s pořadovým číslem 11 nevstoupí do scoring modelu. 

 Vysvětlení pořadových čísel kritérií je uvedeno v rámci 5. kroku (viz. scoring model). 

 
 

4. krok: Bodové ohodnocení kritérií 

Bodové ohodnocení kritérií a stanovení tzv. bodového skóre je provedeno stejným 

způsobem jako u skupiny klientů A. Po provedení všech potřebných výpočtů se 

jednotlivé body u pojistných produktů sečtou a poté se stanoví pořadí pojistných 

produktů. K tomu, aby bylo možné určit, který pojistný produkt je pro danou skupinu 

klientů vhodný, je nutné sestavit scoring model.  

 
 

5. krok: Návrh pomocí metody scoring model 

Na základě předchozích kroků lze sestavit scoring model (viz. tabulka č. 9 na straně 73), 

který usnadní výběr vhodného pojistného produktu pro danou skupinu klientů. 

 
 

6. krok: Vyhodnocení a výběr vhodného pojistného produktu 

Z výsledků scoring modelu je zřejmé, že pro skupinu klientů B se nabízí možnost 

sjednání životního pojištění DYNAMIK Plus, dále jemu hodně podobné životní 

pojištění DYNAMIK. Nejnižšího počtu bodů dosáhlo i KOMBInované vkladové 

pojištění pro dospělé a pojistné produkty z řady kapitálového životního pojištění, 

konkrétně sazba 3S a 3ZO. 

Vzhledem k tomu, že u dané skupiny klientů převažuje zájem o zabezpečení sebe,         

o vkládání volných peněžních prostředků a o sjednání připojištění k základnímu 

pojistnému produktu a navíc se do popředí dostává myšlenka ovlivnit vlastní výnos 

z vložených prostředků, doporučuji této skupině klientů uzavřít životní pojištění 

DYNAMIK Plus. Tento typ pojištění je maximálně flexibilní na rozdíl od ostatních 

životních pojištění, která Česká pojišťovna nabízí, a navíc je doplněn o investiční 
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složku, která umožňuje splnit jeden z požadavků klientů, týkající se ovlivnění výše 

svého výnosu a splňuje i jejich ostatní požadavky.  

Životní pojištění DYNAMIK bych této skupině klientů nenabídla, i když se v podstatě 

jedná o obdobu životního pojištění DYNAMIK Plus, protože neobsahuje investiční 

složku. Vzhledem k tomu, že u dané skupiny se dá předpokládat volná finanční hotovost 

nebo např. v případě dokončení dětských smluv (dříve SPM) v 18-ti letech, popř. v 20-ti 

letech, mohou tyto finanční prostředky vložit do KOMBInovaného vkladového pojištění 

pro dospělé. Je třeba uvést, že v KOMBI-D se sjednává především úrazové riziko (vedle 

rizik dožití, smrti, smrti nebo závažných onemocnění), které si klient předplatí a po 

sjednané době (minimálně po 5 letech) je mu vrácen vložený vklad. S ohledem na to, že 

tato skupina klientů má zájem o pojištění rizika úrazu, přicházelo by KOMBInované 

vkladové pojištění v úvahu. Z hlediska dalších požadavků klientů není tento pojistný 

produkt ale vhodný, protože nedovoluje investiční zhodnocení rezervy a dynamizaci. 

Řada kapitálového životního pojištění (3S, 3ZO) není vhodná vzhledem k požadavkům 

klientů. 

 

 

3.2.3 Výběr vhodného pojistného produktu – skupina C 

 

1. krok: Stanovení priorit dle jejich preferencí 

Na základě výsledků z dotazníkového šetření a jejich aplikací do tzv. Fullerova 

trojúhelníku je zřejmé, že u dané skupiny klientů převažuje zájem o zabezpečení 

partnera (pro případ smrti jednoho z nich). Další významnou prioritou je zabezpečení 

dítěte a v neposlední řadě i sebe. Samozřejmě zde zůstává zájem o připojištění úrazu.           

U této skupiny klientů hraje důležitou roli i výhodný přístup k penězům. 

 
 

2. krok: Volba kritérií 

Z vyhodnocených dotazníků této skupiny klientů vyplývá preference u následujících 

hodnotících kritérií:  

� pojištění pro případ smrti, 

� pojištění pro případ dožití, 
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� minimální pojistné, 

� minimální pojistná doba, 

� způsob zhodnocení rezervy kapitálově, 

� způsob zhodnocení rezervy investičně, 

� mimořádné výběry, 

� zabezpečení dítěte, 

� úrazové připojištění, 

� % odškodnění v případě úrazu, 

� slevy na pojistném. 

 
 

3. krok: Stanovení preferencí mezi kritérii 

U výše uvedených hodnotících kritérií, která jsou danou skupinou klientů nejvíce 

preferována, jsou opět stanoveny pomocí metody párového srovnávání a sestavení          

tzv. Fullerova trojúhelníku váhové poměry (viz. tabulka č. 10), které vyjadřují 

preferenci příslušného kritéria. 

 

Tabulka č. 10: Odhady vah kritérií podle důležitosti u skupiny klientů C 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ni 10 9 3 1 6 5 0 8 7 4 2 
vi 0,18 0,16 0,05 0,02 0,11 0,09 0,00 0,15 0,13 0,07 0,04 

          
Pozn.: Kritérium s pořadovým číslem 7 nevstoupí do scoring modelu. 

 Vysvětlení pořadových čísel kritérií je uvedeno v rámci 5. kroku (viz. scoring model). 

 
 

4. krok: Bodové ohodnocení kritérií 

K výše uvedeným kritériím je u jednotlivých pojistných produktů nutné přiřadit bodové 

ohodnocení, které se odvíjí od předpokladu, zda daný pojistný produkt obsahuje zvolené 

kritérium. Bodové ohodnocení kritérií je provedeno na základě bodovací stupnice 1 až 5 

stejným způsobem jako u předcházejících skupin klientů. Po provedení všech nutných 

výpočtů se jednotlivé body u pojistných produktů sečtou a stanoví se pořadí 

jednotlivých pojistných produktů. K tomu, aby bylo možné doporučit, který pojistný 

produkt je pro danou skupinu klientů vhodný, je nutné sestavit scoring model.  
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5. krok: Návrh pomocí metody scoring model 

Po provedení předchozích kroků lze sestavit scoring model (viz. tabulka č. 11 na straně 

74), který usnadní výběr vhodného pojistného produktu pro danou skupinu klientů. 

 
 

6. krok: Vyhodnocení a výběr vhodného pojistného produktu 

Z výše uvedeného scoring modelu se pro skupinu klientů C jeví jako vhodná pojistná 

ochrana životní pojištění DYNAMIK Plus, dětské pojištění SLUNÍČKO, životní 

pojištění DYNAMIK a z řady kapitálového životního pojištění sazby 3S a 3ZO. 

U dané skupiny klientů převažuje zájem o zabezpečení partnera (pro případ smrti 

jednoho z nich), zabezpečení dítěte a v neposlední řadě i sebe.  Klienti samozřejmě dále 

požadují připojištění úrazu a důležitou roli zde hraje i výhodný přístup k penězům.  

Na základě výsledku scoring modelu lze dané skupině klientů doporučit uzavřít životní 

pojištění DYNAMIK Plus, protože, jak je již zmíněno, klienti vyžadují flexibilitu, 

zabezpečení sebe i rodiny a dále se do popředí dostává i zabezpečení dítěte, tudíž tento 

pojistný produkt nejlépe vystihuje jejich požadavky a potřeby. V životním pojištění 

DYNAMIK Plus lze ale dítě připojistit (až tři děti) pouze na úraz (maximálně na 

trojnásobek základní pojistné částky), proto považuji za vhodnější, pro zabezpečení 

dítěte, uzavřít dětské pojištění SLUNÍČKO, kde je dítě zabezpečeno jak na dožití, 

úraz, tak i v případě úmrtí jednoho nebo obou rodičů a to výplatou buď 2násobku nebo 

3násobku pojistné částky včetně ročního důchodu (20 % z pojistné částky). 

Životní pojištění DYNAMIK je obdobou životního pojištění DYNAMIK Plus, proto se 

jim dále nezabývám. Ostatní pojistné produkty, které se na první pohled jevily jako 

možné, není vhodné sjednat vzhledem k požadavkům klientů. 
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                    Tabulka č. 9: Scoring model pro skupinu klientů B 

Kapitálové životní pojištění 
Jednorázově 

placené *) 
Závažná 

onemocnění **) 

KOMBInované 
vkladové pojištění 

(jednorázově placené) 
Číslo Hodnotící kritérium Váha 

5S 3S 5Sbz 50S 15S 5ZO 3ZO 

Životní pojištění 
DYNAMIK 

Životní pojištění 
DYNAMIK Plus 

KOMBI-D 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Pojištění pro případ dožití 15 % 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

200 Kč 50 000 Kč 200 Kč 400 Kč 500 Kč 15 000 / 10 000 Kč 

5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 2. Minimální pojistné 9 % 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,09 0,45 0,45 0,09 0,09 0,09 

5 let 10 let 5 let 10 let 5 let 5 let 10 let 10 let 10 let 5 let 

4 1 4 1 4 4 1 1 1 4 3. Minimální pojistná doba 4 % 

0,16 0,04 0,16 0,04 0,16 0,16 0,04 0,04 0,04 0,16 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4. 
Způsob zhodnocení  
 rezervy kapitálově 

13 % 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5. 
Způsob zhodnocení  
 rezervy investičně 

18 % 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,18 0,9 

ne ne ne ne ne ne ne min. 3000 Kč min. 3000 Kč min. 3000 Kč 

5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 6. Mimořádné výběry 11 % 

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,11 0,11 0,33 

ne ne ne ne ne ne ne min. 1000 Kč min. 1000 Kč min. 3000 Kč 

5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 7. 
Vkládání mimořádného  
 pojistného 

7 % 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,07 0,07 0,21 

2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 3,5 % 2,4 % 2,4 % 2 % ano (2,4 %) / ne 2,4 % 

2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 8. Garantovaný výnos 5 % 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,1 

ano ano ano ano ne ano ano ano ano ne 

3 2 3 2 5 3 2 1 1 5 9. Dynamizace (indexace) 2 % 

0,06 0,04 0,06 0,04 0,1 0,06 0,04 0,02 0,02 0,1 

ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano 

1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 10. Úrazové připojištění 16 % 

0,16 0,16 0,16 0,8 0,8 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

CELKEM BODŮ 100 % 3,01 2,87 3,01 3,51 3,28 3,01 2,87 1,82 1,15 2,33 
CELKOVÉ POŘADÍ 5 4 5 7 6 5 4 2 1 3 

                  *) Kapitálové životní pojištění jednorázově placené    **) Životní pojištění závažných onemocnění
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       Tabulka č. 11: Scoring model pro skupinu klientů C 

Kapitálové životní 
pojištění 

Jednorázově 
placené *) 

Dětské pojištění 
SLUNÍČKO 

Závažná 
onemocnění **) 

KOMBInované vkladové pojištění 
(jednorázově placené) Číslo Hodnotící kritérium Váha 

5S 3S 5Sbz 50S 15S 1PM 2PM 3PM 5ZO 3ZO 

Životní pojištění 
DYNAMIK 

Životní pojištění 
DYNAMIK Plus 

KOMBI-D KOMBI-M 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano/ne ne 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1. Pojištění pro případ smrti 18 % 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,9 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Pojištění pro případ dožití 16 % 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

200 Kč 50 000 Kč 200 Kč 200 Kč 400 Kč 500 Kč 15 000 / 10 000 Kč 9 229 / 10 000 Kč 

5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 1 3. Minimální pojistné 5 % 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 

5 let 10 let 5 let 10 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 10 let 10 let 10 let 5 let 3 roky 

4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 1 1 4 5 4. Minimální pojistná doba 2 % 

0,08 0,02 0,08 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,02 0,02 0,02 0,08 0,1 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5. 
Způsob zhodnocení  
 rezervy kapitálově 

11 % 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 6. 
 Způsob zhodnocení  
  rezervy investičně 

9 % 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,09 0,45 0,45 

ne ne ne ne ne ano ano ano ne ne ano ano ne ano 

5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 3 3 5 2 8. Zabezpečení dítěte 15 % 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,45 0,45 0,75 0,3 

ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

2 2 2 5 5 1 1 1 2 2 1 1 2 2 9. Úrazové připojištění 13 % 

0,26 0,26 0,26 0,65 0,65 0,13 0,13 0,13 0,26 0,26 0,13 0,13 0,26 0,26 

ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 10. 
% odškodnění v případě 
úrazu 

7 % 

0,07 0,07 0,07 0,35 0,35 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,21 0,07 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ne ne 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 5 5 11. Slevy na pojistném 4 % 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,2 0,16 0,2 0,2 

CELKEM BODŮ 100 % 2,35 2,29 2,35 2,96 2,86 1,62 1,62 1,62 2,35 2,29 1,82 1,42 2,45 2,6 
CELKOVÉ POŘADÍ 5 4 5 9 8 2 2 2 5 4 3 1 6 7 

              *) Kapitálové životní pojištění jednorázově placené   **) Životní pojištění závažných onemocnění 



 75  

3.2.4 Výběr vhodného pojistného produktu – skupina D 

 

1. krok: Stanovení priorit dle jejich preferencí 

Z dotazníkového šetření u dané skupiny klientů vyplynulo celkem 12 priorit, kterým 

klienti dávají přednost. U těchto priorit je pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku získán 

jejich stupeň důležitosti. Z výsledků je zřejmé, že u dané skupiny klientů nejvíce 

převažuje motiv zabezpečení dítěte, zabezpečení sebe a partnera (pro případ smrti 

jednoho z nich). Tito klienti mají zájem o připojištění úrazu, objevuje se i zájem            

o připojištění pro případ závažných onemocnění a připojištění pro případ 

invalidity. Důležitou roli zde zastává i výhodný přístup k penězům. 

 
 

2. krok: Volba kritérií 

Po vyhodnocení dotazníků lze u dané skupiny klientů vypozorovat, že při výběru 

vhodného pojistného produktu je nejvíce ovlivní následující hodnotící kritéria: 

� pojištění pro případ smrti, 

� pojištění pro případ dožití, 

� minimální pojistná doba, 

� způsob zhodnocení rezervy kapitálově, 

� způsob zhodnocení rezervy investičně, 

� zabezpečení dítěte, 

� úrazové připojištění, 

� připojištění závažných onemocnění, 

� připojištění pro případ invalidity, 

� % odškodnění v případě úrazu, 

� slevy na pojistném. 

 
 

3. krok: Stanovení preferencí mezi kritérii 

K výše uvedeným hodnotícím kritériím, která jsou danou skupinou klientů nejvíce 

upřednostňována, je přidělena jejich váha (viz. tabulka č. 12 na následující straně) 

pomocí metody párového srovnávání, která vyjadřuje preferenci příslušného kritéria. 
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Tabulka č. 12: Odhady vah kritérií podle důležitosti u skupiny klientů D 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ni 10 6 4 5 3 9 8 7 1 2 0 
vi 0,18 0,11 0,07 0,09 0,05 0,16 0,15 0,13 0,02 0,04 0,00 

          
Pozn.: Kritérium s pořadovým číslem 11 nevstoupí do scoring modelu.  

 Vysvětlení pořadových čísel kritérií je uvedeno v rámci 5. kroku (viz. scoring model). 

 
 

4. krok: Bodové ohodnocení kritérií 

Bodové ohodnocení kritérií se opět odvíjí od předpokladu, zda daný pojistný produkt 

obsahuje zvolené kritérium a je provedeno na základě bodovací stupnice 1 až 5. Po 

provedení všech potřebných propočtů se jednotlivé body u pojistných produktů sečtou          

a stanoví se pořadí jednotlivých pojistných produktů. K tomu, aby bylo možné určit, 

který pojistný produkt se pro danou skupinu klientů jeví jako vhodný, je potřebné 

sestavit scoring model.  

 
 

5. krok: Návrh pomocí metody scoring model 

Na základě předchozích kroků je možné přistoupit k sestavení scoring modelu                

(viz. tabulka č. 13 na straně 83), který usnadní výběr vhodného pojistného produktu pro 

danou skupinu klientů. 

 
 

6. krok: Vyhodnocení a výběr vhodného pojistného produktu 

Při vyhodnocování scoring modelu pro danou skupinu klientů dosáhly nejnižšího počtu 

bodů následující pojistné produkty; životní pojištění DYNAMIK Plus a životní pojištění 

DYNAMIK, které si jsou dle celkového počtu bodů velmi blízko, dále dětské pojištění 

SLUNÍČKO a životní pojištění závažných onemocnění (3ZO, 5ZO). 

U skupiny klientů D převažuje motiv zabezpečení dítěte, zabezpečení sebe                    

(tj. zabezpečení na stáří) a partnera a samozřejmě zůstává zájem o připojištění úrazu. Do 

popředí se dostává i připojištění pro případ závažných onemocnění a připojištění pro 

případ invalidity. Nelze opomenout ani zájem o výhodný přístup k penězům.  
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Vzhledem k výše uvedeným požadavkům bych této skupině klientů doporučila uzavřít 

životní pojištění DYNAMIK Plus, které je pružnější a v podstatě je obdobou životního 

pojištění DYNAMIK s tím rozdílem, že obsahuje investiční složku. U životního 

pojištění DYNAMIK Plus i DYNAMIK mohou klienti využít daňových úlev. Z důvodu 

zabezpečení dítěte bych jako vhodnější pro uzavření pojistné smlouvy doporučila 

dětské pojištění SLUNÍČKO, které umožňuje dítě chránit proti více rizikům než 

životní pojištění DYNAMIK Plus, kde je pouze riziko úrazu. Důležitou roli zde přitom 

hraje věk dítěte, kde by v případě dítěte staršího věku 15-ti let  přicházelo v úvahu 

uzavření životní pojištění DYNAMIK, případně DYNAMIK Plus.  

U dané skupiny klientů přichází i jako vhodné sjednání životního pojištění závažných 

onemocnění. Toto pojištění bych ale spíše doporučila sjednat k základnímu pojistnému 

produktu, např. k výše doporučovanému životnímu pojištění DYNAMIK Plus, jako 

další pojištění formou připojištění. Nejen, že takto budou splněna všechna přání skupiny 

klientů, která by samostatným uzavřením životního pojištění závažných onemocnění 

(3ZO, 5ZO) nebyla splněna, ale navíc je forma připojištění finančně výhodnější. 

 

 

3.2.5 Výběr vhodného pojistného produktu – skupina E 

 

1. krok: Stanovení priorit dle jejich preferencí 

Z výsledků dotazníků u této skupiny klientů vyplynulo celkem 14 priorit, kterým klienti 

dávají přednost. U těchto priorit je následně pomocí metody párového srovnávání           

a sestavení tzv. Fullerova trojúhelníku získán jejich stupeň důležitosti. Nejvyšší stupeň 

důležitosti dosáhly, a tudíž jsou klienty nejvíce požadovány, následující priority; 

zabezpečení dítěte, zabezpečení sebe a partnera (pro případ smrti jednoho z nich). 

Tito klienti mají zájem  o připojištění úrazu, objevuje se i zájem o připojištění pro 

případ nemoci a připojištění pro případ závažných onemocnění. Klienti mají zájem 

i o ovlivnění výnosu svých vložených prostředků a o bezpečné zhodnocení svých 

úspor. 
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2. krok: Volba kritérií 

Dané skupině klientů lze na základě údajů získaných z dotazníků přiřadit následující 

hodnotící kritéria, která jsou jimi požadovány: 

� pojištění pro případ smrti, 

� pojištění pro případ dožití, 

� minimální pojistné, 

� způsob zhodnocení rezervy kapitálově, 

� mimořádné výběry, 

� zabezpečení dítěte, 

� garantovaný výnos, 

� úrazové připojištění, 

� připojištění závažných onemocnění, 

� připojištění pro případ invalidity, 

� slevy na pojistném. 

 
 

3. krok: Stanovení preferencí mezi kritérii 

K výše uvedeným hodnotícím kritériím, která jsou danou skupinou klientů nejvíce 

preferována při výběru vhodného pojistného produktu, je přidělena jejich váha               

(viz. tabulka č. 14), která vyjadřuje preferenci příslušného kritéria. Získané odhady vah 

jednotlivých kritérií následně vstoupí do 5. kroku, tj. do scoring modelu, který usnadní 

výběr pojistného produktu. 

 

Tabulka č. 14: Odhady vah kritérií podle důležitosti u skupiny klientů E 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ni 10 7 3 4 6 9 2 8 5 1 0 
vi 0,18 0,13 0,05 0,07 0,11 0,16 0,04 0,15 0,09 0,02 0,00 

          
Pozn.: Kritérium s pořadovým číslem 11 nevstoupí do scoring modelu. 

 Vysvětlení pořadových čísel kritérií je uvedeno v rámci 5. kroku (viz. scoring model). 
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4. krok: Bodové ohodnocení kritérií 

Ke každému hodnotícímu kritériu, které je danou skupinou preferováno, je nutné                             

u jednotlivých pojistných produktů uvést bodové ohodnocení, které se odvíjí od 

předpokladu, zda daný pojistný produkt obsahuje zvolené kritérium. Po provedení všech 

nutných výpočtů, tj. vynásobení příslušné váhy s bodovým ohodnocením, se jednotlivé 

body u pojistných produktů sečtou a stanoví se pořadí jednotlivých pojistných produktů.  

 
 

5. krok: Návrh pomocí metody scoring model 

Po provedení předchozích kroků lze opět sestavit scoring model (viz. tabulka č. 15 na 

straně 84), který usnadní výběr vhodného pojistného produktu pro danou skupinu 

klientů. 

 
 

6. krok: Vyhodnocení a výběr vhodného pojistného produktu 

Na základě výsledků scoring modelu pro skupinu klientů E dosáhly nejnižšího počtu 

bodů tyto pojistné produkty: životní pojištění DYNAMIK, v jeho těsné blízkosti životní 

pojištění DYNAMIK Plus a dále KOMBInované vkladové pojištění pro dospělé. 

Vzhledem k tomu, že u dané skupiny klientů převažuje motiv bezpečně zhodnotit své 

úspory, ovlivnit výnos svých vložených prostředků, mít výhodný přístup k penězům          

a samozřejmě zabezpečení sebe (tj. zabezpečení na stáří) a partnera s možností 

připojištění dalších rizik (připojištění úrazu, připojištění nemoci), doporučila bych 

uzavřít životní pojištění DYNAMIK Plus, které nejvíce splňuje požadavky dané 

skupiny a navíc klientům nabízí uplatnit daňové úlevy. 

V případě, že by klienti disponovali volnými finančními prostředky, mohlo by přicházet 

v úvahu i sjednání KOMBInovaného vkladového pojištění pro dospělé. Toto pojištění 

umožňuje volnost při rozhodování, tj. možnost výběru čtyř pojistných rizik (smrt, úraz, 

dožití, smrt a závažná onemocnění) a možnost přístupu k penězům (v rámci rizika dožití 

možnost mimořádného vkladu a výběru), což splňuje některé kladené požadavky klientů 

na pojistný produkt. Je třeba uvést, že KOMBInované vkladové pojištění neumožňuje 

připojištění nemoci, tudíž by tento požadavek musel být splněn jiným pojistným 

produktem, a to buď produktem DYNAMIK Plus, který je již výše doporučován nebo 
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uzavřít samostatné pojištění Zdraví prostřednictvím společnosti Česká pojišťovna 

ZDRAVÍ a. s. 

V případě zájmu zabezpečení nezaopatřených dětí, ale zletilých, tj. starší 18-ti let, 

především záleží na požadavcích klienta. Nabízí se zde možnost uzavřít životní pojištění 

DYNAMIK, případně DYNAMIK Plus  nebo jen samostatné úrazové pojištění 

dospělých (sazba ÚDS), které patří k rizikovým životním pojištěním, která nejsou 

v diplomové práci, vzhledem k tomu, že se jedná o pojištění bez spořící složky, řešena. 

 

 

3.2.6 Výběr vhodného pojistného produktu – skupina F 

 

1. krok: Stanovení priorit dle jejich preferencí 

Na základě údajů získaných z dotazníků a jejich následnou aplikací do tzv. Fullerova 

trojúhelníku lze konstatovat, že u dané skupiny klientů je v popředí zájmu zabezpečení 

sebe a partnera. Tato skupina klientů chce vkládat volné peněžní prostředky a mít 

výhodný přístup k penězům. Dále má zájem o úrazové připojištění, připojištění pro 

případ invalidity a připojištění pro případ závažných onemocnění. U této skupiny 

klientů hraje určitou roli i zájem o bezpečné zhodnocení svých úspor. 

 
 

2. krok: Volba kritérií 

Na základě údajů plynoucích z dotazníků skupiny F je zřejmé, že u dané skupiny klientů 

jsou nejvíce požadována následující kritéria: 

� pojištění pro případ smrti, 

� pojištění pro případ dožití, 

� minimální pojistné, 

� minimální pojistná doba, 

� způsob zhodnocení rezervy kapitálově, 

� způsob zhodnocení rezervy investičně, 

� mimořádné výběry, 

� vkládání mimořádného pojistného, 

� úrazové připojištění, 
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� % odškodnění v případě úrazu, 

� slevy na pojistném. 

 
 

3. krok: Stanovení preferencí mezi kritérii 

K výše uvedeným hodnotícím kritériím se přidělí jejich váha (viz. tabulka č. 16) pomocí 

metody párového srovnávání, přičemž k přehlednému srovnávání se využívá                    

tzv. Fullerův trojúhelník. Získané odhady vah jednotlivých hodnotících kritérií následně 

vstoupí do 5. kroku, tj. do scoring modelu. 

 

Tabulka č. 16: Odhady vah kritérií podle důležitosti u skupiny klientů F 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ni 10 9 1 0 7 6 5 4 8 3 2 
vi 0,18 0,16 0,02 0,00 0,13 0,11 0,09 0,07 0,15 0,05 0,04 

          
Pozn.: Kritérium s pořadovým číslem 4 nevstoupí do scoring modelu. 

Vysvětlení pořadových čísel kritérií je uvedeno v rámci 5. kroku (viz. scoring model). 

 
 

4. krok: Bodové ohodnocení kritérií 

U každého hodnotícího kritéria je nutné k jednotlivým pojistným produktům uvést 

bodové ohodnocení, které se odvíjí od předpokladu, zda daný pojistný produkt obsahuje 

zvolené kritérium. Bodové ohodnocení kritérií je provedeno na základě bodovací 

stupnice 1 až 5. Po provedení všech potřebných propočtů, tj. vynásobení příslušné váhy 

s bodovým ohodnocením, se jednotlivé body u pojistných produktů sečtou a stanoví se 

pořadí jednotlivých pojistných produktů. K tomu, aby bylo možné doporučit, který 

pojistný produkt je pro danou skupinu klientů vhodný, tj. který dosahuje nejnižšího 

počtu bodů, je nutné sestavit scoring model.  

 
 

5. krok: Návrh pomocí metody scoring model 

Na základě zpracování předcházejících kroků lze sestavit scoring model (viz. tabulka         

č. 17 na straně 85), který usnadní výběr vhodného pojistného produktu pro danou 

skupinu klientů. 
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6. krok: Vyhodnocení a výběr vhodného pojistného produktu 

Po vyhodnocení sestaveného scoring modelu pro skupinu klientů F lze říci, že 

nejnižšího počtu bodů dosáhly, a tudíž se jeví jako vhodná pojistná ochrana, životní 

pojištění DYNAMIK Plus, životní pojištění DYNAMIK, KOMBInované vkladové 

pojištění pro dospělé, dále řada kapitálového životního pojištění S (5S, 3S, 5Sbz), 

životní pojištění závažných onemocnění (3ZO, 5ZO) a kapitálové životní pojištění 

jednorázově placené (15S). 

U dané skupiny klientů převažuje motiv zabezpečení sebe a partnera, vkládat volné 

peněžní prostředky, mít výhodný přístup k penězům, bezpečně zhodnotit své úspory            

a v neposlední řadě převažuje i zájem o úrazové připojištění, připojištění invalidity               

a připojištění závažných onemocnění. S ohledem na kladené požadavky klientů je 

vhodné sjednat životní pojištění DYNAMIK Plus, které nejlépe vystihuje jejich 

požadavky a potřeby a navíc klienti u tohoto pojistného produktu mohou využít 

daňových úlev. V úvahu by přicházelo i uzavření životního pojištění DYNAMIK, ale 

vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o tentýž pojistný produkt jako životní pojištění 

DYNAMIK Plus, přiklonila bych se spíše k výše doporučovanému pojistnému 

produktu, který je pružnější, tj. maximálně flexibilnější.   

Dá se předpokládat, že daná skupina klientů disponuje s volnými peněžními prostředky, 

tudíž by bylo na místě sjednat i KOMBInované vkladové pojištění pro dospělé nebo 

kapitálové životní pojištění jednorázově placené (15S). V případě, že by klienti sjednali 

ke zhodnocení svých volných finančních prostředků některý z těchto pojistných 

produktů, bylo by nutné sjednat další pojištění, protože tyto produkty nezahrnují 

všechny požadavky klientů. Z důvodu, že daná skupina klientů požaduje manipulaci 

s penězi, tzv. provádět mimořádné vklady a výběry finanční hotovosti, je nezbytné 

vyloučit řadu kapitálového životního pojištění (5S, 3S, 5Sbz). Uzavření samostatného 

životního pojištění závažných onemocnění by přicházelo v úvahu, kdyby klienti 

požadovali zabezpečení pouze proti tomuto riziku, přičemž tento pojistný produkt 

zahrnuje i rizika dožití a smrti. Vzhledem k tomu, že pojistný produkt DYNAMIK Plus 

zahrnuje všechna rizika, včetně závažných onemocnění, nedoporučovala bych uzavření 

samostatného pojištění závažných onemocnění.  
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         Tabulka č. 13: Scoring model pro skupinu klientů D 

Kapitálové životní 
pojištění 

Jednorázově 
placené *) 

Dětské pojištění 
SLUNÍČKO 

Závažná 
onemocnění **) 

KOMBInované vkladové pojištění 
(jednorázově placené) Číslo Hodnotící kritérium Váha 

5S 3S 5Sbz 50S 15S 1PM 2PM 3PM 5ZO 3ZO 

Životní pojištění 
DYNAMIK 

Životní pojištění 
DYNAMIK Plus 

KOMBI-D KOMBI-M 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano/ne ne 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1. Pojištění pro případ smrti 18 % 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,9 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Pojištění pro případ dožití 11 % 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

5 let 10 let 5 let 10 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 10 let 10 let 10 let 5 let 3 roky 

4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 1 1 4 5 3. Minimální pojistná doba 7 % 

0,28 0,07 0,28 0,07 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,07 0,07 0,07 0,28 0,35 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4. 
 Způsob zhodnocení  
  rezervy kapitálově 

9 % 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne ne 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5. 
Způsob zhodnocení  
 rezervy investičně 

5 % 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,05 0,25 0,25 

ne ne ne ne ne ano ano ano ne ne ano ano ne ano 

5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 3 3 5 2 6. Zabezpečení dítěte 16 % 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,16 0,16 0,16 0,8 0,8 0,48 0,48 0,8 0,32 

ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

2 2 2 5 5 1 1 1 2 2 1 1 2 2 7. Úrazové připojištění 15 % 

0,3 0,3 0,3 0,75 0,75 0,15 0,15 0,15 0,3 0,3 0,15 0,15 0,3 0,3 

ne ne ne ne ne ne ne ne ano ano ano ano ano ne 

5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 8. 
Připojištění závažných 
onemocnění 

13 % 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,65 

ano ano ne ne ne ano ano ano ano ano ano ano ne ne 

1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 9. 
Připojištění pro případ 
invalidity 

2 % 

0,02 0,02 0,1 0,1 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1 0,1 

ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 10. 
% odškodnění v případě 
úrazu 

4 % 

0,04 0,04 0,04 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,12 0,04 

CELKEM BODŮ 100 % 2,72 2,51 2,8 3,2 3,41 1,93 1,93 1,93 2,2 1,99 1,52 1,32 2,36 3,11 
CELKOVÉ POŘADÍ 8 7 9 11 12 3 3 3 5 4 2 1 6 10 

                *) Kapitálové životní pojištění jednorázově placené      **) Životní pojištění závažných onemocnění                              
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                        Tabulka č. 15: Scoring model pro skupinu klientů E 

Kapitálové životní pojištění 
Jednorázově 

placené *) 
Závažná 

onemocnění **) 

KOMBInované 
vkladové pojištění 

(jednorázově placené) 
Číslo Hodnotící kritérium Váha 

5S 3S 5Sbz 50S 15S 5ZO 3ZO 

Životní pojištění 
DYNAMIK 

Životní pojištění 
DYNAMIK Plus 

KOMBI-D 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano/ne 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Pojištění pro případ smrti 18 % 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Pojištění pro případ dožití 13 % 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

200 Kč 50 000 Kč 200 Kč 400 Kč 500 Kč 15 000 / 10 000 Kč 

5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 3. Minimální pojistné 5 % 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,05 0,25 0,25 0,05 0,05 0,05 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4. 
Způsob zhodnocení  
 rezervy kapitálově 

7 % 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

ne ne ne ne ne ne ne min. 3000 Kč min. 3000 Kč min. 3000 Kč 

5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5. Mimořádné výběry 11 % 

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,11 0,11 0,33 

ne ne ne ne ne ne ne ano ano ne 

5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 6. Zabezpečení dítěte 16 % 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,48 0,48 0,8 

2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 3,5 % 2,4 % 2,4 % 2 % ano (2,4 %) / ne 2,4 % 

2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 7. Garantovaný výnos 4 % 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,04 0,08 0,08 0,12 0,16 0,08 

ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano 

2 2 2 5 5 2 2 1 1 2 8. Úrazové připojištění 15 % 

0,3 0,3 0,3 0,75 0,75 0,3 0,3 0,15 0,15 0,3 

ne ne ne ne ne ano ano ano ano ano 

5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 9. 
Připojištění závažných 
onemocnění 

9 % 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

ano ano ne ne ne ano ano ano ano ne 

1 1 5 5 5 1 1 1 1 5 10. 
Připojištění pro případ 
invalidity 

2 % 

0,02 0,02 0,1 0,1 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1 

CELKEM BODŮ 100 % 2,83 2,83 2,91 3,36 3,12 2,47 2,47 1,4 1,44 2,13 
CELKOVÉ POŘADÍ 5 5 6 8 7 4 4 1 2 3 

               *) Kapitálové životní pojištění jednorázově placené          **) Životní pojištění závažných onemocnění  
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         Tabulka č. 17: Scoring model pro skupinu klientů F 

Kapitálové životní pojištění 
Jednorázově 

placené *) 
Závažná 

onemocnění **) 

KOMBInované 
vkladové pojištění 

(jednorázově placené) 
Číslo Hodnotící kritérium Váha 

5S 3S 5Sbz 50S 15S 5ZO 3ZO 

Životní pojištění 
DYNAMIK 

Životní pojištění 
DYNAMIK Plus 

KOMBI-D 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano/ne 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Pojištění pro případ smrti 18 % 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Pojištění pro případ dožití 16 % 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

200 Kč 50 000 Kč 200 Kč 400 Kč 500 Kč 15 000 / 10 000 Kč 

5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 3. Minimální pojistné 2 % 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,02 0,1 0,1 0,02 0,02 0,02 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5. 
 Způsob zhodnocení    
  rezervy kapitálově 

13 % 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 6. 
Způsob zhodnocení  
 rezervy investičně 

11 % 

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,11 0,55 

ne ne ne ne ne ne ne min. 3000 Kč min. 3000 Kč min. 3000 Kč 

5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 7. Mimořádné výběry 9 % 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,09 0,09 0,27 

ne ne ne ne ne ne ne min. 1000 Kč min. 1000 Kč min. 3000 Kč 

5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 8. 
Vkládání mimořádného  
 pojistného  

7 % 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,07 0,07 0,21 

ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano 

1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 9. Úrazové připojištění 15 % 

0,15 0,15 0,15 0,75 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano 

1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 10. 
% odškodnění v případě 
úrazu 

5 % 

0,05 0,05 0,05 0,25 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 

ano ano ano ano ano ano ano ne ano ne 

1 1 1 1 2 1 1 5 4 5 11. Slevy na pojistném 4 % 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,04 0,04 0,2 0,16 0,2 

CELKEM BODŮ 100 % 2,16 2,16 2,16 2,96 2,92 2,16 2,16 1,6 1,12 2,02 
CELKOVÉ POŘADÍ 4 4 4 6 5 4 4 2 1 3 

                 *) Kapitálové životní pojištění jednorázově placené         **) Životní pojištění závažných onemocnění
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3.2.7 Výběr vhodného pojistného produktu – skupina G 

 

1. krok: Stanovení priorit dle jejich preferencí 

Na základě údajů z dotazníků dané skupiny klientů a jejich aplikací do tzv. Fullerova 

trojúhelníku je zřejmé, že u dané skupiny klientů převažuje motiv zabezpečení se na 

stáří. Pozornost je věnována i zabezpečení partnera. Důležitou úlohu zde sehrává               

i potřeba mít výhodný přístup k penězům a možnost vkládat volné peněžní 

prostředky. Nelze samozřejmě opomenout zájem o úrazové připojištění                       

a připojištění pro případ nemoci. U této skupiny klientů se objevuje i zájem zaplatit 

jednou a o víc se nestarat. 

 
 

2. krok: Volba kritérií 

Z výsledků dotazníkového šetření lze o dané skupině klientů konstatovat, že nejvíce při 

výběru pojistného produktu preferuje následující hodnotící kritéria: 

� pojištění pro případ smrti, 

� pojištění pro případ dožití, 

� minimální pojistné, 

� způsob zhodnocení rezervy kapitálově, 

� způsob zhodnocení rezervy investičně, 

� mimořádné výběry, 

� vkládání mimořádného pojistného, 

� garantovaný výnos, 

� úrazové připojištění, 

� další osoby, 

� změna osob. 

 
 

3. krok: Stanovení preferencí mezi kritérii 

Preference mezi hodnotícími kritérii jsou určeny pomocí, již několikrát výše zmíněné, 

metody párového srovnávání, která je mimo jiné využívána i při určování preferencí 

mezi prioritami dané skupiny. U výše uvedených hodnotících kritérií, která jsou danou 
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skupinou klientů nejvíce preferována, je stanovena jejich váha (viz. tabulka č. 18), která 

vyjadřuje preferenci příslušného kritéria. Získané odhady vah následně vstoupí do           

5. kroku, tj. do návrhu řešeného pomocí metody scoring model. 

 

Tabulka č. 18: Odhady vah kritérií podle důležitosti u skupiny klientů G 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ni 4 10 7 6 9 8 5 3 2 1 0 
vi 0,07 0,18 0,13 0,11 0,16 0,15 0,09 0,05 0,04 0,02 0,00 

          
Pozn.:  Kritérium s pořadovým číslem 11 nevstoupí do scoring modelu. 

  Vysvětlení pořadových čísel kritérií je uvedeno v rámci 5. kroku (viz. scoring model). 

 
 

4. krok: Bodové ohodnocení kritérií 

Ke každému hodnotícímu kritériu je opět nezbytné u jednotlivých pojistných produktů 

uvést bodové ohodnocení, které je závislé na tom, zda daný pojistný produkt obsahuje 

zvolené kritérium. Po provedení všech nutných výpočtů, tj. vynásobení příslušné váhy 

s bodovým ohodnocením, se jednotlivé body u pojistných produktů sečtou a stanoví se 

pořadí jednotlivých pojistných produktů. K určení, který pojistný produkt se pro danou 

skupinu klientů jeví jako vhodný, je nutné sestavit scoring model.  

 
 

5. krok: Návrh pomocí metody scoring model 

Po provedení výše uvedených kroků, tj. 1 až 4, lze sestavit scoring model (viz. tabulka 

č. 19 na straně 89), na jehož základě je dané skupině klientů doporučen vhodný 

pojistných produkt. 

 
 

6. krok: Vyhodnocení a výběr vhodného pojistného produktu 

Po vyhodnocení scoring modelu pro skupinu klientů G lze konstatovat, že nejnižšího 

počtu bodů dosáhly následující pojistné produkty; životní pojištění DYNAMIK Plus, 

životní pojištění DYNAMIK, KOMBInované vkladové pojištění pro dospělé                       

a kapitálové životní pojištění jednorázově placené (15S). 
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Daná skupina klientů preferuje zabezpečení (sebe) na stáří, určitá pozornost je věnována 

i zabezpečení partnera. Tato skupina dále vyžaduje výhodný přístup k penězům, 

vkládání volných peněžních prostředků a samozřejmě uvažuje i o úrazovém připojištění 

a připojištění pro případ nemoci. U této skupiny vstupuje do popředí i zájem zaplatit 

jednou a o víc se nestarat. 

S ohledem na výše uvedené požadavky na pojistnou ochranu se v první řadě jeví jako 

vhodný pojistný produkt DYNAMIK Plus, přičemž bych se spíše u dané skupiny 

klientů přiklonila k uzavření životní pojištění DYNAMIK, které je obdobou 

DYNAMIKU Plus, ale neobsahuje investiční složku. Toto rozhodnutí bych podložila 

úsudkem, že daná skupina v tomto věku preferuje větší jistotu vložených prostředků.  

Vzhledem k tomu, že daná skupina klientů má zájem vkládat volné peněžní prostředky, 

je vhodné uzavřít KOMBInované vkladové pojištění pro dospělé, přičemž je třeba 

zmínit, že toto pojištění neumožňuje připojištění pro případ nemoci, tudíž záleží na 

klientovi, jestli uzavře toto pojištěním s tím, že bude nutné uzavřít další pojištění,               

tj. pojištění pro případ nemoci, prostřednictvím společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ 

a. s., která působí na trhu soukromého zdravotního pojištění.  

Kapitálové životní pojištění jednorázově placené se jeví také jako vhodná pojistná 

ochrana pro danou skupinu klientů, protože disponuje volnou finanční hotovostí a má 

zájem ji zhodnotit a zároveň být pojištěna.  Navíc je zde možnost uplatnit daňové úlevy, 

které se v současnosti využívají téměř u všech kapitálových životních pojištění. Toto 

pojištění opět nesplňuje všechny požadavky klientů, a proto by bylo vhodné v případě 

rozhodnutí klienta pro tuto pojistku, pojistit další požadavky a přání prostřednictvím 

jiných pojistným produktů, které Česká pojišťovna nabízí, např. uzavřít samostatné 

úrazové pojištění dospělých (ÚDS). 
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                    Tabulka č. 19: Scoring model pro skupinu klientů G 

Kapitálové životní pojištění 
Jednorázově 

placené *) 
Závažná 

onemocnění **) 

KOMBInované 
vkladové pojištění 

(jednorázově placené) 
Číslo Hodnotící kritérium Váha 

5S 3S 5Sbz 50S 15S 5ZO 3ZO 

Životní pojištění 
DYNAMIK 

Životní pojištění 
DYNAMIK Plus 

KOMBI-D 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano/ne 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Pojištění pro případ smrti 7 % 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Pojištění pro případ dožití 18 % 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

200 Kč 50 000 Kč 200 Kč 400 Kč 500 Kč 15 000 / 10 000 Kč 

5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 3. Minimální pojistné 13 % 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,13 0,65 0,65 0,13 0,13 0,13 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4. 
Způsob zhodnocení  
 rezervy kapitálově 

11 % 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

ne ne ne ne ne ne ne ne ano ne 

5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5. 
Způsob zhodnocení  
 rezervy investičně 

16 % 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,16 0,8 

ne ne ne ne ne ne ne min. 3000 Kč min. 3000 Kč min. 3000 Kč 

5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 6. Mimořádné výběry 15 % 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,15 0,15 0,45 

ne ne ne ne ne ne ne min. 1000 Kč min. 1000 Kč min. 3000 Kč 

5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 7. 
Vkládání mimořádného 
 pojistného 

9 % 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,09 0,09 0,27 

2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 3,5  % 2,4 % 2,4 % 2 % ano (2,4 %) / ne 2,4 % 

2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 8. Garantovaný výnos 5 % 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,1 

ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano 

1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 9. Úrazové připojištění 4 % 

0,04 0,04 0,04 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

ne ne ne ne ne ne ne ano ano ne 

5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 10. Další osoby 2 % 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,02 0,02 0,1 

CELKEM BODŮ 100 % 3,25 3,25 3,25 3,41 2,84 3,25 3,25 1,74 1,15 2,25 
CELKOVÉ POŘADÍ 5 5 5 6 4 5 5 2 1 3 

                     *) Kapitálové životní pojištění jednorázově placené      **) Životní pojištění závažných onemocnění
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4 VYHODNOCENÍ A PŘÍNOSY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  

 

Portfolio pojistných produktů v odvětví životního pojištění společnosti Česká 

pojišťovna a. s. je velmi široké, a tím je značně ztížena dostatečná představa a orientace 

lidí v tomto portfoliu. Přehlednost v pojistných produktech je zpravidla ztížena               

i pojistnou terminologií, která je komerčními pojišťovnami používána. Z tohoto 

hlediska jsou v předcházející kapitole sestaveny návrhy pomocí metody scoring model, 

které by mohly výše uvedené nedostatky odstranit. Vzhledem k rozsáhlé nabídce 

pojistných produktů České pojišťovny v odvětví životního pojištění byly do návrhů 

zařazeny pouze pojistné produkty se spořící složkou. Základním předpokladem byla 

příprava jednodušší a přehledné nabídky produktů životního pojištění pro pojišťovací 

zprostředkovatelé při jejich prezentaci se zřetelnými výhodami pro potenciální klienty. 

 

Při zpracování návrhů pro výběr vhodného pojistného produktu z oblasti životního 

pojištění pro jednotlivé skupiny klientů bylo postupováno v šesti krocích: 

1. krok zahrnuje identifikaci priorit, které chtějí jednotlivé skupiny klientů 

pojistným produktem životního pojištění zabezpečit. Priority, které jsou                

u jednotlivých skupin zohledněny, vyplynuly z dotazníkového šetření. Dále lze  

konstatovat, že každý oslovený klient dával přednost jiným prioritám. Z tohoto 

důvodu bylo nutné, k určení důležitosti priorit, využít metodu párového 

srovnávání (její podstata je vysvětlena v subkapitole 3.2.1). K přehlednějšímu 

srovnávání byl zkonstruován tzv. Fullerův trojúhelník. Na základě provedeného 

srovnávání byl u všech preferovaných priorit stanoven stupeň důležitosti (váha), 

dle kterého jsem zjistila, která priorita je danou skupinou nejvíce preferována.   

2. krok specifikuje kritéria, která opět vyplynula z dotazníkového šetření, z něhož  

bylo zřetelné, že každý klient je charakteristický rozdílnými požadavky na 

pojistnou ochranu. Vzhledem k tomu, že není nutné využít všechna kritéria, bylo 

z celkového počtu označených kritérií vybráno celkem 11 hodnotících kritérií, 

která byla klienty v dané skupině nejvíce preferována. 

3. krok stanovuje odhady vah k určeným kritériím v 2. kroku. K odhadu vah byla 

opět použita metoda párového srovnávání s využitím tzv. Fullerova trojúhelníku.  
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4. krok provádí bodové ohodnocení jednotlivých kritérií, které se odvíjelo od              

tzv. verbální charakteristiky, která určuje předpoklad, zda daný pojistný produkt 

dané kritérium zohledňuje (viz. první řádek scoring modelu). Pro bodové 

ohodnocení byla stanovena stupnice 1 až 5. V případě, že daný pojistný produkt 

dané kritérium zahrnoval, bylo přiřazeno bodové ohodnocení 1, v opačném 

případě 5 (viz. druhý řádek scoring modelu). Bodové ohodnocení bylo prováděno 

dle vlastního uvážení. U každého pojistného produktu byly uvedeny hodnoty,             

tzv. bodové skóre, které se získaly vynásobením příslušné váhy a bodového 

ohodnocení (viz. třetí řádek scoring modelu). Po provedení všech nutných výpočtů 

se jednotlivé body u pojistných produktů sečetly a stanovilo se pořadí jednotlivých 

pojistných produktů. 

5. krok obsahuje samotný návrh pro výběr vhodného pojistného produktu 

životního pojištění (se spořící složkou) s využitím metody scoring model. 

Scoring model byl sestaven na základě údajů získaných z 1. až 4. kroku, přičemž 

bylo nutné využít i subkapitoly 2.3 o pojistných produktech k určení tzv. verbální 

charakteristiky. Z návrhu je zřejmé, který pojistný produkt dosáhl nejnižšího počtu 

bodů, a tudíž se jeví pro danou skupinu jako vhodný. 

6. krok vymezuje vyhodnocení a výběr vhodného pojistného produktu na 

základě sestavení návrhu pomocí metody scoring model. Po zohlednění 

požadovaných kritérií a preferovaných priorit danou skupinou klientů byl 

doporučen vhodný pojistný produkt. U ostatních produktů, které se na první 

pohled jevily jako vhodné, jsou uvedeny důvody, které bránily v jejich doporučení 

pro vhodnou pojistnou ochranu a v některých případech jsou uvedeny i další 

možnosti pojištění.  

 

Z posledního kroku (tj. 6. kroku) je u jednotlivých skupin klientů zřejmé, který pojistný 

produkt je doporučen jako vhodná pojistná ochrana (viz. subkapitola 3.2), a proto se již 

v této části podrobnějším vyhodnocením nezabývám.   

 

Pokud nebude bráno v úvahu jednotlivé rozčlenění klientů do skupin, lze říci, že Česká 

pojišťovna ve své nabídce produktů disponuje velice flexibilním pojistným produktem 

DYNAMIK Plus, který může být aplikován téměř na každého potenciálního klienta 
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(viz. 6. krok u jednotlivých skupin klientů). Tento fakt je podtržen i tím, že je 

v současnosti považován za nosný produkt České pojišťovny. Vedle DYNAMIKU Plus 

v podstatě zastává stejnou úlohu i pojistný produkt DYNAMIK. Pro pojištění dětí               

a mládeže je využíván velmi kvalitní pojistný produkt a to dětské pojištění SLUNÍČKO. 

V tomto okamžiku je třeba zvážit, proč Česká pojišťovna nabízí tak širokou paletu 

pojistných produktů životního pojištění, když si v podstatě vystačí s výše uvedenými 

typy. Toto bych vyvrátila např. tím, že někteří potenciální klienti disponují volnou 

finanční hotovostí a mají zájem ji jednorázově investovat a zároveň být pojištěni. Právě 

v tomto případě nelze klientovi nabídnout výše uvedené pojistné produkty, protože 

neumožňují jednorázový vklad. Nejen v tomto případě, ale i v celé řadě jiných 

specifických případů mohou nastat situace, kdy bude nutné nabídnout jiný pojistný 

produkt než právě DYNAMIK či DYNAMIK Plus. Česká pojišťovna si je toho vědoma, 

a proto vstupuje na český pojistný trh s tak rozsáhlou nabídkou pojistných produktů 

životního pojištění, aby mohla uspokojit požadavky každého klienta.  

 

Při zpracování návrhů dle metody scoring model jsem využívala pojistných parametrů, 

které jsou podrobně zpracovány v kapitole pojednávající o pojistných produktech České 

pojišťovny. K sestavení scoring modelů bylo nutné oslovit veřejnost prostřednictvím 

dotazníků a zjistit jejich požadavky na pojistnou ochranu, aby bylo možné určit váhové 

poměry mezi hodnotícími kritérii, prioritami a v neposlední řadě určit i jednotlivé 

skupiny klientů, pro které byl na základě sestavení scoring modelu doporučen vhodný 

pojistný produkt životního pojištění.  

 

Přínosy navrhovaného řešení jsou především shledány v úspoře času při hledání 

vhodného typu pojištění nejen pro potenciálního klienta, ale i pro Českou pojišťovnu. 

Navržené scoring modely jsou přehledné a  mohou posloužit jako nástroj při řešení 

životních rizik potenciálních klientů o pojištění a usnadnit jim orientaci v široké 

nabídce životního pojištění České pojišťovny. Česká pojišťovna  neustále usiluje zůstat 

„jedničkou“ na pojistném trhu mezi ostatními komerčními pojišťovnami, a proto se 

snaží rozšiřovat svá portfolia pojistných produktů životního pojištění a zlepšovat své 

služby za účelem oslovit co možná nejširší skupinu klientů. Jedním ze způsobů zlepšení 

nabídky České pojišťovny by právě mohlo být zařazení metody scoring model při 
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prezentaci jejich pojistných produktů, čímž by mohlo dojít k rozšíření počtu 

zákaznických segmentů a k rozvinutí její služby. Používáním tohoto řešení by se dalo 

rovněž očekávat, že Česká pojišťovna dosáhne i vyššího podílu na pojistném trhu. 

 

V praxi by pro využití metody scoring model bylo nutné, aby pojišťovací 

zprostředkovatelé České pojišťovny zařadili klienta do některé mnou definované 

skupiny klientů, v případě totožnosti požadovaných kritérií, či vypracovali pro klienta 

vlastní scoring model v závislosti na jeho požadovaných kritériích. Pojišťovací 

zprostředkovatelé mohou při sestavování scoring modelů postupovat dle mnou 

zvolených šesti kroků, které jsou výše shrnuty. V rámci zařazení metody scoring model 

bych České pojišťovně doporučila vytvořit speciální počítačový software, do kterého by 

pojišťovací zprostředkovatelé zadávali již konkrétní údaje o klientovi (požadavky, 

potřeby a priority). Zároveň bych jí doporučila již vyhotovené scoring modely 

zveřejňovat na vlastních webových stránkách, kde by měl klient online přístup a mohl 

tak získat větší přehled o parametrech pojistných produktů.  

 

Pro zjištění požadovaných kritérií klienta by mohli pojišťovací zprostředkovatelé využít 

podobný dotazník, který byl sestavený pro zpracovaní diplomové práce (viz. příloha            

č. 13). Je třeba podotknout, že uvedené skupiny klientů jsou pouze modelové                       

a v žádném případě nezahrnují všechny možné skupiny klientů, protože ve skutečnosti 

existuje mnohem více typů klientů s různými požadavky, potřebami a zájmy, od kterých 

se odvíjí výběr vhodné pojistné ochrany. K vytvoření návrhů pomocí metody scoring 

model pro všechny možné typy klientů, které se mohou v reálném životě vyskytnout, je 

nutné provést rozsáhlé analýzy a velké množství modelací konkrétních případů.  

 

Výše uvedené návrhy přinesly zajímavé výsledky. Věřím, že postupem času bude 

společnost Česká pojišťovna a. s., v případě zařazení scoring modelů, disponovat 

velkým množstvím modelových případů, ve kterých zájemci o pojištění s největší 

pravděpodobností naleznou svůj obraz.  
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ZÁVĚR 

 

Život s sebou přináší celou řadu rizik. Málo lidí si uvědomuje, že se jim může něco stát. 

Většina si myslí, že „neštěstí nechodí po lidech, ale po horách“. Opak je pravdou. Jsou     

i tací, kteří pojištění berou jako prevenci. Existuje mnoho lidí, kteří si pojištění sjednali 

z důvodu, aby se jim nic nestalo. Z vlastní zkušenosti vím, že lidé, kterým se v jejich 

okolí stala nějaká nešťastná událost, se snaží rychle pojistit proto, že si riziko nešťastné 

události uvědomili. A právě proto mají komerční pojišťovny v nabídce pojistné 

produkty životního pojištění, které pomáhají zmírnit důsledky nepříjemných situací              

a finančně zajistit osoby blízké v případě nenadálých událostí. Vlivem reklamy 

komerčních pojišťoven si většina lidí plete pojištění se spořením. To je velká chyba, 

protože i když součástí životního pojištění bývá tzv. spořící složka, smyslem                        

a podstatou je právě pojistná ochrana a nikoliv spoření. 

 

Rozumný člověk, který má rodinu a v dnešní době oblíbenou hypotéku na dům či byt, 

by měl mít uzavřen některý z pojistných produktů životního pojištění. Životní pojištění 

je na prvním místě pojistný produkt, jehož prvoplánovým posláním je chránit osoby 

blízké pojištěnému před finančními důsledky nějaké nahodilé nešťastné události                

a finančně pomoci samotnému pojištěnému v případě, že dojde k nějaké závažné změně 

v jeho postavení ve společnosti.  

 

Životní pojištění by měla být celoživotní záležitost, nikoliv nějaká krátkodobá. Čím 

dříve člověk životní pojištění uzavře, tím lepší podmínky od komerční pojišťovny 

dostane. Životní pojištění přináší do života příjemný pocit finanční jistoty, člověka 

chrání a současně mu pomáhá se plněním jeho snů. Dobrá a kvalitní životní pojistka by 

proto měla být základní finanční výbavou každého člověka, dvojnásobně pak člověka ve 

funkci „živitele“ rodiny.  

 

Diplomová práce je věnována problematice životního pojištění na českém pojistném 

trhu. Poskytuje přehled pojistných produktů v odvětví životního pojištění s následným 

zaměřením na konkrétní nabídku pojistných produktů životního pojištění se spořící 

složkou České pojišťovny. Nabídka pojistných produktů je pro každou komerční 
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pojišťovnu významným segmentem činnosti. Sjednáním smlouvy si zajišťuje stabilní 

příjmy na dlouhou dobu a buduje si tím dlouhodobé vztahy s klienty, které jsou 

založeny na vzájemné důvěře. Dá se předpokládat, že jednou získaní klienti využívají 

posléze i další nabídky této komerční pojišťovny. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby 

komerční pojišťovny stále rozšiřovaly svá portfolia produktů a snažily se, aby jejich 

nabídka byla aktuální a sledovala moderní trendy ve společnosti. Komerční pojišťovny 

musí neustále hledat a vytvářet nové konkurenční výhody svých pojistných produktů, 

aby jejich pojistný kmen rostl a měly na pojistném trhu úspěch.  

 

Cílem diplomové práce bylo sestavit návrhy řešení životních rizik pojistnými produkty 

životního pojištění (se spořící složkou) České pojišťovny. Pro řešení životních rizik byla 

použita metoda scoring model, pomocí níž byl pro jednotlivé skupiny klientů navržen 

vhodný pojistný produkt životního pojištění se spořící složkou. Při výběru pojistných 

produktů byly respektovány požadavky, potřeby a přání jednotlivých skupin klientů na 

pojistnou ochranu se zohledněním kritérií a priorit dle preferencí potenciálních klientů. 

Návrhy u jednotlivých skupin klientů byly zpracovány za účelem usnadnění orientace 

v rozsáhlém portfoliu pojistných produktů životního pojištění České pojišťovny                   

a zjednodušení výběru vhodného pojistného produktu pro zájemce o pojištění, jak ze 

strany České pojišťovny, tak ze strany potenciálního klienta. Z tohoto hlediska je 

současně snahou doporučit pojišťovacím zprostředkovatelům České pojišťovny zařazení 

návrhů, zpracovaných pomocí metody scoring model, při prezentaci jejich pojistných 

produktů v odvětví životního pojištění.  

 

Na základě prostudované odborné literatury, vztahující se k danému tématu, jsem 

nejprve přiblížila podstatu i význam životního pojištění. Poté jsem v kostce nastínila 

legislativní úpravu pojišťovnictví v České republice a poukázala na výhody, ale také 

nevýhody, které životní pojištění s sebou nese. Stěžejním bodem bylo z odborné 

literatury uvést přehled a současně charakteristiku pojistných produktů v odvětví 

životního pojištění včetně doplňkových pojištění, která je možné k produktům životního 

pojištění sjednat. Pro úplnost jsem zmapovala situaci životního pojištění na českém 

pojistném trhu, která je doplněna grafickým znázorněním. 
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Pro zpracování diplomové práce jsem si zvolila prostředí společnosti Česká pojišťovna 

a. s., která patří k nejvýznamnějším pojistitelům u nás a současně zaujímá největší podíl 

na trhu životního (i neživotního) pojištění v České republice. Disponuje širokou škálou 

pojistných produktů životního pojištění, a tudíž není v silách laika se v této nabídce 

orientovat. Výběru pojistného produktu životního pojištění je třeba přikládat velký 

význam, protože se jedná o běh na dlouhou trať, a proto je nutné, aby ve spleti 

stávajících pojistných produktů životního pojištění České pojišťovny byla snadná 

orientace. K vyřešení dané problematiky a stanoveného cíle jsem sestavila návrhy pro 

výběr vhodného pojistného produktu životního pojištění.  

 

Pro potřebu sestavení návrhů bylo na základě dotazníkového šetření vytvořeno celkem 

sedm skupin klientů. Pro každou tuto skupinu byl sestaven návrh pomocí metody 

scoring model, který zahrnuje hodnotící kritéria, kterým jednotliví zájemci o pojištění 

přikládají význam. Důležitost každého kritéria je označena váhovým poměrem, který 

vychází z výsledků dotazníků, a který je určen pomocí metody párového srovnávání 

s využitím tzv. Fullerova trojúhelníku. Následujícím krokem bylo jednotlivým kritériím 

u každého pojistného produktu přiřadit bodové ohodnocení na základě předpokladu, zda 

daný pojistný produkt obsahuje zvolené kritérium. Po provedení všech potřebných 

kroků je určeno celkové pořadí pojistných produktů životního pojištění se spořící 

složkou, které jsou zahrnuty do návrhu. Ze získaných výsledků, tj. celkového pořadí, je 

následně provedeno vyhodnocení s uvedením doporučení vhodného pojistného 

produktu pro danou skupiny klientů, a to po zohlednění jejich priorit.  

 

Věřím, že mnou navrhované doporučení bude pro společnost Česká pojišťovna a. s. 

vhodným nástrojem při sjednávání dalších pojistných smluv s klienty. Výběr vhodného 

pojistného produktu mi pomohl lépe porozumět pojistným produktům životního 

pojištění nabízených Českou pojišťovnou. Úspěšnost nosných produktů České 

pojišťovny u klientů a mnohá ocenění jasně ukázaly, že portfolio produktů a hlavně 

doprovodné služby k nim společně splní ta nejnáročnější přání klientů.  
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Příloha č. 1: Odvětví a skupiny pojištění 
 
 

Část A 

Odvětví životních pojištění 

1. Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se 
stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením 
pojistného. 

2. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. 
3. Důchodové pojištění. 
4. Pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem. 
5. Kapitálové činnosti 

a) umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti 
jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se 
stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši, 

b) správa skupinových penzijních fondů, 
c) činnosti doprovázené pojištěním zabezpečujícím zachování kapitálu nebo platbu 

minimálního úroku, 
d) pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti 

sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní 
riziko. 

6. Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle odvětví 1 až 5. 
 

Část B 

Odvětví neživotních pojištění 

1. Úrazové pojištění 
a) s jednorázovým plněním, 
b) s plněním povahy náhrady škody, 
c) s kombinovaným plněním, 
d) cestujících. 

2. Pojištění nemoci 
a) s jednorázovým plněním, 
b) s plněním povahy náhrady škody, 
c) s kombinovaným plněním, 
d) smluvní zdravotní pojištění. 

3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech 
a) motorových, 
b) nemotorových. 

4. Pojištění škod na drážních vozidlech. 
5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích. 
 
6. Pojištění škod na plavidlech 

a) vnitrozemských, 
b) námořních. 

7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý 
dopravní prostředek. 

8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených 
a) požárem, 
b) výbuchem, 
c) vichřicí, 
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d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy), 
e) jadernou energií, 
f) sesuvem nebo poklesem půdy.     

9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím 
nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), 
nejsou-li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech 
způsobených nákazou nebo jinými příčinami. 

10. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající 
a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, 
b) z provozu drážního vozidla, 
c) z činnosti dopravce. 

11. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního 
prostředku, včetně odpovědnosti dopravce. 

12. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití vnitrozemského nebo 
námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce. 

13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12, 
a) odpovědnost za škodu na životním prostředí, 
b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením, 
c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, 
d) ostatní. 

14. Pojištění úvěru 
a) obecná platební neschopnost, 
b) vývozní úvěr, 
c) splátkový úvěr, 
d) hypoteční úvěr, 
e) zemědělský úvěr. 

15. Pojištění záruky (kauce) 
a) přímé záruky, 
b) nepřímé záruky. 

16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících 
a) z výkonu povolání, 
b) z nedostatečného příjmu, 
c) ze špatných povětrnostních podmínek, 
d) ze ztráty zisku, 
e) ze stálých nákladů, 
f) z nepředvídaných obchodních výdajů, 
g) ze ztráty tržní hodnoty, 
h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, 
i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty, 
j) z ostatních finančních ztrát. 

17. Pojištění právní ochrany. 
18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, 

včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční služby). 
 

Část C 

Skupiny neživotních pojištění 

a) „Pojištění úrazu a nemoci“ pro odvětví č. 1 a 2, 
b) „Pojištění motorových vozidel“ pro odvětví č. 3, 7 a 10, 
c) „Pojištění požáru a jiných majetkových škod“ pro odvětví č. 8 a 9, 
d) „Letecké pojištění, pojištění vnitrozemské platby a námořní pojištění a pojištění přepravovaných  

  věcí“ pro odvětví č. 4, 5, 6, 7, 11 a 12, 
e) „Pojištění odpovědnosti za škodu“ pro odvětví č. 10, 11, 12 a 13, 
f) „Pojištění úvěru a záruky“ pro odvětví č. 14 a 15, 
g) „Pojištění jiných ztrát“ pro odvětví č. 16, 17 a 18. 

         
Zdroj: Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů



 

Příloha č. 2: Členské pojišťovny České asociace pojišťoven 

 
 

       Název pojišťovny 
1 AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. 
2 Allianz pojišťovna, a. s. 
3 Aviva životní pojišťovna a. s. 
4 AXA životní pojišťovna a. s. 
5 Česká kancelář pojistitelů 
6 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s 
7 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. 
8 Česká pojišťovna a. s. 
9 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

10 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. 
11 Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. 
12 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) 
13 Generali Pojišťovna a. s. 
14 GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost - organizační složka 
15 Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. 
16 ING Životní pojišťovna, pobočka pro ČR 
17 Komerční pojišťovna, a. s. 
18 Kooperativa, pojišťovna, a. s. 
19 POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. 
20 Pojišťovna České spořitelny, a. s. 
21 Pojišťovna Slavia a. s. 
22 PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA,  a. s./AMCICO AIG Life 
23 UNIQA pojišťovna, a. s. 
24 VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. 
25 Wüstenrot pojišťovna, pobočka (WSB) 
26 Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. 

             Zdroj: http://www.finance.cz/pojisteni/seznamy/clenove-cap/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Pojišťovny se sídlem v České republice 

 
 Název pojišťovny Druh 

1. AEGON Pojišťovna, a. s Ž 

2. AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. N 

3. Allianz pojišťovna, a. s. U 

4. Aviva životní pojišťovna, a. s. Ž 

5. AXA životní pojišťovna, a. s. U 

6. Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo N 

7. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. U 

8. Česká pojišťovna a. s. U 
9. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. N 

10. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB U 

11. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. N 

12. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. N 

13. Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. N 

14. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. N 

15. Generali Pojišťovna a. s. U 

16. HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. N 

17. Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. U 
18. ING pojišťovna, a. s. N 

19. Komerční pojišťovna, a. s. U 

20. Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s. N 

21. Kooperativa, pojišťovna, a. s. U 

22. MAXIMA pojišťovna, a. s. U 

23. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. U 

24. Pojišťovna České spořitelny, a. s. U 

25. Pojišťovna Slavia a. s. N 

26. Pojišťovna VZP, a. s. N 

27. PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA,  a. s., angl. 
FIRST AMERICAN CZECH INSURANCE COMPANY 

U 

28. Servisní pojišťovna a. s. N 

29. Triglav pojišťovna, a. s. N 

30. UNIQA pojišťovna, a. s. U 

31. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. U 

32. Vitalitas pojišťovna, a. s. N 

33. Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. Ž 
                 Zdroj: http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/dohled_pojistovny/pojistovny/ 
                           pojistovny_sidlo_cr.html 
 

Vysvětlivky: 

U - pojišťovna poskytuje životní i neživotní pojištění 

Ž - pojišťovna poskytuje pouze životní pojištění 

N - pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění 



 

Příloha č. 4: Pojišťovny z EU a z třetího státu, které mají pobočku v ČR 

  Pojišťovny z EU - pobočka v ČR Druh  Zřizovatel  Původ zřizovatele  
1. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku N AIG EUROPE S.A.  Francie 
2. Atradius Credit Insurace N. V., organizační složka  N Atradius Credit Insurance N. V. Nizozemské království 

3. 
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft 
organizační složka pro Českou republiku 

N 
CG Car-Garantie Versicherungs-
Aktiengesellschaft 

Spolková republika Německo 

4. Coface Austria Kreditversicherung AG N Coface Austria Kreditversicherung AG Rakouská republika  

5. Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG, pobočka pro 
Českou republiku 

Ž Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG Spolková republika Německo 

6. 
Erste n.oe. Brandschaden - 
Versicherungsaktiengesellschaft organizační složka pro 
ČR 

U 
Erste n.oe. Brandschaden - 
Versicherungsaktiengesellschaft 

Rakouská republika 

7. GERLING - Konzern Všeobecná pojišťovací akciová 
společnost - organizační složka   

N GERLING - Konzern Allgemeine 
Versicherungs-Aktiengesellschaft  

Spolková republika Německo 

8. HDI Hannover Versicherung AG, organizační složka N HDI Hannover Versicherung AG Rakouská republika 

9. HDI Industrie Versicherung AG, organizační složka  N HDI Industrie Versicherung AG  Spolková republika Německo  

10. ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou 
republiku 

Ž ING Životná poisťovňa, a.s. Slovenská republika  

11. ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou 
republiku 

Ž Nationale-Nederlanden Levensverzekering 
Maatschappij N.V.  

Nizozemské království 

12. Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, organizační složka 

N 
Österreichische Hagelversicherung 
Versicheringsverein auf Gegenseitigkeit 

Rakouská republika 

13. QBE poisťovňa, a.s. , pobočka N QBE poisťovňa, a.s  Slovenská republika  

14. Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku U Wüstenrot poisťovňa, a.s. Slovenská republika 

15. 
XL INSURANCE COMPANY LIMITED, organizační 
složka  

N  XL INSURANCE COMPANY LIMITED 
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska  

 
 
 
                   
                   Zdroj: http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/dohled_pojistovny/pojistovny/pojistovny_eu_pob_cr.html 
                              http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/dohled_pojistovny/pojistovny/pobocky_treti_zeme.html   

  Pojišťovna z třetího státu - pobočka v ČR 

1. 
Elvia Reiseversicherungs - Gesellschaft AG - organizační 
složka 

N 
Elvia Reiseversicherungs - Gesellschaft 
AG 

Švýcarsko 



 

Příloha č. 5: Předmět podnikání společnosti Česká pojišťovna a. s. 

 

Předmětem podnikání společnosti je: 
 

� pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví),  ve znění pozdějších předpisů 
- v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy 

k zákonu o pojišťovnictví, 
- v rozsahu pojistných odvětví 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 neživotních 

pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 
 

� zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví  
- pro pojistná odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu           

o pojišťovnictví, 
- pro pojistná odvětví 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 neživotních pojištění 

uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, 
 

� činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví 
- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací a zajišťovací činností dle 

zákona o pojišťovnictví, 
- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona                   

o pojišťovnictví, 
- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona                 

o pojišťovnictví, 
- uplatňování a výkon práv a povinností jménem a na účet České kanceláře pojistitelů ve smyslu 

zákona č. 168/1999 Sb. v platném znění, 
- zprostředkování finančních služeb, 
- vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných 

událostí. 
 
 
Společnost dále vykonává veškeré činnosti spojené s jejími majetkovými účastmi v jiných právnických 
osobách. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2005 Česká pojišťovna a. s. 



 

Příloha č. 6: Struktura akcionářů společnosti Česká pojišťovna a. s. 
 
 

 V l a s t n i c k á   s t r u k t u r a   k  d a t u 
Akcionář 31.12.2003 31.12.2004 11.10.2005 *) 31.12.2005 

Česká pojišťovna a. s. 12,64 % x x x 
Fond národního majetku x x x x 
Skupina PPF (mimo CESPO) x x x x 
Komerční banka, a. s. x x x x 
CESPO B. V. 85,35 % 97,70 % 100 % x 
CESPO Holding B. V. x x x x 
PPF Group N. V. x x x 100 % 
Ostatní 2,01 % 2,30 % x x 

Zdroj: Výroční zpráva 2005 Česká pojišťovna a. s. 

 

Vysvětlivka:  

              *) Situace po realizaci práva výkupu účastnických cenných papírů (akcií) České 
pojišťovny jejím hlavním akcionářem (v roce 2005 hlavní akcionář České pojišťovny realizoval právo 
výkupu 2,30 % akcií České pojišťovny ve vlastnictví minoritních akcionářů). V roce 2005 došlo 
v souvislosti se sloučením CESPO B.V. (dosavadní 100% akcionář České pojišťovny) a PPF Group N.V. 
do nástupnické společnosti PPF Group N.V., ke změně jediného akcionáře České pojišťovny. Nadále jím 
je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterodamu, Nizozemí. 

 
 
 

Z výše uvedeného je patrné, že se struktura akcionářů České pojišťovny od roku 2003 do roku 2005 

významně změnila. Postupem času se z mnoha menších akcionářů vygeneroval jeden majoritní vlastník 

akcií České pojišťovny a to firma PPF Group N.V. 

 

Pozn.: Skupina PPF a skupina Generali dne 26. 4. 2007 oznámily záměr spojit své síly a vytvořit nový 

holding. Pan Ladislav Bartoníček, předseda představenstva České pojišťovny, se stane 

generálním ředitelem této nově vzniklé holdingové společnosti. Společnosti Generali Pojišťovna 

a. s. má připadnout 51 % akcií České pojišťovny a. s. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Zdroj: Interní materiály společnosti Česká pojišťovna a. s. 
 



 

Příloha č. 7: Přehled pojišťoven dle předepsaného pojistného v životním pojištění   
a tržního podílu 

 

Předepsané pojistné  
(tis. Kč) POJIŠŤOVNA 

Životní pojištění % 
Česká pojišťovna a. s. 13 207 558 28,06 

Kooperativa, pojišťovna, a. s. 6 272 375 13,33 

ING Životní pojišťovna, pobočka pro ČR 5 938 648 12,62 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 4 432 316 9,42 

Pojišťovna České spořitelny, a. s. 4 403 684 9,36 

Komerční pojišťovna, a. s. 2 372 358 5,04 

Allianz pojišťovna, a. s. 2 142 420 4,55 

Generali Pojišťovna a. s. 1 964 694 4,17 

PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s./ 
AMCICO AIG Life 

1 720 848 3,66 

AXA životní pojišťovna a. s. 1 405 363 2,99 

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 1 082 820 2,30 

UNIQA pojišťovna, a. s. 844 817 1,79 

Aviva životní pojišťovna, a. s. 724 904 1,54 

Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. 212 151 0,45 

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. 169 052 0,36 

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. 163 121 0,35 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. 15 072 0,03 

AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. x x 
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. 
(EGAP) x 

x 

GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová 
společnost - organizační složka x 

x 

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. x x 

Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. x x 

Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s. x x 

Pojišťovna Slavia a. s. x x 

Wüstenrot pojišťovna, pobočka (WSB) x x 

Česká kancelář pojistitelů x x 

CELKEM 47 072 201 100 
             Zdroj: http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=145 (stav k 29. 1. 2007) 

 

             Pozn.: x – pojišťovna neprovozuje 
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Příloha č. 8: Přehled nabízených pojištění společnosti Česká pojišťovna a. s. 

 

POJIŠTĚNÍ OSOB 
Kapitálové životní pojištění 

Kapitálové životní pojištění jednorázově placené 

Životní pojištění DYNAMIK 

KOMBInované vkladové pojištění 

Dětské pojištění SLUNÍČKO 

Životní pojištění DYNAMIK Plus 

Životní pojištění závažných onemocnění 

Rizikové životní pojištění 

Důchodové životní pojištění 

Životní pojištění PARTNER 

Životní pojištění MANAŽER 

Život 

Kolektivní pojištění osob 

Penze Penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Kompletní úrazový program Úraz 

Úrazové pojištěné BONUS 

Zdraví Pojištění pro případ nemoci (ČP zdraví) 

Kreditní karta ČP Kreditní karta ČP 

Povinné ručení 

Havarijní pojištění 

Auta 

Asistenční služby 

Pojištění domácnosti 

Pojištění bytů a souvisejících prostor 

Pojištění v KOSTCE 

Pojištění obytných budov a souvisejících staveb 

Majetek 

Pojištění zařízení rekreačního objektu 

Pojištění GLOBUS 

Pojištění ODYSSEUS 

Pojištění KOMPAS 

Cestování 

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře 

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů 

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání 

Odpovědnost 

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti 
                Zdroj: http://www.cpoj.cz/default.aspx?section=1 
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POJIŠTĚNÍ PRO FIRMY 

ČP Program zaměstnaneckých výhod 

Životní pojištění MANAŽER 

Životní pojištění PARTNER 

Zaměstnanci 

Penzijní připojištění 

Povinné ručení 

Havarijní pojištění 

Auta 

Asistenční služby 

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Majetek 

Pojištění přepravy zásilek 

Pojištění záruky za celní dluh 

Pojištění záruky za spotřební daň 

Záruky 

Pojištění smluvní záruky 

Zásilky Pojištění přepravy zásilek 

Pojištění ProFirma 

Pojištění ODYSSEUS 

Pojištění GLOBUS 

Cestování 

Obchodní zastoupení 

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu 

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu 

Pojištění odpovědnosti za škodu členů představenstva a dozorčí 
rady akciové společnosti 

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce 

Odpovědnost 

Pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele 

Pojištění plodin 

Pojištění lesů 

Zemědělství 

Pojištění hospodářských zvířat 

Cestovní kanceláře Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře 
         Zdroj: http://www.cpoj.cz/default.aspx?section=9 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Tabulka č. 9: Přehled investičních programů, fondů a způsob umístění pojistného 

 

  

Konzervativní 
program 

Vyvážený 
program 

Růstový 
program 

Dynamický 
program 

Akciový 
mix 

Garantovaný výnos 100 % 20 % 10 % - - 

Fond peněžního trhu - 30 % 20 % 10 % - 

Fond dluhopisů - 50 % 40 % 30 % - 

Akciový fond - - 30 % 60 % 40 % 

Fond ropného  
a energetického průmyslu 

- 
- - - 

20 % 

Zlatý fond - - - - 10 % 

Fond nemovitostních akcií - - - - 30 % 

Možný výnos a riziko NÍZKÉ                                                                   VYSOKÉ 

   Zdroj: http://www.cpoj.cz/default.aspx?section=235 

    Pozn.: Garantovaný výnos = běžně placené pojistné. 

 
Fond peněžního trhu - investuje převážně do státních pokladničních poukázek, do termínovaných 
vkladů u bank a do dluhopisů s nízkým rizikem proměnlivosti ceny, případně do otevřených podílových 
fondů s totožnou povahou. Tento fond je vhodný pro investora, který požaduje velmi nízkou volatilitu 
(kolísavost)  kursu a je ochoten akceptovat výnosy obvykle mírně přesahující výnos z bankovních 
termínovaných vkladů a vkladních knížek. 
 
Fond dluhopisů - investuje převážně do vybraných bonitních dluhopisů českých a zahraničních 
společností a do státních dluhopisů, případně do otevřených podílových fondů s totožnou povahou. Tento 
fond je vhodný pro investora požadujícího nižší riziko ztrát než u akciového fondu a očekávajícího vyšší 
výnosy než v případě fondů peněžního trhu. 
 
Akciový fond - trvale  investuje většinu svých podkladových aktiv do českých a zahraničních akcií, 
případně do otevřených podílových fondů s totožnou povahou. Tento fond je vhodný pro investora, který 
počítá s vyšším stupněm volatility kursu  a je ochoten akceptovat vyšší riziko případného poklesu ceny            
s možností dosáhnout nadprůměrných výnosů ze svých investic.     
 
Fond ropného a energetického průmyslu - Investuje převážně do akcií a je určen pro dlouhodobé 
investory, kteří hledají ve střednědobém  horizontu  zhodnocení kapitálu prostřednictvím investice do 
akcií ropného a energetického sektoru. Vzhledem k vysokému stupni rizik (nadprůměrnému v rámci 
akciových investic) je fond určen pro zkušené investory s vysokou tolerancí vůči riziku. 
 
Zlatý fond - Investuje převážně do akcií a je zaměřen na komoditní indexové certifikáty, dluhopisy               
a akcie firem těžících zlato a stříbro a je určen  pro investory, kteří se rozhodli pro  zhodnocení svých 
prostředků  ve střednědobém až dlouhodobém horizontu a očekávají za to vyšší míru výnosů, zároveň 
ovšem musí počítat s vyšším stupněm rizika. 
 
Fond nemovitostních akcií - Investuje především do akcií bonitních nemovitostních a developerských 
společností, které operují převážně na trhu střední a východní Evropy a je určen pro investory, kteří se 
rozhodli pro zhodnocení svých prostředků ve střednědobém až dlouhodobém horizontu a očekávají za to 
vyšší míru výnosů,  přičemž jsou ochotni akceptovat  vyšší kolísání hodnoty své investice. 
 
 
 
Zdroj: http://www.cpoj.cz/default.aspx?server=1&section=236#chpt701



 

Příloha č. 10: Parametry o úrazovém pojištění k životním pojištěním 

 

Sazba ÚDP ÚMP 
Vstupní věk dle základního pojištění dle základního pojištění 

Pojistná doba 
shodná s dobou základního 

pojištění 
shodná s dobou základního 

pojištění 

Základní pojistná částka (ZPČ) pro 
případ smrti 

200 000 Kč 10 000 Kč 

ZPČ pro případ trvalých následků 200 000 Kč 200 000 Kč 
Připojištění progresivního plnění za 
trvalé následky   (3P-TN) 

800 000 Kč 800 000 Kč 

Doba nezbytného léčení 
s plněním v % (DNL v %) 

30 000 Kč 10 000 Kč 

Připojištění drobných úrazů  30 000 Kč 10 000 Kč 
Denní plnění za dobu 
nezbytného léčení (DNL-D) 

100 Kč/den 50 Kč/den 

Maximální povolený násobek pětinásobek 
DYNAMIK 3násobek 
SLUNÍČKO 5násobek 

Možnost připojištění není není 

Právo na zproštění od placení 
pojistného 

ano, pokud je toto právo u 
základního pojištění 

ano, pokud je toto právo u 
základního pojištění 

  Zdroj: Sazebník pojištění osob společnosti Česká pojišťovna a. s. 
                                                                                                                                                     

Úrazové pojištění mládeže končí vždy v den před výročním dnem počátku pojištění po dovršení 18. roku 
věku dítěte bez ohledu na to, zda základní pojištění trvá i po dovršení tohoto věku. Připojištění 3P-TN je 
zahrnuto v sazbě, a proto se u úrazového pojištění mládeže samostatně nesjednává. Připojištění PDÚ je 
zahrnuto v sazbě bez ohledu na to, která varianta pojištění DNL je sjednána. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 11: Parametry o volitelném pojištění pro případ nemoci  

 
Sazba T544 T440 
Vstupní věk dle základního pojištění, min. 18 let, max. 58 let 

Pojistná doba dle základního pojištění 

Základní pojistná částka 
a násobky 

denní dávka při pracovní 
neschopnosti činí 150 Kč (bez 

nutnosti připojištění T440) 
nebo 300 Kč (s nutností 

připojištění T440) 

denní dávka při pobytu v 
nemocnici činí 100 Kč; lze 

jsi sjednat až na 
dvacetinásobek ZPČ (tj. 100, 

200, 300, …     2 000 Kč) 

Čekací lhůta 
3 měsíce od sjednaného počátku pojištění 

(během ní není právo na plnění) 

Právo na zproštění od 
placení pojistného 

nelze v případě PID (zánik 
pojištění), pokud u 3ZO zánik 

platby pojistného - zaniká 
platba i za toto pojištění 

v případě tohoto práva u 
základního pojištění, pokud u 
3ZO zánik platby pojistného 

- zaniká platba i za toto 
pojištění 

           Zdroj: Sazebník pojištění osob společnosti Česká pojišťovna a. s. 
  

 

U sazby T544 v případě úrazu čekací lhůta odpadá za předpokladu, že pojištěný byl nejpozději do            
24 hodin od vzniku úrazu hospitalizován a hospitalizace trvala nejméně 2 dny (2 půlnoci). U sazby T440 
v případě úrazu se čekací lhůta neuplatňuje. Zvláštní čekací lhůta v délce 8 měsíců je stanovena pro 
zvláštní případy, např. pro případ hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím a porodem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 12: Parametry o volitelném pojištění závažných onemocnění 

 

Vstupní věk 15 - 60 let (u pojištění DYNAMIK 15 - 65 let) 

Délka pojištění v závislosti na základním pojištění 

Možnost pokračování 
pojištění po diagnóze ZO 

ano (u některých typů pojištění) 

Možnost předplácet pojistné ano (u klasických kapitálových životních pojištění) 

Možnost změn v pojistce ano 

Max. PČ pro případ ZO 2 500 000 Kč 
          Zdroj: Sazebník pojištění osob společnosti Česká pojišťovna a. s. 
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Příloha č. 13: Dotazník  

 

DOTAZNÍK 
 
Vážení respondenti, 
 
dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je předkládán pro potřeby 
zpracování praktické části mé diplomové práce, která je zaměřena na problematiku 
nabídky produktů v odvětví životního pojištění společnosti Česká pojišťovna a. s. Cílem 
diplomové práce je navrhnout jednotlivým skupinám klientů řešení životních rizik 
pojistnými produkty společnosti Česká pojišťovna a. s., a to při respektování 
stanovených požadavků na pojistnou ochranu a zohlednění kritérií, kterým jednotliví 
zájemci o pojištění přikládají význam. Tento návrh řešení životních rizik by měl 
potenciálním klientům usnadnit orientaci v široké škále nabízených pojistných produktů 
společnosti Česká pojišťovna a. s., a tím zajistit výběr vhodné varianty pojistné ochrany. 
Při zpracování návrhu je třeba využít některou z metod rozhodovací analýzy, která je 
závislá na znalosti preferencí, motivů jednotlivých zájemců o pojištění. Z tohoto důvodu 
se Vám do rukou dostává tento dotazník.  
 

Vyplněním dotazníku se nevážete k uzavření žádného pojištění, dotazník je určen zcela 
ke studijním účelům a je anonymní. Děkuji za Vaši spolupráci. 
 
                                                         Bc. Andrlíková Marie 
                                                                                              studentka 5. ročníku VUT v Brně 
                                                                                                                       Fakulta podnikatelská  
   
 
 
Základní údaje o respondentovi 

 

Věk:      Pohlaví *):           žena          muž 

 

Rodinný stav *):         svobodný/á  Počet dětí                  z toho nezletilé      

                                  ženatý/vdaná                                               z toho nezaopatřené  

rozvedený/á                         z toho zaopatřené 

vdovec/vdova   Zaměstnání: ………………………….. 

 

 

Počet osob, které žijí s Vámi ve společné domácnosti                                

 
*) Nehodící se škrtněte.
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1) Z následujících 22 hodnotících kritérií vyberte prosím celkem 10 kritérií, které 
Vás nejvíce ovlivní při výběru konkrétního pojistného produktu.  

 
Zvolené kritérium označte v rámečku křížkem.       

 
   pojištění pro případ smrti 

Kryje pouze riziko smrti. Sjednaná pojistná částka je v případě realizace rizika vyplacena osobě určené pojistníkem v pojistné 
smlouvě. Účelem výplaty pojistného plnění je obvykle zabezpečení pozůstalých pojištěné osoby. Pokud se pojištěný dožije konce 
sjednané pojistné doby, pojištění zaniká bez náhrady.  

 
   pojištění pro případ dožití 

Je obdobou spoření. Při dosažení sjednaného dne v pojistné smlouvě pojistník obdrží pojistné plnění ve výši sjednané pojistné 
částky. Pokud pojištěný v průběhu pojištění zemře, pojišťovna nic nevyplácí. Pojistné plnění v případě dožití je navýšeno                    
o každoročně připisované podíly na výsledcích hospodaření s fondy rezerv životního pojištění. 
 

   minimální pojistné 
Je minimální výše měsíčního pojistného u daného pojistného produktu, na kterou lze pojištění uzavřít (např. u některých pojistných 
produktů je minimální pojistné ve výši 300 Kč, zájemce o pojištění je schopen hradit pouze 200 Kč, tudíž z tohoto hlediska není 
tento pojistný produkt pro něho vhodný). 
 

   minimální vstupní věk 
Stanovují pojišťovny pro jednotlivé typy pojištění. Jde o minimální věk klienta, kdy je možno sjednat dané pojištění (minimální věk 
je obvykle 15 let, u pojištěných dětí je ovšem možné pojištění již v prvním roce života). 
 

   minimální pojistná doba 
Doba, na kterou lze pojištění minimálně sjednat. 
 

   způsob zhodnocení rezervy kapitálově 
Při tomto způsobu zhodnocení se vytváří rezerva na výplatu pojistné částky pro případ dožití nebo úmrtí pojištěného. 

 

   způsob zhodnocení rezervy investičně 
Při tomto způsobu zhodnocení rezervy si pojištěný aktivně ovlivňuje způsob investování svých finančních prostředků a tím přijímá      

i vyšší míru rizika, není garantovaný výnos. 

 
   mimořádné výběry 

Jde o možnost mimořádného výběru finančních prostředků z kapitálové hodnoty pojištění. Lze provést maximálně 2 výběry za 
pojistný rok. 

           
   vkládání mimořádného pojistného 

Volné finanční prostředky mohou být formou mimořádného pojistného vloženy na životní pojištění (tj. pojistné uhrazené nad rámec 
dohodnutého běžného pojistného). Tím dojde ke zvýšení částky, kterou pojišťovna vyplatí na konci pojištění.  

 
   zabezpečení dítěte 

Jedná se o pojištění dítěte pro případ úmrtí rodiče a tím jeho zabezpečení a pro případ dožití se konce pojistné smlouvy. 

       
   garantovaný výnos       

Je tzv. technická úroková míra, nejnižší možný výnos z kapitálové hodnoty pojištění, který je pojišťovnou pro klienta garantován 
prostřednictvím pojistné smlouvy a musí být dodržena po celou pojistnou dobu.  

Kritérium „způsob zhodnocení rezervy investičně“ je možné zaškrtnout i v případě označení kritéria 
„způsob zhodnocení rezervy kapitálově“, tzn. že klient preferuje oba způsoby zhodnocení souběžně.
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   dynamizace (indexace) 
Jde o zvyšování pojistné částky a běžného pojistného v době placení pojistného v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen. 
Dynamické zvyšování pojistné částky a pojistného je prostředkem proti znehodnocování nároků z pojištění inflací.  

 

   úrazové připojištění 
K životnímu pojištění se lze úrazově připojistit. Úrazové připojištění je cenově výhodnější oproti samotnému úrazovému pojištění, 
protože jeho pojistné je vyšší než v případě připojištění úrazu k životnímu pojištění. Úrazové pojištění, tj. krytí rizika úrazu 
v různém rozsahu a v různé podobě.      

 

               připojištění pro případ nemoci 
K životnímu pojištění je možné sjednat připojištění pro případ nemoci. Nejčastěji se jedná o připojištění denní dávky při pracovní 
neschopnosti, připojištění denní podpory při pobytu v nemocnici. 

 

   připojištění pro případ závažných onemocnění 
K životnímu pojištění je možné se připojistit pro případ závažných onemocnění, např. slepota, rakovina, selhání ledvin, apod. 
Pojištění pro případ závažných onemocnění zabezpečuje pojištěnému výplatu pojistného plnění, pokud pojištěný v době trvání 
pojištění poprvé v životě onemocní některým z výše uvedených onemocnění. 

 
   připojištění pro případ invalidity (zproštění od placení pojistného) 

K životnímu pojištění je možné se připojistit pro případ invalidity. V případě, že pojištěnému je přiznán plný invalidní důchod, 
pojistitel hradí pojistné za pojistníka tj. pojistník je zproštěn povinnosti platit běžné pojistné a nároky z pojištění zůstávají 
zachovány v plném rozsahu (nárok na růst rezervy, na běžné zhodnocení rezervy i dodatečné zhodnocení podílem na zisku).  

 
   procentní odškodnění v případě úrazu  

Vyplácí se v procentech ze sjednané pojistné částky podle lékařské zprávy a likvidačních tabulek dané pojišťovny. 

 
   denní odškodnění v případě úrazu  

Je výše denní dávky v Kč, kterou pojištěný obdrží za každý den nemoci, která vznikla následkem úrazu.  

 
   denní dávka v případě hospitalizace následkem úrazu 

Hospitalizace následkem úrazu znamená, že klient utrpěl úraz a jeho léčení si vyžádalo pobyt v nemocnici. Jedná se o pojištění 
peněžité podpory poskytované za každý kalendářní den hospitalizace, která je z lékařského hlediska nezbytně nutná.  

 

   slevy na pojistném 
Poskytují se v závislosti na sjednané pojistné částce a na frekvenci placení běžného pojištění. 

 

   další osoby 
Možnost pojištění více osob (např. rodinných příslušníků) na jednu pojistnou smlouvu. 

 

   změna osob 
Jedná se o možnost přidat nebo vyloučit další osoby z pojistné smlouvy během pojištění.   

 

Z kritérií „procentní odškodnění v případě úrazu“ a „denní odškodnění v případě úrazu“ lze zaškrtnout 
pouze jedno kritérium. 
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2) Z následujících možností vyberte Vaše priority, které byste chtěl/a zabezpečit 
při uzavírání některého z pojistných produktů společnosti Česká pojišťovna   
a. s.  

 
 

Vaši volbu označte v rámečku křížkem. 
 

 
        chci zabezpečit partnera 
 

       chci zabezpečit dítě 
 

       chci zabezpečit sebe 
     
    chci vkládat volné prostředky  
 
    chci mít výhodný přístup k penězům 
     

chci bezpečně zhodnotit své úspory 
     
    chci ovlivnit výnos z mých vložených prostředků 
     
    chci zaplatit jednou a o víc se nestarat 

 
       chci zajistit svoje finanční závazky (např. úvěr) 
  

chci k základnímu pojistnému produktu další 
pojištění formou připojištění 

 

 

Pokud jste výše uvedl/a, že máte zájem k základnímu pojistnému produktu sjednat další 

pojištění formou připojištění, zaškrtněte, o která konkrétně jde:  

 
       připojištění úrazu 
 
       připojištění pro případ nemoci 
  
       připojištění pro případ závažných onemocnění 
 

        připojištění pro případ invalidity 
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Příloha č. 14: Hodnotící kritéria pro vyhodnocování pojistných produktů 
 

Při rozhodování o výběru pojistného produktu má nezastupitelnou úlohu velké množství kritérií. Pro 
účely zpracování zadané problematiky jsou stanovena následující hodnotící kritéria: 

� pojištění pro případ smrti  
Kryje pouze riziko smrti. Sjednaná pojistná částka je v případě realizace rizika vyplacena osobě 
určené pojistníkem v pojistné smlouvě. Účelem výplaty pojistného plnění je obvykle zabezpečení 
pozůstalých pojištěné osoby. Pokud se pojištěný dožije konce sjednané pojistné doby, pojištění 
zaniká bez náhrady.  

 
� pojištění pro případ dožití 

Je obdobou spoření. Při dosažení sjednaného dne v pojistné smlouvě pojistník obdrží pojistné plnění 
ve výši sjednané pojistné částky. Pokud pojištěný v průběhu pojištění zemře, pojišťovna nic 
nevyplácí. Pojistné plnění v případě dožití je navýšeno o každoročně připisované podíly na 
výsledcích hospodaření s fondy rezerv životního pojištění. 
 

� minimální pojistné 
Je minimální výše měsíčního pojistného u daného pojistného produktu, na kterou lze pojištění uzavřít 
(např. u některých pojistných produktů je minimální pojistné ve výši 300 Kč, zájemce o pojištění je 
schopen hradit pouze 200 Kč, tudíž z tohoto hlediska není tento pojistný produkt pro něho vhodný). 

 
� minimální vstupní věk 

Stanovují pojišťovny pro jednotlivé typy pojištění. Jde o minimální věk klienta, od kterého je možno 
sjednat dané pojištění (minimální věk je obvykle 15 let, u pojištění dětí je ovšem možné sjednat 
pojištění již v prvním roce života). 

 
� minimální pojistná doba 

Doba, na kterou lze pojištění minimálně sjednat. 
 
� způsob zhodnocení rezervy kapitálově 

Při tomto způsobu zhodnocení se vytváří rezerva na výplatu pojistné částky pro případ dožití nebo 
úmrtí pojištěného. 

 
� způsob zhodnocení rezervy investičně 

Při tomto způsobu zhodnocení rezervy si pojištěný aktivně ovlivňuje způsob investování svých 
finančních prostředků a tím přijímá i vyšší míru rizika, není garantovaný výnos. 

 
� mimořádné výběry 

Jde o možnost mimořádného výběru finančních prostředků z kapitálové hodnoty pojištění. Lze 
provést maximálně 2 výběry za pojistný rok. 

 
� vkládání mimořádného pojistného 

Volné finanční prostředky mohou být formou mimořádného pojistného vloženy na životní pojištění 
(tj. pojistné uhrazené nad rámec dohodnutého běžného pojistného). Tím dojde ke zvýšení částky, 
kterou pojišťovna vyplatí na konci pojištění.  

 
� zabezpečení dítěte 

Jedná se o pojištění dítěte pro případ úmrtí rodiče a tím jeho zabezpečení a pro případ dožití se konce 
pojistné smlouvy. 
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� garantovaný výnos     
Je tzv. technická úroková míra, nejnižší možný výnos z kapitálové hodnoty pojištění, který je 
pojišťovnou pro klienta garantován prostřednictvím pojistné smlouvy a musí být dodržena po celou 
pojistnou dobu.  

 
� dynamizace (indexace) 

Jde o zvyšování pojistné částky a běžného pojistného v době placení pojistného v závislosti na růstu 
indexu spotřebitelských cen. Dynamické zvyšování pojistné částky a pojistného je prostředkem proti 
znehodnocování nároků z pojištění inflací.  

 
� úrazové připojištění 

K životnímu pojištění se lze úrazově připojistit. Úrazové připojištění je cenově výhodnější oproti 
samotnému úrazovému pojištění, protože jeho pojistné je vyšší než v případě připojištění úrazu 
k životnímu pojištění. Úrazové pojištění, tj. krytí rizika úrazu v různém rozsahu a v různé podobě.      

 
� připojištění pro případ nemoci 

K životnímu pojištění je možné sjednat připojištění pro případ nemoci. Nejčastěji se jedná                        
o připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, připojištění denní podpory při pobytu 
v nemocnici. 

 
� připojištění pro případ závažných onemocnění 

K životnímu pojištění je možné se připojistit pro případ závažných onemocnění, např. slepota, 
rakovina, selhání ledvin, apod.. Pojištění pro případ závažných onemocnění zabezpečuje pojištěnému 
výplatu pojistného plnění, pokud pojištěný v době trvání pojištění poprvé v životě onemocní 
některým z výše uvedených onemocnění. 
 

� připojištění pro případ invalidity (tzv. zproštění od placení pojistného) 
K životnímu pojištění je možné se připojistit pro případ invalidity. V případě, že pojištěnému je 
přiznán plný invalidní důchod, pojistitel hradí pojistné za pojistníka tj. pojistník je zproštěn 
povinnosti platit běžné pojistné a nároky z pojištění zůstávají zachovány v plném rozsahu (nárok na 
růst rezervy, na běžné zhodnocení rezervy i dodatečné zhodnocení podílem na zisku).  

 
� procentní odškodnění v případě úrazu  

Vyplácí se v procentech ze sjednané pojistné částky podle lékařské zprávy a likvidačních tabulek 
dané pojišťovny. 

 
� denní odškodnění v případě úrazu  

Je výše denní dávky v Kč, kterou pojištěný obdrží za každý den nemoci, která vznikla následkem 
úrazu.  

 
� denní dávka v případě hospitalizace následkem úrazu 

Hospitalizace následkem úrazu znamená, že klient utrpěl úraz a jeho léčení si vyžádalo pobyt 
v nemocnici. Jedná se o pojištění peněžité podpory poskytované za každý kalendářní den 
hospitalizace, která je z lékařského hlediska nezbytně nutná.  

 
� slevy na pojistném 

Poskytují se v závislosti na sjednané pojistné částce a na frekvenci placení běžného pojištění. 
 
� další osoby 

Možnost pojištění více osob (např. rodinných příslušníků) na jednu pojistnou smlouvu. 
 
� změna osob 

Jedná se o možnost přidat nebo vyloučit další osoby z pojistné smlouvy během pojištění.   

Na základě výše uvedených hodnotících kritérií, kterým každý zájemce o pojištění přikládá odlišný 
význam, budou jednotlivým skupinám klientů doporučovány pojistné produkty z oblasti životního 
pojištění.  


