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Anotace 

 

Tato diplomová práce vyhodnocuje současný stav pojištěnosti vozového parku 

společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. a obsahuje návrhy na jeho optimalizaci. Dále 

se zabývá analýzou pojistných produktů v pojištění motorových vozidel na českém 

pojistném trhu.  

 

Annotation 

 

This master's thesis assesses the actuel situation of the insurance of Miroslavské 

strojírny vehicles and contains suggestions for its optimalization. It deals with analysis 

of the insurance products in motor vehicles insurance in the Czech market. 
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ÚVOD , CÍLE A METODIKA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Automobil se pro mnohé stal prostředkem, bez něhož se jen stěží obejdou a pro většinu 

z nás je neodmyslitelnou součástí našeho všedního života. Stal se tak jak se říká 

standardním členem každé průměrné domácnosti. Zatímco využívání automobilů se 

dříve soustředilo zejména na víkendové jízdy na chatu či návštěvu babičky, dnes se 

automobily staly naším každodenním věrným pomocníkem. Zvykli jsme si v nich 

dojíždět do zaměstnání, potřebujeme je na nákupy v supermarketech na okrajích měst, k 

rozvozu dětí na nejrůznější aktivity, víkendovým rodinným vyjížďkám, cestám za 

sportem, na dovolenou a podnikatelé jej využívají ke svým podnikatelským činnostem. 

 

 Jeho užívání či vlastnictví  s sebou přináší nejen pohodlí a úsporu času, ale také 

nezanedbatelná rizika. Nikdo nám nemůže zaručit, že vozidlo budeme používat až 

nadosmrti bez nehody.  Jelikož provoz na silnicích houstne takřka den ode dne - náš 

centrální registr eviduje na 6,5 miliónů vozidel - a s tímto stavem se zvyšuje i riziko 

dopravní nehody. Jedním z nejčastějším rizik je tedy hrozba dopravních nehod 

spojených s nepříjemnými následky nejen na majetku, ale i na zdraví či životech 

cestujících. Mezi další rizika pak patří možnost odcizení nebo zničení či poškození v 

důsledku živelní události. Je rozumné být připraven na vše od poškrabání laku až po 

všechny možné následky dopravních nehod. Z těchto důvodů je více než zřejmé, že 

rizika spojená s provozem motorových vozidel, musejí být kryta pojištěním. Touto 

problematikou, tedy problematikou pojištění motorových vozidel, se zabývá tato 

diplomová práce. 

 

Riziko se nedá eliminovat ani je předvídat, proto vzniklo pojištění, které zabezpečuje 

občanům právo na výplatu peněžních prostředků k úhradě potřeb, které vznikají 

z nahodilých událostí. Pojištění tedy finančně eliminuje dopad nahodilých událostí, ale 

nemůže ovlivňovat výskyt těchto náhodných událostí. 

 

Zvláštní povaha provozu vozidel sebou nese značné riziko škod, jejichž závažnost 

vyžaduje zvýšenou ochranu poškozených osob. Proto je zákonem č. 168/1999 Sb. 

upraveno, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je 
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pojištěním povinným, bez něhož motorové vozidlo provozovat nelze. Povinné ručení 

přešlo 1. ledna 2000 na systém povinného smluvního pojištění. Neplatí už tedy monopol 

České pojišťovny, a.s. v oblasti poskytování povinného ručení. Na trhu tak vznikl 

prostor pro konkurenční společnosti, z nichž každá se snaží získat co největší počet 

klientů.  Klient si tak může vybrat některou z pojišťoven, které získaly k této činnosti 

licenci České národní banky. V současné době má toto oprávnění 9 pojišťovacích 

ústavů. Pro motoristy je tedy velmi obtížné rozhodování o tom, u kterých pojišťoven a 

za jakých podmínek pojištění uzavřít. Proto je vhodné dopodrobna analyzovat pojistný 

trh motorových vozidel, což je hlavním tématem této diplomové práce. 

 

Pojištění odpovědnosti musí sjednat každý majitel motocyklu, tříkolky, čtyřkolky, 

osobního automobilu, autobusu, nákladního a speciálního automobilu, tahače, 

přípojného vozidla, traktoru, samojízdného pracovního stroje a také jednonápravového 

traktoru.  

 

Zákon stanovuje minimální výši krytí pojistného rizika u věcných škod na 18 milionů 

korun a v případě škod na zdraví na 35 milionů korun. Tím se také ruší dosavadní 

neomezené krytí. Jednotlivé pojišťovny nabízejí často několik variant povinného ručení, 

které se od sebe liší rozsahem poskytovaných služeb, výší pojistných limitů, ale také 

výší pojistného.  

 

Z povinného ručení má pojištěný právo, aby za něj v případě pojistné události pojistitel 

nahradil škodu vzniklou někomu jinému v souvislosti s provozem vozidla. Vztahuje se 

na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v 

pojistné smlouvě. Rozsah krytí povinného ručení se vztahuje na : škodu způsobenou na 

zdraví – bolestné, na majetku – škoda na automobilu při nehodě, dále při prokázání 

ušlého zisku – náhradu ušlého zisku, ale také proplacení půjčovného za náhradní vůz a 

v případě právního vymáhání škody i právní výdaje. 

 

Dalším druhem pojištěním vozidel, kterým se budu ve své diplomové práci zabývat je 

havarijní pojištění, které slouží k eliminaci rizik jako je zničení, odcizení či poškození 

automobilů v důsledku živelné události. Jeho uzavřením se případná rizika stávají pro 
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pojištěného - majitele vozidla - snesitelnější. Při uzavření smlouvy o havarijním 

pojištění vznikají pro obě smluvní strany, tj. majitele i pojišťovnu, určitá práva a 

povinnosti. Majitel vozidla se zavazuje platit pojistné, jehož výši ovlivňuje řada faktorů, 

jako např. typ a značka vozidla, jeho pořizovací cena či výše spoluúčasti. Naopak 

pojišťovna je povinna za určitých podmínek vyplatit náhradu škody, která bude na 

vozidle způsobena. K havarijnímu pojištění lez sjednat celou řadu připojištění – pro 

případ zcizení či živelní katastrofy, pojištění skel, sedadel zavazadel, úrazové pojištění 

řidiče a cestujících, pojištění půjčovného pro případ opravy vozidla a další. 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení pojistné ochrany v oblasti pojištění 

motorových vozidel v podmínkách společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. Tento 

návrh bude zpracován na základě teoretického zdůvodnění a analýzy českého pojistného 

trhu v pojištění motorových vozidel. Danému cíli odpovídá i struktura práce.  
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1 CHARAKTERISTIKA POJIŠT ĚNÍ 

 

„Pojištění prodělalo výrazné proměny v průběhu rozvoje společnosti a hospodářství. 

Počátky moderního pojištění jsou kladeny na konec 17. století a počátek 18.století. 

Pojištění je však  mnohem starší a jeho prvopočátky lze najít v období otrokářské 

společnosti. Již tehdy bylo účelné čelit některým nahodilým událostem společným 

úsilím. Dnešní pojištění mělo dva typy svých předchůdců. Prvních z nich bylo tzv. 

vzájemnostní pojištění. Jednalo se o vzájemné přebírání rizika v rámci korporací nebo 

dočasných společenství.“ (Čapková, 2000, s. 23)  Druhým předchůdcem bylo tzv. 

komerční pojištění. Typickým představitelem je tzv. „námořní půjčka“, která si podržela 

svůj význam až do 14. století. Jednalo se o kombinaci úvěru s pojištěním. (Čapková, 

2000, s. 24) 

 

„V 18. století je pro pojišťování typická institucionalizace pojišťovnictví, tzn. vznikají 

pojišťovny, a to především ve formě vzájemných pojišťoven. Na našem území vznikla 

První česká vzájemná pojišťovna roku 1827.  Hlavními pojistnými odvětvími, která se 

v tomto období uplatňují jsou pojištění požární, pojištění námořní a pojištění životní 

(zejména krytí rizika úmrtí). 

 

Od počátku 19. století se pojištění stává předmětem podnikání a je chápáno jako 

užitečný druh obchodní činnosti. V tomto období se začínají se prosazovat pojišťovny 

ve formě akciové a vzájemné pojišťovny fungují nadále.“ (Ducháčková , 2003, s. 21) 

 

Pojištění v podmínkách České republika po druhé světové válce: 

� do roku 1945 působilo v Československu více než 700 pojišťoven, 

� v roce 1945 znárodnění pojišťoven a jejich počet omezen na 5, 

� v roce 1948 vytvořena jedna státní pojišťovna, 

� v roce 1968 rozdělení státní pojišťovny na Českou a Slovenkou státní 

pojišťovnu , a to v souvislosti s federalizací, 

� v roce 1991 vydání Zákona o pojišťovnictví – zrušení monopolu České státní 

pojišťovny a vznikají nové pojišťovny,  
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� v průběhu 90. let 20. století se situace v oblasti pojišťovnictví významně měnila 

v souvislosti s obecnými ekonomickými změnami, legislativními změnami 

(přizpůsobování se podmínkám EU), změnami ve škodovosti a změnami ve 

významu pojištění v ekonomice. 

 

S vývojem pojišťovnictví v 90. letech 20. století uvádím následující tabulku, ve které je 

vidět, jak se měnil v jednotlivých letech počet pojišťoven v ČR. 

 

Tabulka 1 - 1 Počet pojišťoven na českém pojistném trhu  v letech 1990 až 2006 

ROK POČET POJIŠŤOVEN 

1990 1 

1991 3 

1992 12 

1993 20 

1994 27 

1995 32 

1996 35 

1997 40 

1998 41 

1999 42 

2000 41 

2001 43 

2002 43 

2003 42 

2004 40 

2005 45 

2006 49 

Zdroj: zpracováno podle: 
http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/dohled_pojistovny/vz_pojistovny/index.html 

 

Z tabulky 1 – 1  lze vidět, že počet pojišťoven na pojistném trhu ČR od roku 1990 do 

roku 2002  roste, ale také vzhledem ekonomickým problémů byly nuceny některé 

pojišťovny svoji činnost ukončit. 

 

„Pojišťovnictví je mimořádně důležitým odvětvím každé tržní ekonomiky a jeho 

funkce je v moderním demokratickém státě s tržní ekonomikou nezastupitelná. V tržní 
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ekonomice ho chápeme jako nevýrobní odvětví, které je zaměřeno na pojistnou ochranu 

a tvorbu pojistných rezerv, jejich správu zhodnocení a užití.“ (Čejková,  2002, s. 39) 

 

Pojištění a pojišťovnictví přímo nebo nepřímo zasahuje do všech činností, týká se 

každého občana, firmy, podniku a společnosti. Rozvoje pojištění a pojišťovnictví 

v ekonomice vytváří vznik nových pracovních příležitostí. Bez dobrého fungování 

nezávislého pojišťovnictví není možné vytvořit volné svobodné tržní hospodářství. 

 

„Dnešní pojištění jako takové umožňuje rozložit náklady podnikatelů i podniku a tím 

udržovat jejich pravidelnost, míru zisku i zisk samotný. U občanů pojištění podporuje 

stabilitu jejich životní úrovně, ale také zabraňuje jejímu poklesu v případě náhodné 

pojistné události. Pojištění představuje v tržní ekonomice také peněžní vztahy, 

prostřednictvím kterých se tvoří a rozdělují peněžní pojistné rezervy, tzv. pojišťovacím 

způsobem rozdělování. Ten představuje uplatňování principu solidárnosti, podmíněné 

návratnosti a neekvivalentnosti. Z právního hlediska je pojištění závazkovým právním 

vztahem v němž mají účastníci rovné postavení. Pojištění je zároveň vztah, při kterém 

pojišťovna na sebe přebírá závazek, že pojištění uhradí újmu, která mu vznikla ve 

smyslu pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Uvedený dohodnutý závazek se 

realizuje za úplatu, kterou je pojistné. Právní vztah vzniká mezi pojistníkem, 

pojistitelem a pojištěným. Pojistné je cena za poskytovanou pojistnou ochranu 

(pojišťovací službu) – pojištění. Pojistné je limitováno více faktory, a to především 

cenou pojistného majetku, velikostí rizika, úrovní vlastních nákladů pojistitele a 

ekonomicky přiměřeným ziskem pojistitele.“ (Čejková, Pojištění pro podnikatele, 1998, 

s) 
 

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

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

pojištění se mění na statistickou zákonitost. Historická zkušenost a praxe ukazují, že pro 

finanční uspořádání ztrát je přijatelnější formou rozložení rizika mezi více subjektů. 

Pojištění je organizovaná, efektivní forma vytváření finančních rezerv, které se tvoří 

z pojistného. V daném případě pojištěný nemusí mít vlastní finanční zdroje na krytí 
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ztrát, které mohou vzniknout neočekávanou událostí. Pojištění samo o sobě nezabrání 

žádnému riziku, ale může přispět k zabezpečení určité náhrady, jím způsobené ztráty. 

„Výhody krytí rizik pojišt ěním: 

� finanční zdroje jsou prakticky disponibilní v plné výši škody, podle rozsahu 

pojistného krytí; 

� finanční zdroje nejsou závislé na výšce vkladů pojištěného subjektu; 

� výška náhrady je objektivizovaná podle jednotných pravidel a jednotných 

postupů; 

� výše náhrady odpovídá rozsahu ujednaných pojistných podmínek a cenové 

hladině v době pojistné události bez ohledu na to, že pojistné se hradí v relacích 

kalkulovaných v čase před vznikem události;  

� výše pokušného je tím menší, čím je pojištěné riziko lépe plošně rozložené, a na  

čím delší dobu je pojištění uzavřené; 

� pojistné je u podnikatelů daňových nákladem – v odvětví neživotního pojištění“ 

(Čapková, 2000, s. 25) 

 

V dnešní době pojišťovny nabízejí  a realizují velké množství pojištění. Pojištění je 

třeba třídit, rozdělovat a klasifikovat podle různých kritérií, které umožňuje lepší 

orientaci v pojistných produktech, pojistných odvětvích a jednotlivých pojištěních. 

Klasifikací pojištění na českém pojistném trhu je několik, proto uvádím jen 

nejdůležitější a základní klasifikace. 

 

Jedním z nejdůležitějších hledisek klasifikace je členění pojištění podle zákona č. 

363/1999 Sb., o pojišťovnictví: 

� Neživotní pojištění - pojištění, ve kterém pojistitel neví jednoznačně, jestli 

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

výši. Jedná se o všechna pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, úrazu, 

léčebných výloh aj. Pojistná rezerva se stanoví podle rozsahu pojištěného rizika 

a pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí a také podle rozsahu 

způsobených škod, 
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� Životní pojišt ění – pojištění, ve kterém se vytváří vždy pojistná rezerva na 

pojistné události. Jde o pojistné události, které jednoznačně v budoucnosti 

vzniknou. Je to hlavně pojištění osob (životní a důchodové), kde se vyplatí 

pojistné plnění při dožití se konce pojistného období nebo při úmrtí po dobu 

platnosti pojištění, 

 

„Z hlediska způsobu financování se pojištění člení na dva systémy. 

� pojištění sociální – zahrnuje úhradu tzv. sociální rizik v rozsahu daném 

rozhodnutím státu, je koncipováno jako pojištění povinné,  

� pojištění komerční (soukromé) – zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů  

(fyzických i právnických osob), obvykle v návaznosti na jejich rozhodnutí a 

potřeby (kromě některých povinných pojištění).“(Čejková, 2002, s.23) 

 

Jiným hlediskem klasifikace pojistného odvětví může být členění podle předmětu 

pojištění.  Základem této klasifikace je rozdělení pojištění do tří základních skupin, a 

to: 

� Pojištění majetku – pojištění majetku pro případ realizace rizik poškození, 

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

� Pojištění osob – pojištění fyzické osoby pro případ jejího tělesného poškození, 

smrti, dožití určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události související se 

životem osob, 

� Pojištění odpovědnosti za škodu – pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou   

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

škodu. 

 

Dalším možným členěním pojištění je  podle formy(způsobu) vzniku pojištění. Pro 

účely této diplomové práce jde o nejpodstatnější členění, protože úzce souvisí 

s pojištěním motorových vozidel. Pojištění může mít tyto formy: 

� Smluvní pojištění 

• Dobrovolné – pojistný vztah vzniká dobrovolně, na základě vlastního 

projevu vůle určitého subjektu zabezpečit se pojištěním. Pojistný vztah mezi 
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pojištěným a pojišťovnou vzniká uzavřením pojistné smlouvy a v některých 

krátkodobých pojištěních může vzniknout i bez uzavření pojistné smlouvy, 

• Povinné – vznik smluvního povinného pojištění je dané právním předpisem, 

který určuje činnosti, kde je povinnost hospodářských subjektů nebo občanů 

sjednat s pojišťovnou pojistnou smlouvu. Pojištění je zaměřené na 

odpovědnost za škodu, která může vzniknout určitou činností. Je to např. 

výkon lovecké či myslivecké činnosti, provoz vozidel, provoz civilní letecké 

dopravy a podobně, 

�  Zákonné pojištění – při tomto typu pojištění vzniká pojistný vztah na základě   

právního předpisu a pojistná smlouva se neuzavírá. Právní předpis určuje 

všechny náležitosti pojistného vztahu včetně pojišťovny, která pojištění 

vykonává, výši pojistného, pojistné podmínky apod. V dnešní moderní době se 

od této formy pojištění ustupuje, protože jde o příkazovou formu, která omezuje 

rozhodování pojištěného i pojistitele. Tato zákonná pojištění se 

přetransformovávají na smluvní povinná pojištění.(Ducháčková, 1998, s. 45) 
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2 CHARAKTERISTIKA POJIŠT ĚNÍ MOTOROVÝCH       
VOZIDEL 

 

Pojištění motorových vozidel zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla. Tento druh pojištění má v České republice formu povinného 

smluvního pojištění. Dalším druhem pojištění motorových vozidel je havarijní pojištění, 

které má formu smluvního dobrovolného pojištění. 

 

 

2.1 Charakteristika pojišt ění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem motorového vozidla 

 
„Pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel existuje ve všech 

vyspělých tržních ekonomikách v podobě, kde není  ponecháno jen na vůli majitele či 

provozovatele motorového vozidla, zda si toto pojištění u pojišťovny uzavře či ne. 

Důvody pro přinucení majitele či provozovatele motorového vozidla k uzavření 

pojištění odpovědnosti za škody jsou především v ekonomické oblasti: škody mohou 

přesahovat finanční možnosti viníků dopravních nehod“. (Daňhel, 2005, s. 147) 

 

„V České republice měla několik desítek let dlouhou historii zákonná podoba tohoto 

pojištění. Její praktické použití znamenalo,že zákon určoval všechno: kdo se musí 

pojistit, jak, u koho a za kolik. Zákon tedy nahrazoval jak všeobecné pojistné podmínky, 

tak i pojistnou smlouvu. Majitel motorového vozidla neměl žádnou  možnost výběru 

produktu ani pojistitele. Tato úprava fungovala od roku 1955  do konce tisíciletí.“ 

(Daňhel, 2005, s. 178) 

 

Od 1.1.2000 došlo ke kvalitní změně charakteru pojištění odpovědnosti z provozu 

motorových vozidel. Ze zákonného pojištění se stalo smluvní povinné pojištění a to 

zákonem č. 168/1999Sb. „o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla“. V praxi se používá označení povinné ručení. Přechod se obešel bez 

výraznějších obtíží a reforma uspokojivě splnila požadované cíle. Během dvou až tří 

měsíců se podařilo dvanácti pojišťovnám pojistit přes 5 milionů vozidel. 
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Uvedené pojištění kryje v České republice za pojištěného všechny škody, které jsou 

způsobené provozem vozidla jiným, třetím osobám. Zároveň pojišťovna pojištěnému 

poskytuje právní ochranu při soudním projednávání způsobené újmy v trestním řízení. 

Pojištění se vztahuje na způsobené škody i tehdy, kdy je nezpůsobil pojištěný vlastník 

motorového vozidla, ale jiná osoba, případně řidič, který vozidlo odcizil.  

 

„Na základě existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla má pojištěný právo, aby za něho pojišťovna uhradila škodu, za 

kterou pojištěný odpovídá těm, kteří utrpěli škodu v souvislosti s provozem motorového 

vozidla pojištěného. Na základě právní úpravy pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla je vlastník vozidla povinen uzavřít smlouvu o pojištění 

odpovědnosti, a to u některého z pojistitelů, který obdržel licenci k provozování tohoto 

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

škody vzniklé v souvislosti s provozem vozidla, a to: 

� škody na zdraví nebo usmrcením, 

� škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, 

� škody mající povahu ušlého zisku, 

� účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením. 

Přitom pojistitel nehradí: 

� škody, které utrpěl řidič vozidla, 

� majetkové škody, za které pojištěný odpovídá svým příbuzným, 

� škody na vozidle, na které se vztahuje pojištění“ (Ducháčková, 2003, s. 134). 

 

Vozidlo bez sjednání tohoto pojištění nesmí na silnici. Pokud není tato zákonná 

povinnost splněna hrozí vlastníkovi vozidla pokuta do výše 20 000 a zákaz činnosti 

spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku. Uzavření 

pojištění se prokazuje  platným, pojistitelem vydaným dokladem o pojištění. 

 

Vozidlem podle současné právní úpravy se rozumí silniční vozidlo druhu motocykl, 

silniční vozidlo druhu tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní 

automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo, traktor, pracovní stroj 
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samojízdný, pracovní stroj přípojný, jednonápravové traktory s přívěsem, za vozidlo se 

nepovažuje invalidní vozík. (Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla) 

 

Pro provoz tohoto pojištění bylo licencováno více pojistitelů což  vedlo k zavedení 

organizace sdružující tyto pojistitele. Se zavedením nové úpravy povinného ručení byla 

zřízena Česká kancelář pojistitelů, která sdružuje pojišťovny v ČR, které mají oprávnění 

provozovat pojištění odpovědnosti. 

 

„Česká kancelář pojistitelů, je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem 

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

jako,  profesní organizace pojistitelů , kterým bylo uděleno Ministerstvem financí ČR 

povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla.   Na základě novelizace zákona 168/1999 Sb. zákonem 47/2004 Sb. byla 

Kancelář  zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle 

A, vložka 49763. Činnost České kanceláře pojistitelů je financovaná z příspěvků 

členských pojišťoven. 

 
Česká kancelář pojistitelů v rozsahu stanoveném zákonem: 

� spravuje garanční fond, 

� provozuje hraniční pojištění a informační středisko,  

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

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

orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní 

plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod, 

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

� vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti, 

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

nepředcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem 

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

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

pojistitelů jako garant a poskytovatel: 

� plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného  

vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba, 

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

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

� plnění za škodu  způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který 

z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu, 

� plnění za škodu  způsobenou  provozem  cizozemského   vozidla pojištěného 

hraničním pojištěním,  

� plnění za škodu  způsobenou provozem  cizozemského vozidla,  jehož řidiči 

nevzniká při  provozu tohoto vozidla  na území České   republiky povinnost 

uzavřít hraniční pojištění. 

 

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

vozidlem nebo vozidlem bez pojištění odpovědnosti, má Česká kancelář pojistitelů 

právo na náhradu toho, co za povinné osoby plnila.“ (http://www.cap.cz/ 

dokkontejner.aspx?id=73) 

 

Pojištění odpovědnosti vzniká uzavřením pojistné smlouvy mezi pojistníkem, obvykle 

mezi vlastníkem vozidla a pojišťovnou. Pojišťovna je povinna pojistnou smlouvu 

uzavřít, jestliže návrh na její uzavření neodporuje zákonu nebo všeobecným pojistným 

podmínkám. Ve smlouvě se pojistitel zavazuje poskytnout pojistné plnění v rozsahu 

sjednaném ve smlouvě, pokud nastane pojistná událost označená ve smlouvě a pojistník, 

to je fyzická nebo právnická osoba, se zavazuje platit pojistné. Pojistná smlouva 

obsahuje nejméně údaje: 

� o účastnících smlouvy - pojistník a pojistitel, 

�  o vozidle,  

� době trvání pojištění, 

� pojistném období, 

�  limitu pojistného plnění, 
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�  výši pojistného, způsobu jeho placení a jeho splatnosti. 

 

Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby povinné ručení platilo na území všech 

státu EU a dalších, které jsou uvedené v zelené kartě. Zelená karta je mezinárodní 

kartou automobilového pojištění a slouží jako doklad o pojištění v případě výjezdu 

vozidla do zahraničí. Zelenou kartu vydává pojistitel na požádání klienta. Vydává se na 

základě Dohody o zelených kartách, kterou zastřešuje Rada kanceláří v Londýně. 

Zelená karta má dvě části a to originál a duplikát. Text této karty musí být redigovaný 

v jednom oficiálním jazyce Rady kanceláří (angličtina a francouzština) a k nim se může 

použít i jazyk národní kanceláře. Zelená karta obsahuje: 

� datum platnosti zelené karty, 

� číslo zelené karty, 

� registrační značka – čili SPZ, 

� druh a typ vozidla, 

� jméno a adresa pojišťovny, 

� podpis za pojišťovnu a podpis pojistníka. 

 

„Pojišt ění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká: 

� dnem, kdy pojistník (to je ten který uzavřel s pojistitelem smlouvu o povinném 

ručení) oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla, 

� dnem,kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat, 

� dnem vyřazením tuzemského vozidla z evidence, 

� odcizením vozidla (nelze li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se 

vozidlo za odcizené, jakmile Policie ČR přijala oznámení o odcizení vozidla), 

� uplynutím 30 dnů od doručení upomínky pojistitele k zaplacení dlužného 

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

� výpovědí, 

� uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno“ (Kopecký,  2005, s. 31). 

 

Ve všech uvedených případech je pojistník povinen neprodleně oznámit tyto skutečnosti 

pojistiteli. Pojistní je povinen odevzdat pojišťovně doklad o pojištění a zelenou kartu. 
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Zanikne – li pojištění před uplynutím doby, na kterou bylo pojistné zaplaceno, má 

pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění zaniklo. 

Zbývající část je pojistitel povinen vrátit. 

 

 

2. 2  Charakteristika havarijního pojištění 
 

Pojištění vozidel a dopravovaných věcí je pojištěním soukromým a sjednává se jako 

pojištění škodové pro pojistné nebezpečí uvedené v pojistné smlouvě. 

 

„Pojištění motorových vozidel – havarijní pojišt ění (kasko) poskytuje pojistné plnění 

majiteli nebo držiteli vozidla v případě pojistné události, tj. v případě poškození, zničení 

nebo odcizení vozidla. 

Může jít o škody, které vzniknou v důsledku: 

� jakoukoliv živelnou událostí, 

� krádeží, loupeží, vandalismem, poškozením, zničením, odcizením, 

neoprávněným používáním, 

� dopravní nehodou, způsobenou jakoukoliv událostí“ (Čapková, 2000, s. 64) 

 

Havarijní pojišt ění slouží ke krytí škod na vlastním automobilu při dopravní nehodě. 

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

nejde o povinné pojištění je rozumné havarijní pojištění uzavřít. Způsobit dopravní 

nehodu může každý, ale většina řidičů se snaží minimalizovat možnost zavinění nehody 

bezpečnou jízdou. Škody při dopravní nehodě mohou dosahovat řádů desetitisíců až 

statisíců (u luxusních aut i milionů). Pokud není auto pojištěné, veškeré náklady na 

opravu či koupení nového auto si musí hradit majitel sám. Pokud však auto havarijně 

pojištěno je, jeho vlastník zaplatí náklady pouze do výše spoluúčasti. Spoluúčastí se 

rozumí částka, kterou se oprávněná osoba podílí na úhradě nákladů vzniklých pojistnou 

událostí. Spoluúčast se určuje absolutní částkou nebo procentním vyjádřením nebo je 

určena kombinací obou těchto způsobů. Výše spoluúčasti případně způsob jejího 

výpočtu je určen v pojistné smlouvě. Havarijní pojištění je určeno všem vozidlům 
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s platným technickým průkazem a českou registrační značkou (SPZ) s výjimkou 

historických vozidel. 

 

Uzavřením havarijního pojištění se případná rizika stávají pro pojištěného - majitele 

vozidla - snesitelnější. Jeho uzavřením také vznikají pro obě smluvní strany, tj. majitele 

i pojišťovnu, určitá práva a povinnosti. Majitel vozidla se zavazuje platit pojistné, jehož 

výši ovlivňuje řada faktorů, viz.níže. Naopak pojišťovna je povinna za určitých 

podmínek vyplatit náhradu škody, která bude na vozidle způsobena. 

 

„Pokud pojištění obsahuje všechna rizika, hovoříme o plném pojištění zvané také all 

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

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

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

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

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

elektrické instalaci a podobně.“ (Čapková, Jak pojistit firmu, 2000,s. 64) 

 

Na rozdíl od povinného ručení, které je povinné a vozidlo bez platné pojistky nesmí na 

silnici je uzavření havarijního pojištění zcela dobrovolné rozhodnutí, zda ho uzavřít či 

nikoliv. Je jen na v zájmu majitele vozidla zda si havarijní pojištění sjedná nebo 

nesjedná. Majitel se může rozhodnout, zda je ochoten věnovat část finančních 

prostředků na placení pojistného. 

 

Výše havarijního pojištění se odvíjí od několika faktorů: 

� typ a značka vozidla, 

� pořizovací cena vozidla, 

� stáří vozidla, 

� zvolené riziko pojištění, 

� zvolená spoluúčast, 

� různé slevy (např. za současné sjednání povinného ručení), 

� způsob plateb (ročně, půlročně), 

� jestli je automobil tuzemské či zahraniční výroby, 
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� rizikovost řidičů  užívající vozidlo (bezeškodní průběh pojištění = levnější 

pojistné). 

 

U havarijního pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, důležitá je kvalita 

tohoto pojištění, která se odvíjí od limitu plnění, které pojišťovna v případě pojistné 

události poskytne, od kvality asistenčních služeb, možnostech kombinovat rizika apod. 

Kromě výše uvedených rizik existují další rizika, která jsou vedlejší a je možné je 

připojistit. Mezi připojištění zařazujeme: 

� pojištění čelního skla, 

� pojištění přepravovaných zavazadel a věcí osobní potřeby, 

� úrazové pojištění přepravovaných osob, 

� pojištění mimořádné výbavy, 

� pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla. 

 

Je velice výhodné pořizovat havarijní pojištění a povinné ručení současně u jedné 

pojišťovny. Většina pojišťoven svým klientům nabízí v tomto případě výhodnější 

podmínky – slevy na pojistném 

 

 

2.3  Nehodovost v České republice 
 

Pojištění motorových vozidel – pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní 

pojištění nezamezí vzniku škody a nezabrání žádnému riziku, ale může přispět 

k zabezpečení určité náhrady, jím způsobené ztráty. Na silnicích se stává neustále více a 

více dopravních nehod a pojištěním motorových vozidel si můžeme snížit způsobené 

ztráty. Počty nehod a jejich následky v jednotlivých letech uvádím v  tabulce 2 – 1, 

která je uvedená na následující straně. 
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Tabulka 2-1 Nehody a jejich následky v letech 1990 až 2006 

Rok Počet nehod  Usmrceno Těžce zraněno  Lehce 
zraněno  

Hmotná 
škoda v mil. Kč 

1990 94 664 1 173 4 519 23 371 606 
1991 101 387 1 194 4 833 22 806 1 014,20 
1992 125 599 1 395 5 429 26 708 1 794,20 
1993 152 157 1 355 5 629 26 821 2 988,30 
1994 156 242 1 473 6 232 29 590 4 262,90 
1995 175 520 1 384 6 298 30 866 4 877,20 
1996 201 697 1 386 6 621 31 296 6 054,40 
1997 198 431 1 411 6 632 30 155 5 981,60 
1998 210 138 1 204 6 152 29 225 6 834,00 
1999 225 690 1 322 6 093 28 747 7 148,80 
2000 211 516 1 336 5 525 27 063 7 095,80 
2001 185 664 1 219 5 493 28 297 8 243,90 
2002 190 718 1 314 5 492 29 013 8 891,20 
2003 195 851 1 319 5 253 30 312 9 334,30 
2004 196 484 1 215 4 878 29 543 9 687,40 
2005 199 262 1 127 4 396 27 974 9 771,30 
2006 187 965 956 3 990 24 231 9 116,30 

Zdroj: zpracováno podle:  http://www.mvcr.cz/statistiky/nehody.html 

 

Z dat v tabulce lze vidět, že od roku 1990 šetřila Policie ČR na pozemních 

komunikacích přes 3 mil. nehod, při nichž bylo  21 783 osob usmrceno, 93 465 osob 

bylo těžce zraněno a dalších 476 018 bylo zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda 

dosahuje částky téměř 104 miliard Kč V roce 1990 nastával prudký nárůst dopravních 

nehod až do roku 1999. V dalších dvou letech docházelo k pokles. Od roku 2003 do 

roku 2005 docházelo opět k nárůstu , ale v roce 2006 došlo k poklesu dopravních nehod. 

Výsledky statistiky nehod za rok 2006 bezezbytku potvrdily účinnost „bodového 

systému“.  Z údajů z tabulky lze vidět, že hmotná škoda  v jednotlivých letech také 

roste, a proto pomocí pojištění motorových vozidel si mohou snížit ztráty plynoucí 

z těchto dopravních nehod.  

 

V následující tabulce 2 - 2  je přehled  počtu nehod  podle sledovaných viníků,  v roce 

2005 a 2006, která se nachází na další straně. 
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Tabulka 2 – 2 Počty nehod podle viníka nehody v roce 2005 a 2006 

Viník, zavinění nehody Počet nehod 
2006 

Počet nehod 
2005 

Řidič motorového vozidla 174 152 184 467 

Řidič nemotorového vozidla 2 484 2 796 

Chodec 1 507 1 639 

Jiný účastník 259 249 

Závada komunikace 935 599 

Technická závada vozidla 1 271 1 388 

Lesní, domácí zvěř 6 697 7 501 

Jiné zavinění 660 623 

Zdroj: http://www.mvcr.cz/statistiky/nehody.html 
 

Z tabulky lze vidět, že největší počet nehod zavinili řidiči motorových a nemotorových 

vozidel a dále lesní  a domácí zvěří. To je další důvod proč mít správně a kvalitně 

sjednané pojištění motorových vozidel. 

 

Dalším důvodem vzniku dopravních nehod může být neustále zvyšující se počet 

motorových vozidel na silnicích, který uvádí tabulka 2-3. 

 
Tabulka 2 – 3 Složení vozového parku v ČR v letech 2003 až 2006 
 

Druh vozidla 2003 2004 2005 2006 

Osobní automobily 3 706 010 3 851 549 3 958 708 4 108 610 

Užitkové vozy 440 412 462 441 509 836 562 255 

Motocykly 751 974 757 061 794 000 822 703 

Autobusy 20 627 19 948 20 134 20 331 

Ostatní automobily 910 226 906 307 948 923 976 494 

Celkem 5 829 249 5 997 306 6 231 601 6 490 393 

 Zdroj: http://www.mvcr.cz/statistiky/crv/crv07_1/stat_crv/statpopis.htm  
 

Z údajů Centrálního registru vozidel (CRV), které jsou uvedeny v tabulce 2-3  vyplývá, 

že v roce 2006 vzrostl celkový počet registrovaných vozidel na území ČR o 258 792 

vozidel oproti roku 2005. K 1.1.2007  CRV registruje téměř 6,5 milionů  

provozovaných vozidel. V roce 2005 byl nárůst celkového počtu vozidel oproti roku 

2004 o 234 295 vozidel a v roce 2004 byl nárůst oproti předcházejícímu roku o 168 057 
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vozidel. Ve shrnutí nám z údajů z  tabulky vychází, že každým rokem se zvyšují 

jednotlivé počty vozidel Je zřejmé, že si každým rokem pořizují lidé více a více 

automobilů a to je dalším důvodem mít povinné  ručení a havarijní pojištění dobře 

uzavřené, protože je větší pravděpodobnost vzniku dopravní nehody. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU POJIŠTĚNÍ    
MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO 
PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 

 

V této kapitole bude stručná charakteristika vybrané společnosti, kterou je společnost 

Miroslavské strojírny s r. o., popis její činnosti a nabídka výrobků a služeb. V další 

subkapitole bude zaměřena na problematiku současného stavu pojištění motorových 

vozidel firmy. V analýze současného stavu pojištění motorových vozidel se zabývám 

zvlášť  pojištěním odpovědnosti způsobeným provozem vozidla a  zvlášť havarijním 

pojištěním. Závěrem této kapitoly bude zhodnocen současný stav pojištění motorových 

vozidel firmy. 

 
 

3.1 Charakteristika společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. 
 

Společnost  Miroslavské strojírny s  r. o. vznikla v roce 1994 odkoupením bývalého 

výrobního provozu od Moravských potravinářských strojíren. Tento provoz se zabýval 

výrobou boxových pekařských pecí a příslušenstvím potravinářských strojů. Firma 

navázala částečně na původní výrobu potravinářského zařízení, postupně stěžejní 

výrobní program přešel do strojů a zařízení a technologických celků pro textilní a 

sklářský průmysl a zařízení pro výrobce izolačních materiálů. V současnosti společnost 

zaměstnává přes 50 lidí a patří mezi nejvýznamnější společnosti okolního regionu 

 

Předmět podnikání společnosti: 

� zámečnictví, 

� stavba strojů s mechanickým pohonem, 

� silniční motorová doprava, 

� obchodní činnost – koupě zboží za účelem dalšího prodeje  a prodej, 

� výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů. 

 

Jelikož se společnost zabývá výrobou atypických technologii formou zadáním od 

zákazníků nebo dle dodané technologie př. dokumentace. Jedná se o zakázkovou 
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výrobu. tzn., že si odběratel určí požadavky na výrobek, nebo si dodá svoji dokumentaci 

a společnost mu jej podle dohody vyrobí, či navrhne. 

 

V první řadě je nutná poptávka. Jako další krok ze strany firmy je vyhotovení nabídky. 

Pokud se zákazník rozhodne nabídku přijmout, postupuje zadání již jako zakázka do 

konstrukčního oddělení, kde konstruktéři  vyhotoví kompletní návrh, včetně výkresové 

a výrobní dokumentace. Po schválení je zakázka odevzdána do výroby, kde následuje 

její kompletace. Výrobek je poté odzkoušen na požadavky zadané od zákazníka. V 

případě, že se jedná o výrobek s požadovanou montáží, bude následně skupinou 

montážních pracovníku firmy dopraven a namontován na požadované místo. Následuje 

odzkoušení přímo na místě a předání zákazníkovi jehož součástí je předávací protokol a 

výkresová dokumentace výrobku. Na výrobky se samozřejmě vztahuje záruka. Ve 

většině případů se jedná o záruku dle dohody se zákazníkem, která je uvedena 

v předávacím protokolu. 

 

Společnost si je vědoma své odpovědnosti za kvalitu služeb a výrobků v souvislosti s 

neustále se zvyšujícími požadavky zákazníků. Chce být trvale uznávaná svými 

zákazníky, ale i konkurenty jako solidní firma vyrábějící spolehlivé a cenově přijatelné 

výrobky. Další prioritou je konkurence schopnost, zajištění prvotřídních služeb 

partnerům a rychlost vyhotovení zakázky při zachování kvality. Snaží se předcházet 

veškerým nedostatkům a případné řešení nedostatků a neshod  v co možná nejkratším 

čase je pro firmu samozřejmostí.  Za tímto účelem se rozhodli podporovat veškeré 

aktivity směřující k neustálému zlepšování jakosti svých výrobků a stanovují politiku 

jakosti. Platnost a aktuálnost politiky jakosti  je přezkoumávána v rámci přezkoumání 

systému managementu jakosti. Vytvářením zisku chce firma zajistit zaměstnancům co 

nejlepší sociální, pracovní a platební podmínky. 

 

Společnost Miroslavské strojírny s. r. o. se zabývá následujícími činnostmi: 

Zpracování plechů – provádí veškeré zpracování plechů všech tlouštěk, a to – řezání, 

lisování, pálení, stříhání, ohýbání atd.                                                                                                                 
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Svářečské práce – svařování veškerých svařitelných materiálů včetně nerezové oceli a 

hliníku. Zaměstnanci jsou vyškoleni na svařování :  CO2, Argonem, plamenem, 

elektrickým obloukem. 

Pálení materiálů – pálení veškerých druhů plechů, různých materiálů a tvarů. 

Obrábění/tváření -  obrábění nebo tváření mnoha druhů běžně dostupných materiálů 

mnoha způsoby, např. zázemí: frézky, frézy, soustruhy, obráběčka, leštičky, stojanové 

vrtačky, brusky, ohraňovák,  stáčecí stroj, ohýbačka, pásová pila a mnohé další. 

Ocelové konstrukce – výroba konstrukcí pro haly, pochůzné plošiny, nosné systémy 

pro těžké potrubí, schodišťové systémy atd. Vše je možné v podobě svařované či 

šroubované.  

Výroba z nerezového materiálu – opracování, svařování, leštění, obrábění, řezání, 

ohýbání atd. Výrobky – digestoře, potravinářské vozíky do pecí, nerezové potrubí, 

apod.  

Autodoprava – zajištění dopravy výrobků na místo montáže 

Konstrukce – návrhy a kreslení výkresové dokumentace probíhá na vysoké technické 

úrovni pomocí CAD systému Solid Edge V19 

 

 

3.2 Současný stav pojištění vozového parku společnosti 
 
V současné době využívá většina podnikatelských subjektů ke své činnosti motorová 

vozidla. Vozový park jednotlivých společností se liší podle předmětu podnikání. Ve 

společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. je vozový park využíván vedením společnosti, 

ale slouží také výrobním dělníkům, kterým automobily umožňují dostat se na místo 

výkonu práce a k dopravení komponentů na místo výkonu práce. 

 

V současné době je v majetku společnosti celkem 10 motorových vozidel. Tři vozidla 

jsou pořízeny formou finančního leasingu od různých leasingových společností. Osobní 

automobil Peugeot 307 SW je pořízen formou finančního leasingu od leasingové 

společnosti PSA FINANCE Česká republika, Peugeot Boxer  nákladní  automobil je 

pořízen také formou finančního leasingu  od leasingové společnosti ALD 
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AUTOMOTIVE, s. r.o. a třetí automobil Boxer užitkový automobil je od leasingové 

společnosti CAC Leasing. Společnosti dále vlastní přívěsný vozík a vysokozdvižný 

vozík. V následující tabulce uvádím všechna vozidla, která tvoří celý vozový park 

společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. 

 
Tabulka 3-1 Vozový park společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. (osobní a 

užitková vozidla) 

Typ vozidla Registrační značka 
(SPZ) 

Zdvihový objem 
válců  Vlastnictví 

Peugeot 307 SW 3B0 0399 1 587 ccm3 Leasing 
Peugeot Boxer 3B0 9592 1 998 ccm Leasing 

Mazda 6, Comfort 2B2 9811 1 798 ccm Majetek společnosti 

Peugeot Partner ZNA 3924 1 587 ccm Majetek společnosti 
Octavia 1.6i ZNH 24-82 1 598 ccm Majetek společnosti 
Mazda 323 F BZL 3810 1 798 ccm Majetek společnosti 
Favorit 136 L ZND 15-79 1 398 ccm Majetek společnosti 
Peugeot 206 3B4 6728 1 098 ccm Majetek společnosti 
Přívěsný vozík 1B8 2862 - Majetek společnosti 
Vysokozdvižný vozík - - Majetek společnosti 

Zdroj: zpracováno dle interních materiálů společnosti 

 

Tabulka 3–2 Vozový park společnosti Miroslavské strojírny, s r. o. ( nákladní  
vozidla) 

Typ vozidla Registrační značka 
(SPZ) Hmotnost (kg) Vlastnictví 

Avie D 75 ZNA 3652 7 490 Majetek společnosti 
Peugeot Boxer 3B6 6210 4 000 Leasing 

Zdroj: zpracováno dle interních materiálů společnosti 

 

Z údajů v předcházejících tabulkách lze vidět, že z 10 vozidel je 5 vozidel  značky 

Peugeot, 2  značky Mazda, 2  značky Škoda a 1  značky Daewoo. Z celkového počtu 10 

vozidel je 6 vozů osobních, 2 užitkové a 2 nákladní vozidla. Dále společnost vlastní 1 

vysokozdvižný vozík značky Desta, který se využívá k  přemisťování různých 

konstrukcí, výrobků atd. Vozík je ve firemním vlastnictví, protože ve firmě je jeho 

používání na denním pořádku a při zvažování zdali si firma pořídí vlastní či pronajme, 

zvolila výhodnější variantu pro firmu a pořízení vlastního vozíku. Do vozového parku 

patří také přívěsný vozík, který je používán k přepravě menších komponentů. Pro 

přepravu věších komponentů se ve firmě využívá dvou nákladních automobilů. 
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Pokud se jedná o zakázky na velmi velké výrobky, konstrukce či při zakázkách, kde 

musí komponenty dopravit na větší vzdálenosti např. Rusko firma využívá vlakové 

dopravy. Své automobily využívá hlavně pro přepravu zaměstnanců na místo výkonu 

práce. 

 

 

3. 2. 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového 
vozidla 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pro vozový park má 

společnost sjednané u více pojišťoven. Jedná se o tyto pojišťovny: Kooperativa, Česká 

pojišťovna, Generali, Uniqa a ČSOB pojišťovna. Pojistky jednotlivých aut se vztahují 

pouze na jeden automobil. Společnost tedy nemá pojištěnou flotilu vozidel, což 

umožňuje sjednat pojištění pro více vozidel jednou smlouvou. 

 

Svůj první automobil což je Škoda Favorit má společnost pojištěn od 1.1. 2005 u 

pojišťovny ČSOB na dobu neurčitou. Jelikož je automobil ve firmě od jejího počátku, 

byla první pojistka ještě jako zákonného pojištění u České pojišťovny, v roce 1999 bylo 

pojištění sjednáno u Komerční pojišťovny, jejíž činnost přebrala pojišťovna 

Kooperativa, kde bylo vozidlo pojištěno až do konce roku 1994. Dalším vozidlem, 

druhým nejstarším je Škoda Octavia, která je pojištěna od července roku 2000 u 

pojišťovny Generali. Třetím vozidlem je Avia D 75, což je nákladní automobil a je 

pojištěn u České pojišťovny od března roku 2001. Čtvrtý v pořadí je automobil Mazda 6 

a ten je pojištěn u pojišťovny Uniqa od října 2003. Pátým vozidlem je Peugeot 206, 

který má povinné ručení sjednané u pojišťovny Kooperativa od ledna roku 2006. 

Posledním osobním automobilem je Mazda 323F, který má pojistku sjednanou u 

pojišťovny Generali od srpna roku 2006. Společnost vlastní také přívěsný vozík, který 

je pojištěn od května roku 2003 u České pojišťovny. Jak jsem se již zmínila společnost 

vlastní vysokozdvižný vozík Desta, který nemá registrační značku, nesmí tudiž na 

veřejné komunikace. Je používán pouze pro firemní účely na území firmy. Jelikož nemá 

registrační značku, nemusí firma platit za tento vysokozdvižný vozík povinné ručení. 

 

Společnost má tři vozidla, patřící do vozového parku společnosti ve finančním 

pronájmu. Jedná se o jeden osobní automobil, jeden užitkový a jeden nákladní 
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automobil. Ve své práci tyto tři automobily nebudu brát v potaz, jelikož finanční 

pronájem stále trvá, je pojištění jak havarijní tak povinné ručení zahrnuto 

v leasingových splátkách a nelze u těchto automobilů změnit pojistitel. 

 

V tabulce 3-3 a 3-4 je uveden přehled hrazeného pojistného z pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla pro vozidla společnosti  Vše je uvedeno podle 

platných a stávajících pojistných smluv. 

 

Tabulka 3-3 Hrazené pojistné z povinného ručení u osobních a užitkových 
automobilů společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. 

Typ vozidla Objem (ccm3) Povinné ručení (Kč) Pojišťovna 

Favorit 136 L 1 398 1 955,- ČSOB 

Octavia 1 598 4 387,- Generali 

Peugeot Partner 1 587 4 624,- Kooperativa 

Mazda 6 1 798 4 209,- Uniqa 

Peugeot 206 1 098 3 648,- Kooperativa 

Mazda 323F 1 798 4 048,- Generali 

Přívěs nákladní - 578,- Česká pojišťovna 

Desta - vozík - 0,- . 

Zpracováno dle interních materiálů společnosti. 
 
Tabulka 3–4Hrazené pojistné z povinného ručení u nákladních automobilů 

Typ vozidla Hmotnost (kg) Povinné ručení (Kč) Pojišťvna 

Avie D 75 7 490 12 956,- Česká pojišťovna 

Zpracováno dle interních materiálů společnosti. 

 

Dále uvádím detailnější popsání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla jednotlivých automobilů vozového parku firmy v tabulce 3 –5 na následující 

straně.  
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Tabulka 3-5 Detailnější popsání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou  
                      provozem vozidla společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. 

Typ vozidla Pojišťovna 
Počátek 
pojištění 

Limit pojistného 
plnění u škod na 

zdraví či usmrcení 

Limit pojistného 
plnění u věcných 

škod a ušlého zisku 

 Bezeškodní 
měsíce 

Favorit 163L 
ČSOB 

pojišťovna, a. s. 
1.1.2006 44 mil. Kč 24 mil. Kč 84 

Octavia 
Generali 

pojišťovna, a. s. 
15.7.2000 60 mil. Kč 30 mil. Kč 72 

Avie D 75 
Česká 

pojišťovna, a. s. 
10.3.2001 100 mil. Kč 100 mil Kč 72 

Peugeot Partner 
Kooperativa 

pojišťovna, a. s. 
19.12.2001 70 mil. Kč 70 mil. Kč 60 

Mazda 6  
Uniqa 

pojišťovna, a. s. 
3.10.2003 100 mil. Kč 100 mil.Kč 36 

Peugeot 206 
Kooperativa 

pojišťovna, a. s. 
12.1.2005 70 mil. Kč 70 mil. Kč 24 

Mazda 323 F 
Generali 

pojišťovna, a. s. 
15.8.2006 18 mil. Kč 35 mil. Kč 12 

Přívěs nákladní 
Česká 

pojišťovna, a. s. 
16.5.2003 100 mil. Kč 100 mil. Kč 36 

Desta - vozík - - - - - 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
V tabulce 3–5 je podrobnější popis pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla. Jde vidět, u které komerční pojišťovny je vozidlo pojištěno, ale  také 

počátek pojištění, limity pojistného plnění jak u škod na zdraví či usmrcení tak u 

věcných škod a ušlého zisku a bezeškodní měsíce. Detailní popis jsem provedla na 

základě interních materiálů firmy, tedy podle pojistných smluv. Detailní popis slouží 

jako podklad pro nově navrhované pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla, na základě kterého bude provedeno srovnání jednotlivých 

komerčních pojišťoven působící na českém pojistném trhu. 

 

 

3. 2. 2 Havarijní pojištění 

Na všechna vozidla, která má společnost ve svém vlastnictví má kromě pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla sjednané také 

havarijní pojištěné (jen u části vozového parku) a to vždy u stejné pojišťovny, kde mají 

sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Přehled 
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automobilů, které mají uzavřené havarijní pojištění, včetně placeného pojištění uvádím 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 3-6 Hrazené pojistné z havarijního pojištění a doplňkových pojištění 

Typ vozidla Pojistná 
částka 

Roční 
pojistné 

Roční pojistné 
úrazového 
pojištění 

Roční pojistné 
pojištění 
čelního skla 

Pojišťovna 

Favorit 136L - - - - - 
Octavia 480 000,- 11510,- 0,- 0,- Generali 

Avie D 75 495 000,- 10 479,- 0,- 1000,- 
Česká 

pojišťovna 
Peugeot Partner 362 213,- 11 272,- 324,- 750,- Kooperativa 
Mazda 6 467 900,- 11 030,- 0,- 1000,- Uniqa 
Peugeot 206 - - - - - 
Mazda 323F - - - - - 
Přívěs nákladní - - - - - 
Desta - vozík - - - - - 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce lze vidět, že společnost má pojištěny pouze některá vozidla. Havarijně má 

pojištěny pouze nově pořízena vozidla. Ostatní vozidla jako Peugeot 206, Mazda 323 F 

byla pořízena jako starší vozidla. Favorit 136 L jak jsem uvedla v předcházejících 

kapitolách je majetkem společnosti již od 90. let, tudíž není jeho hodnota vysoká a 

havarijní pojištění  tohoto vozidla není důležité. Důležitost havarijního pojištění 

společnost klade na nová vozidla s vyšší pořizovací cenou. 

 

Jsou zde uvedeny i pojistné částky, na které jsou vozidla pojištění a jsou také 

maximálním limitem pojistného plnění, které by pojišťovny poskytly při pojistné 

události. Společnost má smluveny pojistné částky u všech vozidel ve výši jejich 

pořizovací hodnoty – tedy nové hodnoty. Výši pojistné částky si určuje sám pojistník. 

Pojistná částka musí být stanovena tak, aby nedošlo k podpojištění vozidla, což 

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

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

ve stejném poměru jako je pojistná částka k hodnotě. V následující tabulce 3-7 je 

uvedeno detailnější popsání jednotlivých pojistných smluv havarijního pojištění 

jednotlivých havarijně pojištěných vozidel. 
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Tabulka 3-7 Detailnější popsání havarijního pojištění společnosti Miroslavské 
strojírny, s. r. o. 

Typ vozidla Pojišťovna Počátek 
pojištění 

Rozsah 
pojištění 

Koeficient 
stáří 

 Bezeškodní 
měsíce Spoluúčast 

Favorit 163L            

Octavia 
Generali 

pojišťovna, a. s. 
15.7.2000 All risk 1,25 72 10% 

Avie D 75 
Česká 

pojišťovna, a. s. 
10.3.2001 All risk 1,45 72 5% 

Peugeot Partner 
Kooperativa 

pojišťovna, a. s. 
19.12.2001 All risk 0,8 60 10% 

Mazda 6  
Uniqa 

pojišťovna, a. s. 
3.10.2003 All risk 1,14 36 10% 

Peugeot 206 - - - - - - 
Mazda 323 F - - - - - - 
Přívěs nákladní - - - - - - 
Desta - vozík - - - - - - 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3. 2. 3 Zhodnocení současného stavu pojištění motorových vozidel společnosti 

Na základě kapitoly 3.2, která se týkala popisu současného stavu pojištění motorových 

vozidel společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o v následujícím textu uvedu zhodnocení 

jednotlivých pojištění motorových vozidel – pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňkových pojištění jako 

pojištění čelního skla a úrazového pojištění. 

 

Společnost má ve svém majetku jak jsem uvedla v předchozích kapitolách 9 vozidel, 

z nichž jedno vozidlo je vysokozdvižný vozík, který nemá registrační značku a tudíž je 

určen pouze pro provoz ve společnosti ne na silnicích, a tudíž nemá společnost 

povinnost sjednávat pojištění odpovědnosti  za škodu způsobenou  provozem vozidla.  

Dalších 8 vozidel, které společnost vlastní jsou pojištěny každé u jiné pojišťovny, v čem 

vidím hlavní nevýhodu. Jako hlavní nevýhodu řadím administrativní náročnost. Tím, že 

by měla společnost všechna svá vozidla pojištěna u jedné komerční pojišťovny je 

výhodnější v tom, že má pro všechna vozidla jen jednu společnou pojistnou smlouvu. 

Výše pojistných limitů u jednotlivých automobilů jsou dostatečně veliké. V mnoha 

případech má společnost sjednané takové varianty pojištění, kde jsou maximální 
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pojistné limity. Až na vozidlo Favorit 136 L, které je pojištěno u pojišťovny ČSOB 

pojišťovny a. s., je zvolen limit pojistného plnění u věcných škod 24 mil. Kč a u škod na 

zdraví či usmrcení limit 44 mil. Kč, což nejsou nejvyšší limity, které tato pojišťovna 

nabízí. Společnost vybrala tento typ pojištění z hlediska toho, že automobil už je dost 

starý a moc se nevyužívá a tím, že zvolila levnější pojistné limity platí také menší 

pojistné. Dalším vozidlem, na které nemá společnost uzavřenou pojistnou smlouvu 

s max. nabízeným pojistným limitem je vozidlo Mazda 323 F. Tento automobil byl 

pořízen jako starší vůz, ale společnost jej plně využívá tak si myslím, že by měl mít 

vyšší limit pojistného plnění. Pro dalších 6 vozidel společnosti jsou sjednané smlouvy 

s maximální výší limitů pojistného plnění jak u věcných škod tak u škod na zdraví. 

 

Havarijní pojištění má společnost uzavřena pouze na čtyři automobily. Tyto pojistky 

jsou v pořádku. Pojistná hodnota jednotlivých automobilu je stanovena ve výši nové 

hodnoty vozu. Nemám k nim žádné výhrady.  

 

Jak jsem již uvedla společnost by měla mít havarijně pojištěny všechny svá vozidla, což 

jsme jsem po prostudování všech pojistných smluv zjistila, že nemá. Havarijně 

pojištěny má společnost pouze ta vozidla, která si pořídila formou leasingu. Vozidla 

jako Mazda 323 F, Peugeot 206 si pořídila jako starší vozidla, které havarijně 

nepojistila. Což není dobré tyto vozidla mají určitou  vyšší hodnotu a při havárii, kterou 

by si řidič těchto vozidel způsobil sám by si všechny náklady na opravu atd. hradila 

společnost sama. U osobního vozu Favorit 136 L není také uzavřeno havarijní pojištění, 

což si myslím, že je rozumné,  protože se jedná  o automobil pořízený v 90. letech nemá 

dnes již žádnou vysokou hodnotu. Havarijní pojištění má vyšší pojistné než  povinné 

ručení a společnost by zaplatila více na pojistném než by od pojišťovny dostala pojistné 

plnění v případě pojistné události. 

 

Úrazové pojištění má společnost sjednané pouze u jednoho vozidla. Což je velice málo. 

Úrazové pojištění přepravovaných osob je velice důležité. Pojišťovny nabízejí více typů 

tohoto pojištění – buď pojištění pouze sedadla řidič nebo pojištění všech pěti sedadel- 

tedy celé posádky vozidla. 
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Pojištění čelního skla se sjednává jako úrazové pojištění jako pojištění doplňkové. A je 

možné si ho sjednat u pojišťovny, u které máme sjednané povinné ručení či havarijní 

pojištění. Tento druh pojištění má společnost sjednané pouze u třech vozů, což 

odpovídá zhruba 1/3 vozidel. Tento druh pojištění je důležitý z hlediska toho, že  čím 

dražší automobil tím dražší výměna rozbitého čelního skla. 

 

Hlavní problémy současného stavu pojištění vozového parku společnosti vyplývají 

z předcházející analýzy a to: 

� úrazové pojištění přepravovaných osob, 

� pojištění čelního skla, 

� havarijní pojištění, 

� flotilové pojištění, 
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4 NABÍDKA POJIŠT ĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA 
ČESKÉM POJISTNÉM TRHU 
 

V této kapitole bude zmíněno o jednotlivých komerčních pojišťovnách, které nabízí na 

českém pojistném trhu pojištění motorových vozidel a to pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla  a havarijní pojištění. Je uvedena jejich stručná 

charakteristika a konkrétní popis produktů, které se týkají pojištěním motorových 

vozidel. U jednotlivých pojistitelů jsou uvedeny také celkové kalkulace pojistných 

produktů přímo pro vozový park společnosti Miroslavské strojírny, s r.o. 

 

Aby mohla být provedeno cenové srovnání je nutné si stanovit určité  požadavky na 

pojistnou ochranu. Pro stanovení těchto požadavků vycházím ze současného stavu a 

z jeho zhodnocení: 

� úrazové pojištění pro všechna sedadla vozidel, 

� pojištění čelního skla každého vozidla, 

� pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla s max. limitem 

pojistného plnění, max. limity pojistného plnění vyžaduje společnost z důvodů 

častých zakázek v zahraničí a mohly by zde vzniknou pojistné události ve 

škodách vyšších než je maximální pojistný limit, 

� havarijní pojištění pro všechna vozidla společnosti,  

� asistenční služby v ceně pojistného, 

� pojištění celé flotily u jedné komerční pojišťovny. 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodních kapitolách, tak v České republice byl dlouhou dobu 

monopolním poskytovatelem obou druhů pojištění – jak povinného ručení tak 

havarijního pojištění Česká pojišťovna. V roce 1991 byla provedena demonopolizace 

pojistného trhu a na trh havarijního pojištění byl umožněn vstup i ostatním pojistitelům 

jak nově vznikajícím tak zahraničním subjektům. V oblasti pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ale stále platil monopol České 

pojišťovny i v následujících letech. Zlom nastal až v roce 1999, což bylo až 8 let po 

havarijním pojištění, kdy byl monopol české pojišťovny ukončen. Po této liberalizace se 

však strhl konkurenční boj poskytovatelů tohoto druhu pojištění o přízeň klientů.  
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Každý z poskytovatelů si chtěl získat co nejvíce klientů, předháněli se v kvalitě 

poskytovaných služeb, cenách těchto služeb, v bonusech, slevách, dárcích apod. Od 

roku 1999, kdy proběhla změna u povinného ručení se každým rokem mění počet 

pojišťoven, které toto pojištění poskytují, mění se také podmínky, možnosti a 

doprovodné služby jednotlivých pojistných produktů. 

 

V roce 2007 působí na českém trhu 9 komerčních  pojišťoven poskytující  pojištění 

motorových vozidel. Spolu s povinným ručení nabízejí tyto pojišťovny také možnost 

sjednání havarijní pojištění, ale i doplňkové připojištění. Jedná se o tyto pojistitele: 

� Allianz pojišťovna, a. s. dále jen Allianz, 

� Česká pojišťovna, a. s. dále jen Česká pojišťovna, 

� Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.,  

� ČSOB pojišťovna, a. s. dále jen ČSOB, 

� Generali pojišťovna, a. s., dále jen Generali, 

� Kooperativa pojišťovna, a. s. dále jen Kooperativa, 

� Triglav pojišťovna, a. s. dále jen Triglav, 

� Uniqa pojišťovna, a. s. dále jen Uniqa, 

� Wüstenrot pojišťovna , a. s. dále jen Wüstenrot. 

 

Pojistitelé, kteří jsou v následujícím textu charakterizovány a popsány jejich produkty, 

jsou vybírány podle toho, zda pojišťovna nabízí oba pojistné produkty v pojištění 

motorových vozidel – jak povinné ručení tak havarijní pojištění. Při sjednání obou 

druhů pojištění u jedné pojišťovny pro klienty vyplívá mnoho různých výhod a slev, 

které uvádím až v následujícím textu. Mezi nejvyšší a základní klady sjednání obou 

pojištění u jedné pojišťovny patří nižší administrativní náročnost, která se týká hlavně 

placení pojistného a práce se smlouvami a orientace v nich, kterou přivítá každý klient.  

 

V tabulce 4-1 jsou  uvedeny jednotlivé pojišťovny, které poskytují povinné ručení i 

havarijní pojištění včetně  počtu pojištěných vozidel povinným ručením.. 

V následujícím textu budou provedeny analýzy a srovnání všech uvedených komerčních 

pojišťoven. 
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Tabulka 4-1 Jednotlivé komerční pojišťovny působící na českém pojistném trhu a 
počty pojištěných vozidel 

Pojistitel 

Počet pojištěných  
vozidel vedených 
v databázi ČKP 
ke dni 30.6.2005 

Počet pojištěných  
vozidel vedených 
v databázi ČKP 
ke dni 30.6.2006 

Počet pojištěných  
vozidel vedených 
v databázi ČKP 
ke dni 2.1.2007 

Allianz pojišťovna, a.s. 562 405 553 055 552 786 

Česká podnikatelská pojišťovna, 
a.s. 

565 364 586 645 615 673 

Česká pojišťovna a. s. 2 384 544 2 340 658 2 303 030 

ČSOB Pojišťovna, a. s. 225 108 258 052 274 108 

Generali Pojišťovna, a. s. 213 783 304 220 377 873 

Kooperativa, pojišťovna, a. s. 1 324 337 1 352 444 1 393 058 

Triglav pojišťovna, a. s. 17 530 35 831 47 985 

UNIQA pojišťovna, a. s. 73 152 89 778 100 177 

Wüstenrot pojišťovna, pobočka 
pro Českou republiku 

0 37 2 528 

Celkem 5 366 223 5 520 720 5 667 218 

Zdroj: Zpracováno dle: http://www.ckp.cz/statistiky.htm 
 

Z  tabulky je vidět, že nejvíce pojištěných automobilů má Česká pojišťovna  ihned za 

Českou pojišťovnou má nejvíce pojištěných vozů pojišťovna Kooperativa, ale  rozdíl 

těchto dvou pojistitelů je zhruba v počtu 1 milionů vozů. Tyto pozice si jednotlivé 

pojišťovny uchovávají i v jednotlivých letech. Nejméně klientů v pojištění motorových 

vozidel má pojišťovna Wüstenrot a to je způsobeno tím, že je nováčkem v poskytování 

pojištění motorových vozidel na českém pojistném trhu. Je členem od 1.5.2006. Mezi 

další s nejmenším počtem pojištěných vozů patří pojišťovna Triglav, která  na českém 

pojistném trhu tento produkt poskytuje od 1.12.2001. V roce 2007, ale i v letech 

předcházejících se celkový počet pojištěných vozidel neustále zvyšuje. V roce 2006 se 

počet pojištěných vozidel oproti roku 2005 zvýšil o 154 497 a v roce 2007 oproti roku 

předcházejícímu se zvýšil o 146 498. Z údajů ČKP však vyplývá, že i když je v České 

republice pojištěno zhruba 5,7 mil.  automobilů, tak stále je zhruba 850 000 automobilů 

co nemají sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 
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4. 1 Nabídka společnosti Česká pojišťovna, a. s. 
 

Společnost Česká pojišťovna, a. s. je univerzální pojišťovnou, která realizuje 

pojišťovací a zajišťovací činnost s dlouholetou a bohatou tradicí.v životním i 

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

pojišťovnou na českém pojistném trhu. Česká pojišťovna poskytuje jak individuální 

životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti 

průmyslových a podnikatelských rizik. Spravuje přes 13 mil. pojistných smluv. Má 

přibližně 5 600 zaměstnanců a 6 000 obchodních zástupců, kteří se na 70 agenturách a 

více než 700 obchodních místech stará o spokojenost klientů. Tržní podíl na českém 

pojistném trhu z hlediska výše předepsaného pojistného činí celkově 37 %.  

 

 

4. 1. 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 

Česká pojišťovna a. s. nabízí několik možných variant pojištění odpovědnosti 

způsobené provozem vozidla. Povinné ručení si mohou klienti uzavřít s různě vysokými 

limity plnění. Při uzavírání smlouvy o povinném ručení by si měli uvědomit čím vyšší 

limit plnění tím nižší je riziko. Pokud by škoda přesáhla sjednaný limit plnění, klient si 

sám bude muset tento rozdíl uhradit. 

 

V následující tabulce uvádím možné varianty povinného ručení, které si mohou klienti u 

České pojišťovny uzavřít. Pojišťovna nabízí svým klientům dvě varianty tohoto 

pojištění a je na libovůli každého klienta, kterou variantu si zvolí.  

 
Tabulka 4-3 Varianty povinného ručení od České pojišťovny a. s. 

Varianta Limity pojistného pln ění u 
věcných škod a ušlého zisku 

Limity pojistného pln ění při 
škodě na zdraví 

Standard  20 mil. Kč 40 mil. Kč 

Bonus Exclusive 100 mil. Kč 100 mil. Kč 

Zdroj: zpracováno dle: http://www.cpoj.cz/default.aspx?server=1&section=180  
 

 Platby pojistného lze rozložit do področních splátek bez navýšení. Tyto splátky mohou 

být čtvrtletní, pololetní nebo roční. Jedna splátka pojistného však nesmí být nižší než 
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500,- Kč. Škody z pojištění motorových vozidel řeší pojišťovna v 95% případů do pěti 

pracovních dnů od dodání všech podkladů 

 

Ačkoli povinné ručení je povinné, nejsou jeho podmínky u všech pojišťoven stejné. 

Česká pojišťovna svým klientům nad rámec zákona nabízí: 

� náhradu nákladů právní ochrany pojištěného do výše 10 000 Kč, 

� zdarma asistenční službu pro případ nehody. 

 

Při sjednání povinného ručení v jakékoli variantě klienti získávají automaticky zdarma 

asistenční službu POHODA Klasik. Pokud si v jedné smlouvě klienti sjednají zároveň 

povinné ručení a havarijní pojištění v jakékoli variantě, získávají automaticky zdarma  

asistenční službu POHODA Special. Rozsah jednotlivých asistenčních služeb je 

uveden v tabulce 4-2. 

 
Tabulka 4-2 Asistenční služby České pojišťovny 

   Druhy služby POHODA 
Klasik  

Pohoda 
Special 

Úhrada práce mechanika 
až 2 hod 

 
ano 

 

 
ano 

  
Odtah vozidla do 50 km do 500 km 

Úhrada nákl.za ponechání 
zničeného vozu v cizině 

 
ano 

  

 
ano 

  

Skladování až 10 dnů 
do 20 euro/den 

 
ano 

  

 
ano 

  
Telefonické tlumočení ano ano 
Předání vzkazu ano ano 

 
 
 
 

Havárie 
 
 
 
 
 

Právní pomoc do 1000 € do 1500 € 

Poradenství ano ano 
Odcizení 

Nocleh  až 2x 70 € až 2x1500 €  

Úhrada práce mechanika 
až 2 hod 

ne 
 

ano 
  

Odtah vozidla ne do 50 km 
Skladování až 10 dnů ne ano 

 
 

Porucha 
 
 

Předání vzkazu ne ano 

Zdroj: zpracováno dle: http://www.cpoj.cz/default.aspx?server=1&section=180 
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Z povinného ručení klientů České pojišťovny se poškozeným hradí nejen oprava 

vozidla. Nově mají možnost využívat i asistenční služby, např. odtažení vozidla do 

nejbližšího servisu nebo opravu vozidla přivolaným mechanikem přímo na místě 

nehody. I poškození tedy mohou kontaktovat linku ČP Asistent a využít jejich služeb. 

 

 

4. 1. 2 Havarijní pojištění 

Česká pojišťovna nabízí tři varianty havarijního pojištění, které se liší rozsahem 

pojištěných rizik. V tabulce 4-4 uvádím možné varianty uzavření havarijního pojištění a 

jejich rozdíly. Výše pojistného se odvíjí od obecné ceny vozidla k datu vstupu do 

pojištění. To znamená, že za starší vůz klienti zaplatí nižší pojistné 

 
Tabulka 4-4:Varianty havarijního pojišt ění České pojišťovny a. s. 

Varianta Živelní 
událost Havárie Odcizení Neoprávněné 

užití vozidla 
All risk ano ano ano ano 
Havárie a živel ano ano ne ne 
Odcizení a živel ano ne ano ano 

Zdroj: Zpracováno dle: http://www.cpoj.cz/default.aspx?section=18 
 

U všech variant havarijního pojištění si klienti mohou zvolit právě takovou spoluúčast, 

která jim nejlépe vyhovuje. Jedná se o následující spoluúčasti: 

� 1%, minimálně však 1000 Kč, 

� 5%, minimální však 5000 Kč, 

� 10%, minimálně však 10 000 Kč, 

� 20%, minimálně však 20 000 Kč, 

� 30%, minimálně však 30 000 Kč. 

 

Při sjednání havarijního pojištění v jakékoli variantě získává klient automaticky zdarma 

asistenční službu POHODA Klasik pro případ havárie, živelní události a odcizení.  

 

Česká pojišťovna dává svým klientům, pokud jezdí bez nehod, každoroční bonusy – 

slevu z pojistného, které mohou dosáhnout až 50%. Tyto bonusy pojišťovna přebírá i od 

jiných pojišťoven, pokud je mohou klienti věrohodně doložit. Dále Česká pojišťovna 
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zvýhodňuje majitele nadstandardně zabezpečených vozů proti odcizení a ti mohou 

získat až 30 % slevu na pojistném (netýká se varianty havárie a živel): 

� 10 % sleva za mechanické zabezpečovací zařízení blokující převody vozidla, 

� 10% sleva na zařízení upozorňující na neoprávněné vniknutí či pohyb 

s vozidlem (pasivní vyhledávací systém), 

� 20% sleva za zařízení pro aktivní lokalizaci vozidla, 

� 30% sleva za kombinaci systému aktivní lokalizace s některým výše uvedeným 

zařízením. 

Česká pojišťovna dále nabízí svým klientům volitelná připojištění a to pojištění čelního 

skla, úrazové pojištění dopravovaných osob, pojištění zavazadla a věcí osobní potřeby, 

pojištění nákladů na půjčovné během opravy vozidla. 

 

 

4. 1. 3 Kalkulace pojistného pojištění motorových vozidel společnosti 

Na základě zadaných požadavků na pojistnou ochranu a interních předpisů České 

pojišťovny  byla vyhotovena nabídka pojištění motorových vozidel uvedená v tabulce 

4-5. Podmínky, výhody a doplňkové služby spojené s produkty uvedenými v této 

kalkulace jsou detailněji rozepsány v kapitole 4.10. 

 

Tabulka  4–5 Kalkulace pojištění motorových vozidel společnosti u České      
pojišťovny. 

Typ vozidla Povinné 
ručení v Kč 

Havarijní 
pojištění v Kč 

Úrazové 
pojištění v Kč 

Pojištění čelního 
skla v Kč 

Favorit 163 L 4 143,-  0,- 672,- 500,- 

Octavia 6 102,-  12 435,- 672,- 500,- 

Avie D 75 18 508,-  13 235,- 672,- 500,- 

Peugeot Partner 6 102,-  10 850,- 672,- 500,- 

Mazda 6  6 102,- 17 373,-  672,- 500,- 

Peugeot 206 4 143,-  12 056,- 672,- 500,- 

Mazda 323 F 6 102,-  10 610,- 672,- 500,- 

Přívěs nákladní 680,-  0,- 0- 0,- 

Celkem 51 882,-  76 559,- 4 704,- 3 500,- 

Celkem 136 645,- 

Zdroj. vlastní zpracování 
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4. 2 Nabídka společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s.        
 

Kooperativa  pojišťovna, a. s.  je druhou největší pojišťovnou na českém trhu a její 

podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR činil (k 31. 12. 2005) 22,9%. Je 

univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy 

pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po 

velké průmyslové firmy. Kooperativa pojišťovna, a. s. vznikla zápisem do obchodního 

rejstříku ke dni 1. 3. 1993. 

 

 

4. 2. 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 

Společnost Kooperativa pojišťovna, a. s. nabízí pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla ve dvou variantách, jejichž rozdíly jsou uvedeny 

v tabulce 4-6. 

 

Tabulka 4-6: Varianty povinného ručení od pojišťovny Kooperativa 

      Varianta Limity pojistného pln ění u 
věcných škod a ušlého zisku 

Limity pojistného pln ění 
při škodě na zdraví 

Standard 24 mil Kč 54 mil Kč 
Benefit 70 mil Kč 70 mil Kč 

Zdroj: zpracováno dle: http://www.koop.cz/cs/pojisteni/pojisteni-vozidel/povinne-ruceni/povinne-
ruceni.shtml#a3 

 

Na první pohled lze z tabulky vidět, že pojišťovna nabízí v obou variantách vyšší limity 

pojistného plnění jak u majetkových škod tak u škod na zdraví než je stanovené 

zákonem. 

 

Až doposud se povinné ručení sjednávalo tzv. pro někoho jiného. Kooperativa nyní 

nabízí povinné ručení, které chrání i auto klienta. Každý klient, které si sjedná povinné 

ručení u Kooperativy dostává jako bonus živelní pojištění zdarma.  Předmětem tohoto 

pojistného produktu jsou osobní a užitková vozidla do největší povolené (celkové) 

hmotnosti 3 500 kg, ke kterým je uzavřena individuální pojistná smlouva pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Tento produkt  poskytuje ochranu pro 
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následující rizika – povodeň, záplava, úder blesku, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád 

stromu/stožáru a požár. 

 

Kooperativa nabízí doplňková připojištění k povinnému ručení a to, pojištění čelního 

skla, pojištění nákladů na zapůjčení vozidla, úrazové pojištění, pojištění právní ochrany, 

pojištění asistence. 

 

Při sjednání povinného ručení ve variantě Standard a Benefit získává klient automaticky 

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

asistenční služby v případě nehody či poruchy vozu v České republice i mimo její 

území. Rozsah asistenčních služeb je uveden v tabulce 4-7.  

 

Tabulka 4-7 Rozsah asistenčních služeb 

  Druh služby Varianta 
Standard Varianta Benefit 

finanční výpomoc v naléhavých případech do 1000€ do 1000€ 
odtažení nepojízdného vozidla na území 
ČR 

do 50 km do 75 km 

odtažení vozidla mimo území ČR do 50 km/do 120€ do 75 km/do 120€ 
jeden nocleh pro osádku vozu  do 50 €/osoba  do 50 €/osoba 
skladné vozu do 10 dnů na území ČR  ano  ano 
skladné vozu do 7 dnů mimo ČR (do 
13€/den) 

 ano  ano 

telefonické tlumočení mimo ČR  ano  ano 
vzkazová služba mimo ČR  ano  ano 

 
Havárie 

 
  

právní pomoc  do 750 €  750 € 
finanční výpomoc v naléhavých případech do 1000€ do 1000€ 
odtažení vozidla mimo území ČR do 50 km/do 120€ do 75 km/do 120€ 
jeden nocleh pro osádku vozu do 50 €/osoba  do 50 €/osoba 
skladné vozu do 7 dnů mimo ČR (do 
13/den) 

 ano  ano 

telefonické tlumočení mimo ČR  ano  ano 
vzkazová služba mimo ČR  ano  ano 

 
 
Porucha 
  
  

právní pomoc  do 750 €  750 € 

Zdroj: zpracováno podle: http://www.koop.cz/cs/pojisteni/pojisteni-vozidel/povinne-
ruceni/povinne-ruceni-index.shtml 
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4. 2. 2 Havarijní pojištění 

Pojišťovna Kooperativa nabízí svým klientům také havarijní pojištění, které slouží 

k pojištění  osobních a užitkových vozidel do 3,5 t proti havárii, částečné havárii a 

odcizení. Toto pojištění poskytuje ve dvou variantách: 

� havarijní pojištění osobních a užitkových vozidel – EURODOMINO 

� flotilové a podnikatelské pojištění vozidel – PARTNER 

 

Havarijního pojištění ve variantě EURODOMINO je vhodné pro pojistnou ochranu na 

území Evropy a  vztahuje se na: 

� osobní a užitková vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t s maximálním počtem 

devíti míst ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických a právnických osob 

(neexistuje žádné zásadní omezení týkající se stáří, značky a typu vozidla, 

rozhodujícím kritériem je vždy jeho technický stav), 

Pojistnou ochranu si klienti mohou zvolit v rozsahu: 

� Havárie - tzv. all-risk tzn. poškození a zničení vozidla a dále riziko odcizení, 

� Částečná havárie - poškození a zničení vozidla, pojištění se nevztahuje na 

riziko odcizení, 

� Odcizení - odcizení celého vozidla, poškození nebo zničení vozidla živelní 

událostí a vandalismus, 

 

K havarijnímu pojištění EURODOMINO lze sjednat další dodatkové pojištění: 

� pojištění nestandardní výbavy, 

� pojištění zavazadel a přepravovaných pojištěným vozidlem, 

� úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem, 

� pojištění věcí během vnitrostátní dopravy, 

� pojištění čelního skla, 

� pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, 

� pojištění právní ochrany. 

 

Havarijní pojištění  - flotilové a podnikatelské pojištění vozidel – PARTNER je určen 

k ochraně všech běžných typů vozidel, která jsou ve vlastnictví nebo nájmu podnikatelů 
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- fyzických nebo právnických osob. Jeho podstatou je pomáhat klientům v případech 

poškození, zničení nebo odcizení jejich vozidla. Poskytuje pojistnou ochranu na území 

České republiky a sousedních států, ale také v Evropě. Pojistnou ochranu poskytuje pro 

případy poškození vozidla, zničení vozidla a odcizení vozidla. 

 

Předmětem této varianty havarijního pojištění jsou: 

� motorová  vozidla s přidělenou registrační značkou ve vlastnictví nebo v nájmu 

fyzických a právnických osob – osobní a užitkové automobily, autobusy, 

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

� nemotorová (přípojná) vozidla s registrační značkou ve vlastnictví nebo 

v nájmu fyzických a právnických osob – automobilové přívěsy a návěsy, 

traktorové přívěsy a návěsy. 

 

K pojištění je možné si uzavřít různá doplňková připojištění stejně jako u varianty 

EURODOMINO. 

 

Pojišťovna poskytuje ke všem typům havarijního pojištění asistenční služby, které 

poskytují bezpečí a jistotu majitelům pojištěných automobilů na cestách na území 

Evropy. V České republice službu poskytují v případě havárie či poruchy pojištěného 

vozidla. Mimo území naší republiky bude služba poskytnuta v případě  poruchy či 

havárie pojištěného vozidla nebo v případě odcizení vozidla , ale také v případě úrazu 

nebo nemoci. U pojišťovny kooperativa si mohou klienti sjednat nadstandardní 

asistenční služby v různých variantách: - porucha na území ČR, porucha na území ČR + 

havárie na území Evropy, porucha a havárie na území ČR a Evropy. 

 

 

4. 2. 3 Komplexní pojištění motorových vozidel 

Pojišťovna Kooperativa nabízí komplexní pojištění motorových vozidel což je vlastně 

spojení povinného ručení, havarijního pojištění vozidla a doplňkových připojištění 

v jediném pojistném produktu. Pojištění je určeno pro osobní a užitkové automobily do 

3,5 t. Oproti obdobným produktům konkurence jde o spojení na principu jedné pojistné 
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smlouvy sdružující několik druhů pojištění a úhrady pojistného jednou platbou. Tento 

produkt si klienti mohou pořídit pod názvem TANDEM. 

 

Část povinného ručení odpovídá přesně variantě Standard jak v limitech pojistného 

plnění tak v rozsahu asistenčních služeb. 

 

Část havarijního pojištění má územní platnost v Evropě. Toto pojištění lze sjednat jako 

all risk, která kryje rizika poškození nebo zničení pojištěného vozidla jakoukoli 

nahodilou událostí a odcizení pojištěného vozidla nebo jeho části nebo pouze ve 

variantě odcizení, která kryje rizika odcizení a poškození živlem. Pojistná částka může 

být stanovenou jak z nové tak z obecné ceny vozidla, což je velmi výhodné u starších 

vozidel. Spoluúčast může být zvolena 5% minimum 5000 Kč, nebo 10% minumu 

10 000 Kč. Součástí havarijního pojištění typu allrisk je automaticky pojištění čelního 

skla bez spoluúčasti.  

 

Velká výhoda tohoto typu pojištění je, že klient má pouze jednu smlouvu, ve které je 

stanoveno více pojištění. Další výhoda je platba více pojištění jednou částkou. 

 

 

4. 2. 4 Kalkulace pojistného pojištění motorových vozidel společnosti 

Na základě zadaných požadavků na pojistnou ochranu a interních předpisů pojišťovny 

Kooperativa byla vyhotovena nabídka pojištění motorových vozidel uvedená v tabulce 

4–8, která je uvedena na následující straně. Podmínky, výhody a doplňkové služby 

spojené s produkty uvedenými v této kalkulace jsou detailněji rozepsány v kapitole 

4.10. 
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Tabulka 4–8 Kalkulace pojištění motorových vozidel společnosti u pojišťovny 
Kooperativa 

 Typ vozidla Povinné 
ručení v Kč 

Havarijní 
pojištění v Kč 

Úrazové 
pojištění v Kč 

Pojištění čelního 
skla v Kč 

Favorit 163 L 2 636,- -  324,- 450,- 

Octavia 4 316,- 7 438,- 324,- 450,- 

Avie D 75 12 542,- 12 128,- 324,- 450,- 

Peugeot Partner 4 624,- 15 668,- 324,- 450,- 

Mazda 6  5 240,- 16 575,- 324,- 450,- 

Peugeot 206 3 648,- 11 402,- 324,- 450,- 

Mazda 323 F 5 856,- 10 219,- 324,- 450,- 

Přívěs nákladní 572,- - 0,- 0,- 

Celkem 40 434,- 73 430,-  2 268,- 3 150,- 

Celkem 119 282,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4. 3 Nabídka společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., (ČPP) působí na českém pojistném trhu od 

listopadu 1995. V roce 2005 vstoupila do velké rodiny Vienna Insurance Group, která 

v současnosti zaujímá přední pozici na trzích v Rakousku, České republice, Rumunsku 

a na Slovensku. K dalším klíčovým trhům Vinna Insurance Group patří Polsko, 

Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora a Bulharsko. Díky tomu svým klientům 

může nabídnout jistotu a záruku silného partnera. Základní kapitál společnosti činí 1 

miliardu Kč. 

 

ČPP spravuje téměř 800 000 smluv klientů a každý měsíc sjednává zhruba 25 000 

nových pojistných smluv. Je univerzální pojišťovnou a nabízí svým klientům:  životní 

pojištění, úrazová pojištění, pojištění odpovědnostní, majetková a cestovní pojištění. 

V oblasti povinného ručení patří mezi tři nejvýznamnější pojišťovny na českém trhu. 

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

dalších sdružení. 
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ČPP působí na celém území České republiky jak prostřednictvím 10 oblastních 

ředitelství a sítě více než 60 poboček, tak prostřednictvím partnerů a externích 

spolupracovníků. Strategickými partnery České podnikatelské pojišťovny jsou 

Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká pošta, Hasičská vzájemná pojišťovna, MSBI a 

řada renomovaných makléřských společností. 

 

 

4. 3. 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem  motorového vozidla 

Česká podnikatelská pojišťovna svým klientům nabízí tři varianty povinného ručení. 

Rozdíl v jednotlivých variantách jsou v rozsahu poskytovaných služeb a výši limitů 

pojistného plnění. Rozdíly jsou uvedeny v tabulce 4-9 na následující straně. 

 
Tabulka 4-9 Varianty povinného ručení České podnikatelské pojišťovny 

Varianta Limity pojistného pln ění u 
věcných škod a ušlého zisku 

Limity pojistného pln ění při 
škodě na zdraví 

Special plus 20 mil Kč 40 mil Kč 
Super plus 70 mil Kč 70 mil Kč 
Sporopov 35 mil Kč. 18 mil. Kč 

Zdroj: zpracováno dle: http://www.cpp.cz/prodejci/cpp/pr/ 
 

Z tabulky lze vidět, že rozdíly jednotlivých variant se liší výší jednotlivých pojistných 

limitů. Při výběru povinného ručení ve variantě Speciál Plus, které je charakterizováno 

ČPP jako pojištění šité na míru, které má nízké základní sazby. Limity pojistného plnění 

jsou ve výši 40 mil. Kč na zdraví a na majetku a ušlém zisku činí 20 mil. Kč. Při 

sjednání této varianty pojištění dostává klient zdarma úrazové pojištění řidiče při havárii 

vozidla na pojistnou částku 200 000 Kč. Klient mohou také využít při sjednání slevy 5 

% na havarijní pojištění, 30 % slevu na balíček havarijního pojištění a nebo 10 % slevu 

na pojištění majetku a odpovědnosti občanů. 

 

Varianta Super Plus, která je charakterizovaná jako kvalitní pojistné krytí s nízkými 

základními sazbami. Limity pojistného plnění jsou ve výši 70 mil. Kč na zdraví a na 

majetku a ušlém zisku také ve výši 70 mil. Kč. Při sjednání varianty Super Plus, dostává 

klient zdarma úrazové pojištění řidiče při havárii vozidla na pojistnou částku 300 000 
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Kč. Dále mohou klienti využít slevy 10 % na havarijní pojištění, 30% slevy na balíček 

havarijního pojištění a 10 % slevu na pojištění majetku a odpovědnosti občanů. 

 

Varianta Sporopov je určena klientům ve věku 35 let a starším, kteří mají trvalé bydliště 

v obci do 10 000 obyvatel a jejich automobil je starší 8 let nebo nákladním automobilem 

české výroby starším 8 let. Při sjednání této varianty povinného ručení získávají klienti 

povinné ručení pro motocykl do 50 ccm včetně  či přípojné vozidlo do 750 kg včetně 

Jelikož se jedná o nejméně rozšířenou nabídku povinného ručení je varianta Sporopov 

bez asistenční služby, ale klienti mohou získat slevy: 5 % sleva na havarijní pojištění a 

10 % slevu na pojištění majetku a odpovědnosti občanů. 

 

U všech variant povinného ručení si mohou klienti zvolit, periodicitu placení pojistné. 

Může se jednat o čtvrtletní, pololetní a roční. Nižší periodicita, klienty neznevýhodňuje, 

je tedy bez navýšení. Maximální bonus pro rok 2007 je ve výši 35 %. Při uzavření 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla on-line dostávají klienti 7 % slevu po celou 

dobu trvání pojištění. Klienti získávají také rozsáhlé asistenční služby i při poruše 

vozidla s výjimkou varianty Sporopov. 

 

 

4. 3. 2 Havarijní pojištění 

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí havarijní pojištění pro: osobní vozidla, nákladní 

vozidla, tahače, autobusy, traktory, přívěsy a návěsy. Klienti si mohou vybrat  ze tří 

programů havarijního pojištění ten, který jim bude nejvíce vyhovovat. Jedná se o 

následující programy: 

All risk: 

� komplexní pojištění pro vozidlo a jeho výbavu, 

� pojištění pro případ poškození nebo zničení při havárii, 

� pojištění pro případ živelní události, 

� pojištění pro případ odcizení krádeží, vloupáním nebo loupežným přepadením, 

� pojištění vozidla proti násilnému poškození nebo zničení jinou osobou. 
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Havárie + živelní událost: 

� pojištění pro případ poškození nebo zničení při havárii, 

� pojištění pro případ živelní události, 

� levnější varianta. 

Odcizení + živelní událost: 

� Pojištění vozidla a jeho výbavy pro případ odcizení krádeží, vloupáním nebo 

loupežným přepadením, 

� Pojištění pro případ poškození nebo zničení při živelní události, 

� Pojištění proti násilnému poškození nebo zničení jinou osobou. 

 

Slevový program k havarijnímu pojištění: 

� sleva 5 % při uzavřeném povinném ručení – produkt Speciál Plus, Speciál nebo 

Sporopov u ČPPna stejné vozidlo, 

� sleva 10 % při uzavřeném povinném ručení – produkt Super Plus nebo Super u 

ČPP na stejné vozidlo, 

� sleva dle regionu provozu vozidla, 

� sleva na zabezpečení vozidla – pokud má vozidlo aktivní vyhledávací zařízení 

nebo mechanické zabezpečení proti odcizení, 

� sleva na počet řidičů – za volantem daného vozidla se mohou střídat maximálně 

dva řidiči, 

� sleva za bezeškodný průběh předchozího havarijního pojištění, a to ve výši 10 

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

 

K havarijnímu pojišt ění navíc nabízí: 

� zdarma asistenční službu, 

� úrazové pojištění – pojistné krytí až do výše  400 000 Kč za každé sedadlo 

(standard – v ceně pojištění úrazové připojištění sedadel vozidla s limitem 

pojistného plnění ve výši 100 000 kč), 

� připojištění čelního skla vozidla, 

� připojištění pronájmu náhradního vozidla, 

� balíček připojištění. 
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4. 3. 3 Kalkulace pojistného pojištění motorových vozidel společnosti 

Na základě zadaných požadavků na pojistnou ochranu a interních předpisů  České 

podnikatelské pojišťovny byla vyhotovena nabídka pojištění motorových vozidel 

uvedená v tabulce 4–10. Podmínky, výhody a doplňkové služby spojené s produkty 

uvedenými v této kalkulace jsou detailněji rozepsány v kapitole 4.10. 

 
Tabulka 4–10 Kalkulace pojištění motorových vozidel společnosti u České 

podnikatelské   pojišťovny 

Typ vozidla Povinné 
ručení 

Havarijní 
pojištění 

Úrazové 
pojištění* 

Pojištění čelního 
skla* 

Favorit 163 L 2688,- 0,-  0,- 0,- 

Octavia 4373,- 5 723,-  0,- 0,- 

Avie D 75 12926,-  9 400,- 0,- 0,- 

Peugeot Partner 4637,-  5 871,- 0,- 0,- 

Mazda 6  5716,-  14 422,- 0,- 0,- 

Peugeot 206 3855,-  6 819,- 0,- 0,- 

Mazda 323 F 6389,-  10 180,- 0,- 0,- 

Přívěs nákladní 595,-  0,- 0,- 0,- 

Celkem 41 179,- 52 415,-  0,- 0,- 

Celkem 93 594,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pozn.: * úrazové připojištění přepravovaných osob a pojištění čelního skla při sjednání pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a havarijního pojištění jednou 

smlouvou je zahrnuté v celkové sumě.  

 

 

4. 4 Nabídka společnosti ČSOB Pojišťovny, a. s 
 

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

a.s., ke kterému došlo 6. 1. 2003. Je univerzální pojišťovnou nabízející celou řadu 

životních i neživotních pojištění pro fyzické i právnické osoby. Objemem předepsaného 

pojistného se řadí na 4. místo mezi všemi pojišťovacími subjekty českého trhu. Její 

členství v silné finanční skupině ČSOB zajišťuje klientům komplexnost a kvalitu 

poskytovaných služeb srovnatelnou se zeměmi EU. 
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4. 4. 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 

ČSOB  Pojišťovna, a. s. nabízí tři možné varianty povinného ručení, ze kterých si 

mohou klienti vybírat. Jednotlivé varianty se liší limitami pojistného plnění, jejichž 

rozdíly jsou uvedeny v následující tabulce 4–11 na následující straně. 

 

Tabulka 4-11 Nabídka povinného ručení od ČSOB pojišťovny 

Varianta  Limity pojistného pln ění u 
věcných škod a ušlého zisku 

Limity pojistného pln ění při 
škodě na zdraví 

Standard 24 mil Kč 44 mil Kč 
Dominant 60 mil Kč 60 mil Kč 
Premiant 100 mil Kč. 100 mil. Kč 

Zdroj: zpracováno dle: http://www.csobpoj.cz/produkty/pojisteni-vozidel/povinne-ruceni.htm 
 

Tabulka ukazuje jednotlivé rozdíly ve výších limitů pojistných plnění u škod na majetku 

a škod na zdraví. Nejnižší limity má varianta Standard a to 24/44 mil Kč, dále varianta 

Dominant s limity 60/60 mil. Kč a varianta Premiant s nejvyššími limity plnění a to 

100/100 mil.Kč. 

 

Při sjednání povinného ručení u ČSOB pojišťovny získávají klienti následující výhod: 

� Zdarma úrazové pojištění řidiče, 

� Úspora 10 % u 40 vybraných okresů, 

� Úspora 20 % u vozidel starších 10 let, 

� Bonus až 35 % jezdí-li klienti bez nehod, 

� Zdarma široká nabídka asistenčních služeb, 

� Sleva 5% při věrnosti pojišťovně ČSOB, 

� Sleva 3% při jednorázově platbě pojistného. 

K povinnému ručení mají klienti možnost uzavřít připojištění odcizení vozidla, úrazové 

pojištění cestujících, nákladů na nájem náhradního vozidla, zavazadel, čelního skla, 

nadstandardní asistenční služby. 
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4. 4. 2 Havarijní pojištění 

Pojišťovna nabízí dvě varianty havarijního pojištění a to variantu Kasko Dominant, 

která obsahuje živelná rizika, vandalismus a střet vozidel, dále variantu Kasko Mini, 

které se týká pouze živelných událostí. 

 

Je možné volit ze dvou pojistných typů pojistných hodnot vozidla: 

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

vozidla), kdy se pro stanovení výše pojistného vychází z nové pořizovací ceny 

vozidla, upravené koeficientem stáří vozidla, který navíc mimo bonusu 

automaticky každoročně, až do stáří 6 let vozidla, snižuje cenu pojištění, 

� z obvyklé (tržní) ceny vozidla (vhodné pro ojetá vozidla), kdy se při stanovení 

výše pojistného vychází z tržní ceny vozidla. 

 

Havarijní pojištění obsahuje: 

� úhrada oprav v autorizovaných (značkových) servisech, 

� úhrada nákladů na vyproštění, odtažení a opravu vozidla, 

� v případě „totální škody“ náklady na znovupořízení vozidla,  

� asistenční služba ČSOB Pojišťovna assistance . 

 

Havarijní pojištění pracuje každoročně s bonusy a malusy, tudíž zohledňuje řidiče z 

hlediska zavinění škod. Za každý rok pojištění bez zaviněné nehody získáváte 10% 

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

ostatních druzích pojištění či za kombinaci s povinným ručením a 3 % za případnou 

jednoroční splatnost pojistného.  

 

K havarijnímu pojištění mají klienti možnost uzavřít si následující připojištění, které se 

shodují s možným připojištěním u povinného ručení. 
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4. 4. 3 Komplexní pojištění motorových vozidel 

Komplexní pojištění motorových vozidel nabízí pojišťovna ČSOB pod názvem 

Mobility. Mobility je moderním pojištěním, které zajišťuje komplexní pojistnou 

ochranu vozidla, ale i těch kteří jej užívají. Pojištěním MOBILITY lze sjednat havarijní 

pojištění motorového vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny, ale i povinné pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a tato pojištění je navíc kdykoli 

možné kombinovat s celou řadou připojištění, jako jsou – odcizení vozidla, úrazové 

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

služby.  

 

 

4. 4. 4 Kalkulace pojistného pojištění motorových vozidel společnosti 

Na základě zadaných požadavků na pojistnou ochranu a interních předpisů pojišťovny 

ČSOB. byla vyhotovena nabídka pojištění motorových vozidel uvedená v tabulce 4 – 

12. Podmínky, výhody a doplňkové služby spojené s produkty uvedenými v této 

kalkulace jsou detailněji rozepsány v kapitole 4.10. 

 
Tabulka 4–12 Kalkulace pojištění motorových vozidel společnosti u pojišťovny 

ČSOB 

Typ vozidla Povinné 
ručení v Kč 

Havarijní 
pojištění v Kč 

Úrazové 
pojištění v Kč 

Pojištění čelního 
skla v Kč 

Favorit 163 L 2105,- - 640,- 432,- 

Octavia 4 116,-  3 510,- 640,- 432,- 

Avie D 75 9 632,-  7 130,- 640,- 432,- 

Peugeot Partner 4 405,-  6 792,- 640,- 432,- 

Mazda 6  4 983,- 8 688,-  640,- 432,- 

Peugeot 206 3 592,- 5 461,-  640,- 432,- 

Mazda 323 F 5 561,- 6 260,-  640,- 432,- 

Přívěs nákladní 849,- -  0,- 0,- 

Celkem 35 243,-  37 841,- 4 480,- 3 024,- 

Celkem 80 588,- 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. 5 Nabídka společnosti Generali pojišťovna, a. s. 
 

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

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

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

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

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

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

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

vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik nabízí prostřednictvím vlastních 

spolupracovníků i řady renomovaných makléřských společností. Pojišťovna k 1. lednu 

2003 posílila pozici v oblasti pojištění motorových vozidel i v dalších odvětví 

neživotního pojištění. 

 

 

4. 5. 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 

Nabídka povinného ručení Generali pojišťovny, a. s.  zahrnuje jak limity pojistného 

plnění stanovené zákonem, tak limity vyšší, nad rámec zákona, které klienty spolehlivě 

ochrání. Pojišťovna pro rok 2007 svým klientům nabízí dva produkty povinného 

ručení.Rozdíly jednotlivých produktech a limity pojistného plnění uvádím v následující 

tabulce. 

     
Tabulka 4-13 Varianty pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla pojišťovny Generali  

Varianta  Limity pojistného pln ění u věcných 
škod a ušlého zisku 

Limity pojistného pln ění při 
škodě na zdraví 

Standard 18 mil Kč 35 mil Kč 
Plus 30 mil Kč 60 mil Kč 

Zdroj: zpracováno dle: http://www.csobpoj.cz/produkty/pojisteni-vozidel/povinne-ruceni.htm 
 

Jak bylo již  zmíněno jedná se o dva produkty, s různými výšemi limitů pojistného 

plnění. K variantě Standard nabízí pojišťovna  zvýhodnění pro pojištění osobních 

vozidel fyzických osob z obcí a malých měst, který se týká nižšího pojistného. 
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Při uzavření povinného ručení pojišťovna nabízí následující výhody: 

� bonusy za jízdu bez nehod ve výši 5 – 35%, 

� asistenční služby v tuzemsku i zahraničí, 

� možnost pololetních i čtvrtletních splátek bez področních přirážek, 

� sleva 5% na havarijní pojištění, 

� možnost úrazového připojištění sedadla řidiče s ročním pojistným 152,- Kč, 

� atraktivní kombinace s dalšími pojistnými produkty (např. pojištění skel nebo 

minikasko vč. cenových zvýhodnění), 

� právní poradenství: posouzení nároků uplatněných na poškozeném, 

� úhrada nákladů za právní zastoupení pojištěného v soudním řízení o náhradu 

škody. 

 

Klienti si mohou s povinným ručením sjednat různá připojištění jako např.: 

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

� pojištění proti odcizení, 

� pojištění havárie – včetně živelních škod a vandalismu, 

� pojištění skel, 

� pojištění náhradního vozidla, 

� úrazové pojištění přepravovaných osob, 

� pojištění právní ochrany, 

� program technické pomoci při poruše vozidla. 

 

 

4. 5. 2 Havarijní pojištění 

Nejoblíbenějším havarijním pojištěním je pojištění typu Allrisk, které zahrnuje všechna 

důležitá rizika jako jsou: poškození nebo ztrátu motorového vozidla, jeho částí nebo 

standardní a doplňkové výbavy způsobené živelními událostmi, požárem nebo 

výbuchem, střetem, zaviněným jednáním cizí osoby nebo odcizením. Pojištění lze však 

sjednat i na vybraná rizika individuální potřeby: 

� havárie (včetně živelní události a vandalismu), 

� odcizení (pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t ve stáří 3 – 11 let), 
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� minikasko ( živelní škody, střet se zvěří, požár, výbuch, vandalismus). 

 

Havarijní pojištění se sjednává na aktuální cenu vozidla, u nového vozu se jedná o 

prodejní cenu a u ojetých vozů se jedná o cenu časovou. Při jízdě bez nehod  v pojištění 

allrisk a pojištění rizika havárie poskytuje bonusy ve výši 10 – 50%, který takový řidič 

může získat již po 2 letech Pojišťovna přebírá i bonus dosažený v předchozím pojištění. 

Další nabízené slevy: 

� 10 – 20% za nadstandardní zabezpečení, 

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

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

nebo HAV, 

� 20% z havarijního pojištění pro držitele průkazu ZTP. 

 

K havarijnímu pojištění si lze sjednat různá připojištění a to, pojištění náhradního 

vozidla, pojištění skel, úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění zavazadel, 

pojištění právní ochrany, program technické pomoci při poruše vozidla.  

 

Je možné si sjednat komplexní pojištění Komplet ve všech možných variantách a 

kombinacích včetně bezplatného programu technické pomoci při poruše vozidla. 

  

 

4. 5. 3 Kalkulace pojistného pojištění motorových vozidel společnosti 

Na základě zadaných požadavků na pojistnou ochranu a interních předpisů pojišťovny 

Generali byla vyhotovena nabídka pojištění motorových vozidel uvedená v tabulce 4–

14 na následující straně. Podmínky, výhody a doplňkové služby spojené s produkty 

uvedenými v této kalkulace jsou detailněji rozepsány v kapitole 4.10. 
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Tabulka 4–14 Kalkulace pojištění motorových vozidel společnosti u pojišťovny 
Generali 

 Typ vozidla Povinné 
ručení v Kč 

Havarijní 
pojištění v Kč 

Úrazové 
pojištění v Kč 

Pojištění čelního 
skla v Kč 

Favorit 163 L 2 465,- -  675,- 592,- 

Octavia 3 691,- 4 599,-  675,- 592,- 

Avie D 75 12 082,- 6 276,-  675,- 592,- 

Peugeot Partner 4 113,-  4 084,- 675,- 592,- 

Mazda 6  4 662,-  6 195,- 675,- 592,- 

Peugeot 206 3 413,- 6 512,-  675,- 592,- 

Mazda 323 F 5 210,- 5 110,-  675,- 592,- 

Přívěs nákladní 422,-  - 0,- 0,- 

Celkem 36 058,-  32 776,- 4 725,- 4 144,- 

Celkem 77 703,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 

4. 6 Nabídka společnosti Allianz pojišťovna, a. s. 
 
Allianz pojišťovna je univerzální pojišťovnou, nabízí tedy produkty životního a 

neživotního pojištění. Na českém pojistném trhu působí od roku 1993 a během svého 

působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. Od roku 

1995 nabízí havarijní pojištění vozidel a v roce 1999 se Allianz stala jednou ze 12 

pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení.  

 

 

4. 6. 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 

Allianz pojišťovna zohledňuje při výpočtu sazeb povinného ručení místo bydliště, věk 

pojistníka a zda se jedná o soukromou osobu či o podnikatele. Co se týče místa bydliště, 

má stanoveny tři sazebníky a to pro region Praha (R1), velká města nad 90 000 obyvatel 

(R2) a města do 90 000 obyvatel a dále sazebník pro podnikající osoby. Přirážka za věk 

pojistníka ve výši 25% se týká klientů s věkem do 21 let. 

 

Allianz pojišťovna nabízí tři různé limity pojistného plnění, a to základní s limitem 

plnění 18 mil. Kč na věcné škody a ušlý zisk a 35 mil. Kč pro škody na zdraví nebo 
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usmrcením, dále vyšší s limitem pojistného plnění 50 mil.Kč na věcné škody a ušlý zisk 

a 50 mil.Kč pro škody na zdraví nebo usmrcením a maximální s limitem plnění 100 

mil.Kč na věcné škody a ušlý zisk a 100 mil.Kč pro škody na zdraví nebo usmrcením.K 

povinnému ručení získávají všichni klienti rozsáhlé asistenční služby využitelné nejen 

při nehodě, ale i při poruše vozu. Povinné ručení lze platit v ročních, pololetních či 

čtvrtletních splátkách, přičemž v případě pololetních splátek je základní sazba navýšena 

o 3%, při čtvrtletních splátkách o 5%. 

 

K povinnému ručení je možné dále sjednat připojištění skel vozidla vztahující se na 

všechny skla daného automobilu, dále úrazové pojištění přepravovaných osob a 

pojištění pro úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla.            

 

 

4. 6. 2 Havarijní pojištění 

Pojišťovna Allianz nabízí havarijní pojištění ve dvou variantách: 

� Klasik – vztahuje se na nová i ojetá vozidla a jedná se o kombinaci pojištění: 

• havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus, 

• havárie a živelní událost, 

• odcizení, živelní událost a vandalismus. 

� Limit  – vztahuje se na ojeté osobní a nákladní automobily do 3500 kg starší 

třílet s limitovaným pojistným plněním a jedná se o kombinaci pojištění: 

• havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus, 

• havárie a živelní událost. 

 

Havarijní pojištění lze sjednat buď samostatně nebo jako komplexní autopojištění 

v několika variantách: 

� Bronze - povinné ručení + základní havarijní pojištění (odcizení, vandalismus, 

živelní událost) + náhradní vozidlo, 

� Silver -  povinné ručení + základní havarijní pojištění (havárie, odcizení, 

vandalismus, živelní událost) + náhradní vozidlo, 
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� Gold - povinné ručení + základní havarijní pojištění (havárie, odcizení, 

vandalismus, živelní událost) + náhradní vozidlo + pojištění skel vozidla + 

pojištění asistence Plus, 

� Platinum - povinné ručení + základní havarijní pojištění (havárie, odcizení, 

vandalismus, živelní událost) + náhradní vozidlo + pojištění skel vozidla + 

pojištění zavazadel ve vozidle + pojištění asistence Plus + úrazové pojištění 

osob ve vozidle. 

 

 

4. 6. 3 Kalkulace pojistného pojištění motorových vozidel společnosti 

 
Na základě zadaných požadavků na pojistnou ochranu a interních předpisů pojišťovny 

Allianz,  a. s. byla vyhotovena nabídka pojištění motorových vozidel uvedená v tabulce 

4 – 15, která je uvedena na následující straně. Podmínky, výhody a doplňkové služby 

spojené s produkty uvedenými v této kalkulace jsou detailněji rozepsány v kapitole 

4.10. 

 
Tabulka 4–14 Kalkulace pojištění motorových vozidel společnosti u pojišťovny 

Allianz, a. s 

 Typ vozidel Povinné 
ručení v Kč 

Havarijní 
pojištění v Kč 

Úrazové 
pojištění v Kč 

Pojištění čelního 
skla v Kč 

Favorit 163 L 3 537,- -  960,- 492,- 

Octavia 4 547,-  9 389,- 960,- 492,- 

Avie D 75 12 910,-  8 015,- 960,- 492,- 

Peugeot Partner 4 926,-  6 979,- 960,- 492,- 

Mazda 6  5 684,- 13 829,-  960,- 492,- 

Peugeot 206 5 145,-  8 965,- 960,- 492,- 

Mazda 323 F 6 441,- 12 577,-  960,- 492,- 

Přívěs nákladní 686,- -  0,- 0,- 

Celkem  43 876,-  59 754,- 6 720,- 3 444,- 

Celkem  113 794,- 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. 7 Nabídka společnosti Triglav pojišťovna, a. s. 

 

Triglav pojišťovna působí na českém pojistném trhu již pátým rokem a jedná se o 

největší slovinskou pojišťovnu. Jediným akcionářem je Zavarovalnica Triglav. Tato 

pojišťovna působí již více jak sto let. Triglav pojišťovna, a.s. má povolení MF ČR k 

pojišťovací činnosti v neživotní oblasti. Nyní disponuje pojišťovna Triglav všemi 

základními majetkovými produkty, včetně odpovědnosti, a to jak pro občanskou, tak i 

podnikatelskou a průmyslovou klientelu. 

 

 

4. 7. 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 

Triglav pojišťovna svým klientům nabízí jednu variantu pojištění odpovědnosti za 

škody způsobené provozem vozidla s nadstandardními limity plnění, ve výši 50 mil. Kč 

u škod na zdraví pro každého poškozeného a 50 mil. Kč pro škody na věci a ušlý zisk 

celkem pro všechny poškozené.  V povinném ručení jsou zdarma zahrnuty asistenční 

služby pro případ nehody vozidla, úrazové pojištění řidiče na pojistné částky 50.000,- 

Kč pro případ smrti a 100.000,- Kč pro případ trvalých následků následkem úrazu a 

pojištění právní ochrany pojištěného s limitem 30 000 Kč. Navíc mohou klienti 

pojišťovny získat  bonus až ve výši 60% za bezeškodní průběh a nabízí možnost 

převodu bonusu na rodinného příslušníka   

 

K povinnému ručení nabízí pojišťovna tyto doplňková pojištění: 

� pojištění zavazadel se spoluúčastí, 

� pojištění skel bez spoluúčasti, 

� pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla bez spoluúčasti. 

 

 

4. 7. 2 Havarijní pojištění 

Triglav pojišťovna, a. s. nabízí havarijní pojištění: 

� pojištění pro případ dopravní nehody, odcizení vozidla nebo jeho části, živelné 

události, vandalizmu, pádu nebo nárazu věci živé nebo neživé, 
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� pojištění pro případ dopravní nehody, živelné události, a pádu nebo nárazu věci 

živé nebo neživé, 

� pojištění pro případ odcizení vozidla. 

 

V rámci havarijního pojištění získávají klienti zdarma nadstandardní asistenční službu 

CORIS s rozsahem asistence na území ČR a Evropy. Klienti mají možnost získat bonus 

až ve výši 60% za bezeškodní průběh a možnost převodu bonusu jak u povinného 

ručení na rodinného příslušníka. Při sjednání povinného ručení a havarijního pojištění 

jednou smlouvou mají klienti nárok na slevu. 

 

 Při sjednání havarijního pojištění je možnost využít doplňkových připojištěních: 

� pojištění úrazu přepravovaných osob v rozsahu smrt, trvalé následky a tělesné, 

poškození s možností až trojnásobku pojistné částky, 

� pojištění zavazadel, 

� pojištění skel vozidla bez spoluúčasti, 

� pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla bez spoluúčasti. 

 

 

4. 7. 3 Kalkulace pojistného pojištění motorových vozidel společnosti 

Na základě zadaných požadavků na pojistnou ochranu a interních předpisů pojišťovny 

Triglav, byla vyhotovena nabídka pojištění motorových vozidel uvedená v tabulce 4–16 

na následující straně. Podmínky, výhody a doplňkové služby spojené s produkty 

uvedenými v této kalkulace jsou detailněji rozepsány v kapitole 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

Tabulka 4–16  Kalkulace pojištění motorových vozidel společnosti u pojišťovny 
Triglav 

 Typ vozidla Povinné 
ručení v Kč 

Havarijní 
pojištění v Kč 

Úrazové 
pojištění v Kč 

Pojištění čelního skla 
v Kč 

Favorit 163 L 1 450,- -  900,- 1100,- 

Octavia 2 931,- 7 800,-  900,- 1100,- 

Avie D 75 7 749,- 4 290,-  900,- 1100,- 

Peugeot Partner 3 464,- 6 422,-  900,- 1100,- 

Mazda 6 4 529,- 14 976,-  900,- 1100,- 

Peugeot 206 3 262,- 9 020,-  900,- 1100,- 

Mazda 323 F 5 062,- 10 892,-  900,- 1100,- 

Přívěs nákladní 439,- -  0,- 0,- 

Celkem 28 886,-  53 400,- 6 300,- 7 700,- 

Celkem 96 286,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
4. 8 Nabídka společnosti Uniqa Pojišťovna, a. s. 

 

UNIQA zahájila svoji činnost v roce 1993. Jako držitel univerzální pojišťovací licence 

si vytvořila široké portfolio pojistných produktů pokrývající všechny segmenty českého 

trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob. 

 

Spoluzakladatelem a hlavním akcionářem UNIQA pojišťovny s podílem 83,33 % je 

největší rakouská pojišťovací skupina UNIQA.Druhým akcionářem UNIQA pojišťovny 

je Evropská banka pro obnovu a rozvoj EBRD.Díky silnému kapitálovému zázemí a 

dlouholeté zkušenosti zahraničního partnera se UNIQA velmi rychle stala stabilním 

pojišťovacím ústavem na českém trhu. Od dob svého vzniku se počáteční jmění 

společnosti několikanásobně navýšilo, dnes činí 480 miliónů korun. Síť více než 90 

poboček řízených 6 regionálními ředitelstvími zabezpečuje intenzivní servis pro 

zákazníky na celém území České republiky. 
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4. 8. 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 

Uniqa pojišťovna, a. s. nabízí svým klientům dvě varianty povinného ručení 

s rozdílnými výšemi pojistných limitů. První varianta má pojistný limit pro škodu na 

majetku 50 mil. Kč a pro škodu na zdraví 60 mil. Kč. Druhá varianta má pojistné limity 

jak pro škodu na majetku tak pro škodu na zdraví 100 mil. Kč. Tyto varianty mají další 

podvarianty. Varianta POV, která zahrnuje vozidla bez ohledu na rok výroby a varianta 

POV PLUS, která zahrnuje vozidla do roku výroby 1997 včetně. Uvedené varianty 

POV a POV PLUS se poté dělí na Prahu, velká města a ostatní. Dále má pojišťovna 

sazby pojistného rozděleny podle pojistníka na: 

� firmu – IČO, 

� svobodný do 28 let, 

� občan od 29-54 let, ženatí a vdané do 28 let, 

� občan starší 55 let, 

� lékař bez rozdílu věku, 

� tělesně postižení. 

Od května 2007 hodlá UNIQA zavést novou tarifní skupinu 1351 až 1400 ccm, která 

bude zvýhodněna oproti zbytku původní skupiny (tj. nyní 1350 až 1850 ccm). 

 

S povinným ručením klienti získávají: 

� slevu 5 % z celkové částky jako bonus za každý rok bez nehod, 

� možnost využít služeb malé "UNIQA asistence" 24 hodin denně, 

� slevu 5 % z havarijního pojištění, pokud jej sjednáte současně s POV. 

 

 

4. 8. 2 Havarijní pojištění 

Pojišťovna nabízí několik variant havarijního pojištění: 

Kasko 

Komplexní program havarijního pojištění, který kryje škody vzniklé na vozidle i v 

případě, že je klient sám viníkem nehody. Díky Kasku se nemusí klienti bát ani odcizení 

vozu či jeho součástí, rozbití skla, živelních škod a dalších nepříjemných událostí. 
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Pojištění obsahuje malou asistenci UNIQA. Aby pojištění bylo vhodné opravdu pro 

všechny klienty, můžete si vybrat z těchto variant : 

� kompletní - komplexní havarijní pojištění, které  chrání pro případ nehody, 

vandalismu, před pádem věci na vůz, před živelními škodami a odcizením, 

� havarijní -  pojištění pro ty, kteří se chtějí chránit pro případ nehody, proti 

pádu věci a živelním škodám, 

� odcizení - chrání  v případě odcizení vozu či jeho části a před živelními 

škodami. 

 

Z této základní nabídky pojištění Kasko nelze uplatňovat nároky na zapůjčení 

náhradního vozidla pro vozidlo žádné tovární značky. 

Kasko plus 

Jedná se o mírně dražší variantu kompletního pojištění na novou cenu s velmi 

zajímavými výhodami. Pojištění je určeno nejen pro majitele nových osobních 

automobilů, kteří chtějí být pojištěni nadstandardním způsobem. Oproti běžnému 

KASKO pojištění  navíc nabízí: 

� pojistné plnění bez amortizace při totálních škodách, a to až do 180 dnů stáří 

vozidla, 

� příspěvek na zapůjčení jiného vozidla až po dobu 10ti dnů opravy pojištěného 

vozidla, 

� pojistné plnění při škodách na čelním skle bez vlivu na Bonus/Malus se 

spoluúčastí pouze 5% z pojistného plnění minimálně 500 Kč i v případě, kdy je 

pro pojištění vozidla sjednána spoluúčast vyšší, 

� slevu 10% od druhého roku pojištění v případě uzavření tohoto produktu pro 

nové vozidlo. 

Kasko max 

Od 1. března má UNIQA pro vybrané značky vozidel nový produkt, díky němuž má 

klient nárok na pojistné plnění ve výši pořizovací ceny svého vozidla v případě totální 

škody po dobu 3 let (po odečtení spoluúčasti a zbytků). Produkt je určen pro nová 

vozidla. Kasko MAX lze uzavřít i na delší dobu, pouze pojistná částka se počínaje 4. 
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rokem snižuje každý rok o 15%. V současné době se produkt například nabízí přes 

leasingovou společnost pro nový model KIA Cee´d vyráběný v Žilině. 

 

 

4. 8. 3 Kalkulace pojistného pojištění motorových vozidel společnosti 

Na základě zadaných požadavků na pojistnou ochranu a interních předpisů pojišťovny 

Uniqa byla vyhotovena nabídka pojištění motorových vozidel uvedená v tabulce 4 – 17. 

Podmínky, výhody a doplňkové služby spojené s produkty uvedenými v této kalkulace 

jsou detailněji rozepsány v kapitole 4.10. 

 

Tabulka 4-17 Kalkulace pojištění motorových vozidel společnosti u pojišťovny 
Uniqa 

 Typ vozidla Povinné  
ručení v Kč 

Havarijní 
pojištění v Kč 

Úrazové 
pojištění v Kč 

Pojištění 
čelního skla v Kč 

Favorit 163 L 2 944,- -  600,- 527,- 

Octavia 4 075,-  3 893,- 600,- 970,- 

Avie D 75 11525,-  5 769,- 600,- 1 302,- 

Peugeot Partner 4 366,-  4 831,- 600,- 970,- 

Mazda 6 4 949,- 8 787,-  600,- 1 302,- 

Peugeot 206 3 628,-  3 679,- 600,- 527,- 

Mazda 323 F 5 531,- 5 510,-  600,- 970,- 

Přívěs nákladní 643,- -  0,- 0,- 

Celkem 37 661,-  32 469,- 4 200,- 6 568,- 

Celkem 80 898,- 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4. 9 Nabídka společnosti Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou 
republiku 

 

Finanční koncern Wüstenrot se  v České republice a na Slovensku začal budovat tím, že 

v roce 1993 byla založena Wüstenrot stavební spořitelna a v roce 1998 Wüstenrot 

životní pojišťovna. 1.1.2004 vznikla Wüstenrot pojišťovna s univerzální pojišťovací 

licencí. Od 1. 1. 2006 rozšiřuje své aktivity i na český trh, kde zakládá svoji pobočku 
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4. 9. 1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 

Většina pojišťoven kategorizuje podle objemu motoru. Wüestenrot pojišťovna jako 

první rozdělili auta do kategorií podle jejich výkonu, a tím se stala cenově mimořádně 

výhodná. Kategorizaci podle objemu motoru využijí zejména majitelé aut s vysokým 

objemem a nízkým výkonem motoru. 

 

Dále nabízejí mimořádné zvýhodnění pro ženy, které mají nejnižší sazby 

pojistného.Vychází ze zkušenosti, že ženy jezdí opatrně. Podle svých statistik a ze 

zkušeností z pojistné praxe vychází, že následky škod zapříčiněných ženami jsou 

obecně menší, zatímco frekvence (početnost) škod je přibližně vyrovnaná. 

 

Pojišťovna dále zohledňuje i věk řidičů, protože předpokládá, že čím je řidič starší, tím 

více praktických zkušeností s řízením má a stává se opatrnějším. 

 
Povinné ručení nabízí ve dvou variantách s různou výší limitů pojistného plnění: 

� Základní s limitem pojistného plnění u škod na majetku ve výši 18 mil. Kč a s u 

škod na zdraví či smrti ve výši 35 mil. Kč, 

� Zvýšená s limitem pojistného plnění u majetkových škod ve výši 70 mil. Kč a u 

škod na zdraví či smrti 70 mil. Kč. 

 

Obě varianty povinného ručení obsahují asistenční služby. Při bezeškodném průběhu 

poskytuje pojišťovna bonusy až do výše 35% a dále poskytuje slevu 10% pro klienty  

jakékoliv společnosti Wüstenrot. 

 

 

4. 9. 2 Havarijní pojištění 

V havarijním pojištění pojišťovna nerozlišuje sazby podle značek, ale má jednotný 

systém pro všechna vozidla. Neznevýhodňuje dražší a větší auty ani určité značky. 

Stejně jako u povinného ručení zvýhodňují řidičky a zkušené řidiče. Ženy starší 23 let a 

muži starší 29 let platí méně. 
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V rámci havarijního pojištění nabízí speciální asistenční služby pro ženy: 

� příjezd silniční služby a výměna pneumatika při defektu (náhradní díly si řidič 

hradí sám),nebo odtah vozidla do nejbližšího servisu schopného vozidlo 

opravit, 

� pomoc při vybití baterie, nastartování vozidla, případně odtah vozidla do 

nejbližšího servisu schopného vozidlo opravit, 

� doplnění paliva v případě nedostatku paliva, 

� výměna paliv silniční službou přímo na místě, případně odtah… 

� max. krytí je na území ČR a SR 3000 Kč a v zahraniční 200 EURO. 

 

Všichni ostatní řidiči mají v rámci havarijního pojištění nadstandardní asistenční služby. 

U havarijního pojištění mají klienti nárok za bezeškodní průběh až do výše 60%. Pro 

klienty společnosti Wüestenrot nabízí 10 % slevu na havarijní pojištění.  

 

Pokud mají klienti sjednané povinné ručení, získávají k havarijnímu pojištění stejného 

automobilu úrazové připojištění zdarma. Pojistná ochrana je vždy stejná a to 1 mil. Kč 

pro všechny osoby přepravované v motorovém vozidle. 

 

 

4. 9. 3 Kalkulace pojistného pojištění motorových vozidel společnosti 

Na základě zadaných požadavků na pojistnou ochranu a interních předpisů pojišťovny 

Wüstenrot, a. s. byla vyhotovena nabídka pojištění motorových vozidel uvedená 

v tabulce 4 – 18, která je uvedena na následující straně. Podmínky, výhody a doplňkové 

služby spojené s produkty uvedenými v této kalkulace jsou detailněji rozepsány 

v kapitole 4.10. 
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Tabulka 4-18 Kalkulace pojištění motorových vozidel společnosti u pojišťovny 
Wüstenrot.  

  
Typ vozidla 

Povinné 
ručení v Kč 

Havarijní 
pojištění v Kč 

Úrazové 
pojištění v Kč 

Pojištění čelního 
skla v Kč 

Favorit 163 L 2 380,-  ? 0,- 1 200,- 

Octavia 4 400,-  ? 0,- 1 200,- 

Avie D 75 6 620,-  ? 0,- 1 200,- 

Peugeot Partner 4 400,-  ? 0,- 1 200,- 

Mazda 6  9 260,-  ? 0,- 1 200,- 

Peugeot 206 4 700,-  ? 0,- 1 200,- 

Mazda 323 F 7 940,-  ? 0,- 1 200,- 

Přívěs nákladní  nepojišťují  ? 0,- - 

Celkem 39 700,-  ? 0,-  8 400,- 

Celkem ? 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Z tabulky lze vidět, že komerční pojišťovny Wüstenrot neposkytla potřebné údaje 

týkající se havarijní pojištění – tedy cenové kalkulace. Informace o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pojišťovna poskytla bez 

problémů. Po zjištění, že tato komerční pojišťovna neposkytuje tento druh pojištění pro 

přípojná vozidla, se  v další části této diplomové práce nebudu srovnáním této komerční 

pojišťovny zabývat, jelikož hlavním požadavkem bylo pojistit celý vozový park 

společnosti u jedné komerční pojišťovny. 

 

 

4. 10 Srovnání nabídek jednotlivých komerčních pojišťoven 
 
Při srovnávání nabídek jednotlivých pojišťoven pouze z hlediska výše pojistného, nelze 

určit, která pojišťovna je nejvhodnější, a která není vhodná vůbec. Každá pojišťovna  

má různé nabídky pojištění. Mohou se lišit  systémem  bonusů, doplňkových služeb či 

doplňkových připojištěních. V dnešní době nabízejí všechny pojišťovny na českém 

pojistném trhu různé doplňkové služby, které se v různých detailech liší. 

 

Proto není vhodné porovnávat nabídky pojišťoven pouze z cenového hlediska. Je 

vhodné porovnávat jednotlivé nabídky pojištění komplexně. V dalším textu jsou 
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uvedeny tabulky, které se týkají detailnějšího popsání druhy pojištění motorových 

vozidel jednotlivých automobilů tvořící vozový park společnosti Miroslavské strojírny, 

s.  r. o. V tabulce 4 – 19 je uvedeno roční pojistné u jednotlivých druhů pojištění 

motorových vozidel a jednotlivých pojišťoven, poskytující pojištění motorových 

vozidel na českém pojistném trhu. V tabulce 4 – 20 až 4 – 23 jsou detailněji rozepsány 

druhy pojištění motorových vozidel jednotlivých automobilů vozového parku 

společnosti včetně pojistných částek, limitů pojistných plnění, výše spoluúčasti atd. 

 
Tabulka 4–19 Nabídka ročního pojistného u jednotlivých druhů pojištění a    

komerčních pojišťoven pro společnost Miroslavské strojírny, 
s. r. o. 

Roční pojistné u jednotlilvých druhů pojištění  v Kč 

Pojišťovna Povinné  
ručení 

Havarijní 
pojištění 

Úrazové 
pojištění 

Pojištění 
čelního 

skla 
 Celkem 

Česká pojišťovna 51 882,- 76 559,- 4 704,- 3 500,- 136 645,- 
Uniqa 37 661,- 32 469,- 4 200,- 6 568,- 80 898,- 

Kooperativa 40 434,- 73 430,- 2 268,- 3 150,- 119 282,- 
Česká podnikatelská 
pojišťovna 

41 179,- 52 415,- 
Zahrnuto 
v ceně 

Zahrnuto v 
ceně 

93 594,- 

Generali 36 058,- 32 776,- 4 725,- 4 144,- 77 703,- 

Allianz 43 876,- 59 754,- 6 720,- 3 444,- 113 794,- 

ČSOB 35 243,- 37 841,- 4 480,- 3 024,- 80 588,- 

Triglav 28 886,- 53 400,- 6 300,- 7 700,- 96 286,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, že z hlediska výše pojistného, poskytuje nejlevnější povinné ručení 

pojišťovna Triglav a nejdražší Česká pojišťovna. U havarijního pojištění poskytuje 

nejlevnější pojistné pojišťovna Generali a Uniqa a nejdražší je Česká pojišťovna. U 

úrazového pojištění a u pojištění čelního skla je výhodná Česká podnikatelská 

pojišťovna, která má při sjednání povinného ručení a havarijní pojištění jednou 

smlouvou připojištění zahrnuta v ceně. Nejdražší u těchto připojištění je pojišťovna 

Triglav. Celkové roční pojistné je nejnižší u pojišťovny ČSOB a u Uniqa. Nejvyšší 

celkové pojistné má Česká pojišťovna. 
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Tabulka 4–20 Kalkulace pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla u jednotlivých komerčních pojišťoven a 
automobilů společnosti 

Pojišťovna Česká 
pojišťovna 

Uniqa Koop ČPP Generali Allianz ČSOB Triglav 

Roční pojistné v Kč 51 882 37 661 40 434 41 179 36 058 43 876 35 243 28 886 
Favorit 163 L 4 143 2 944 2 636 2 688 2 465 3 537 2 105 1 450 
Octavia 6 102 4 075 4 316 4 373 3 691 4 547 4 116 2 931 
Avie D 75 18 508 11 525 12 542 12 926 12 082 12 910 9 632 7 749 
Peugeot Partner 6 102 4 366 4 624 4 637 4 113 4 926 4 405 3 464 
Mazda 6  6 102 4 949 5 240 5 716 4 662 5 684 4 983 4 529 
Peugeot 206 4 143 3 628 3 648 3 855 3 413 5 145 3 592 3 262 
Mazda 323 F 6 102 5 531 5 856 6 389 5 210 6 441 5 561 5 062 
Přívěs nákladní 680 643 572 595 422 686 849 439 
Limit pln ění 
Věcná škoda v Kč 100 mil. 60 mil. 70 mil. 70 mil. 30 mil. 100 mil. 100 mil. 50 mil. 
Škoda na zdraví v Kč 100 mil. 50 mil 70 mil. 70 mil. 60 mil 100 mil. 100 mil. 50 mil. 

Bonus za bezeškodní měsíce 
Favorit 163 L 0% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 60% 
Octavia 0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 45% 
Avie D 75 0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 45% 
Peugeot Partner 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 35% 
Mazda 6  0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
Peugeot 206 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Mazda 323 F 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Přívěs nákladní 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

       Zdroj:vlastní zpracování 

 

Tabulka znázorňuje přehled kalkulací pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem motorového vozidla u jednotlivých pojišťoven. Liší se podle výší limitů 

pojistného plnění bonusy i interními sazbami, což má vliv na výši pojistného. Např. 

Česká pojišťovna nezohledňuje při flotilovém pojištění bonusy, a to se podepisuje 

negativně na výši pojistného, které je nejvyšší ze všech komerčních pojišťoven 

poskytující povinné ručení. 
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Tabulka  4–21 Kalkulace havarijního pojištění u jednotlivých 
komerčních pojišťoven a automobilů společnosti 

Pojišťovna Česká 
pojišťovna 

Uniqa Koop ČPP Generali Allianz ČSOB Triglav 

Roční pojistné v 
Kč 

76 559 28 899 74 430 52 415 32 776 59 754 37 841 53 400 

Octavia 12 435 3 893 7 438 5 723 4 599 9 389 3 510 7 800 
Avie D 75 13 235 5 763 12 128 9 400 6 276 8 015 7 130 4 290 
Peugeot Partner 10 850 4 831 15 668 5 871 4 084 6 979 6 792 6 422 
Mazda 6  17 373 8 787 16 575 14 422 6 195 13 829 8 688 14 976 
Peugeot 206 12 056 3 679 11 402 6 819 6 512 8 965 5 461 9 020 
Mazda 323 F 10 610 5 510 10 219 10 180 5 110 12 577 6 260 10 892 
Pojistná částka v Kč  
Octavia 200 000 191 600 130 000 200 000 180 000 138 300 200 000 200 000 
Avie D 75 300 000 463 900 125 000 300 000 160 000 234 900 300 000 300 000 
Peugeot Partner 150 000 220 000 121 000 150 000 127 000 161 400 200 000 190 000 
Mazda 6  350 00 390 000 181 000 350 00 220 000 242 900 300 000 360 000 
Peugeot 206 150 000 130 000 101 500 150 000 180 000 113 400 150 000 150 000 
Mazda 323 F 180 000 190 000 101 000 180 000 140 000 161 200 180 000 180 000 
Spoluúčast 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Bonus za bezeškodní měsíce 
Octavia 0% 35% 30% 35% 40% 0% 40% 45% 
Avie D 75 0% 30% 30% 30% 30% 0% 30% 45% 
Peugeot Partner 0% 25% 25% 25% 25% 0% 25% 35% 
Mazda 6  0% 15% 15% 15% 15% 0% 15% 20% 

Peugeot 206 0% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 
Mazda 323 F 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5% 5% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Tabulka znázorňuje přehled havarijního pojištění u jednotlivých komerčních 

pojišťoven. Každá komerční pojišťovna má rozdílné přístupy ke stanovení výše 

pojistného a tudíž se jednotlivé částky ročního pojistného liší. 
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Tabulka 4–22 Kalkulace úrazového pojištění u jednotlivých 
komerčních pojišťoven a automobilů společnosti 

Pojišťovna Česká 
pojišťovna 

Uniqa Koop ČPP Generali Allianz ČSOB Triglav 

Roční pojistné 
v Kč 

4 704 4 200 2 268 
v celkové 

ceně  
4 725 6 720 4 480 6 300 

Favorit 163 L 672 600 324 0 675 960 640 900 
Octavia 672 600 324 0 675 960 640 900 
Avie D 75 672 600 324 0 675 960 640 900 
Peugeot Partner 672 600 324 0 675 960 640 900 
Mazda 6  672 600 324 0 675 960 640 900 
Peugeot 206 672 600 324 0 675 960 640 900 
Mazda 323 F 672 600 324 0 675 960 640 900 
Přívěs nákladní 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pojistná částka v Kč 
Pro případ smrti 100 tis.  50 tis.  150 tis.  100 tis.  60 tis.  100 tis.  50 tis.  100 tis.  
Pro případ 
trvalých 
následků úrazu 

200 tis. 100 tis.  300 tis.  200 tis.  120 tis. 200 tis.  100 tis.  200 tis.  

Počet sedadel 5 5 5 5 5 5 5 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce je přehled jednotlivých komerčních pojišťoven, jejich výší ročního 

pojistného úrazového pojištění a související pojistné částky, které přdstavují max 

limit pojistného plnění od pojišťovny v případě pojistné události. Pro případ smrti 

je hranice než. pro případ trvalých následků 
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Tabulka 4–23 Kalkulace pojištění čelního skla u jednotlivých komerčních 
pojišťoven a automobilů společnosti 

Pojišťovna Česká 
pojišťovna 

Uniqa Koop ČPP Generali Allianz ČSOB Triglav 

Roční pojistné 
v Kč 

3 500 6 568 3 150 
v celkové 

ceně 
4 144 3 444 3 024 7 700 

Favorit 163 L 500 527 450 0 592 492 432 1 100 

Octavia 500 970 450 0 592 492 432 1 100 

Avie D 75 500 1 302 450 0 592 492 432 1 100 

Peugeot Partner 500 970 450 0 592 492 432 1 100 

Mazda 6  500 1 302 450 0 592 492 432 1 100 

Peugeot 206 500 527 450 0 592 492 432 1 100 

Mazda 323 F 500 970 450 0 592 492 432 1 100 

Přívěs nákladní 0 0 0 0 0 0 0 0 

Limit 
pojistného 
plnění v Kč 

5 000 bez limitu 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Spoluúčast 10% 
5% 

min.500Kč 
není 500 500 10% 500 není 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce je uveden přehled pojištění čelního skla u jednotlivých komerčních 

pojišťoven. Limit pojistného plnění je až na výjimku pojišťovnu UNIQA, která je 

bez limitu pojistného plnění, 5 000 Kč. Jednotliví pojistitelé se liší i výší 

spoluúčastí. Pojišťovna Triglav a Kooperativa mají při tomto druhu pojištění 

nulovou spoluúčast, ostatní pojistitelé spoluúčasti mají. 



 82 

5 NÁVRHY A OPATŘENÍ NA ZLEPŠENÍ POJISTNÉ 
OCHRANY MOTOTOVÝCH VOZIDEL 
VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 

 

Na základě charakteristik pojistných produktů jednotlivých komerčních pojišťoven, 

působících na českém pojistném v oblasti pojištění motorových vozidel, které byly 

provedeny v předcházející kapitole, bylo zjištěno, že pojištění na českém pojistném trhu 

poskytuje devět komerčních pojišťoven. Z hlediska tak velkého počtu je situace značně 

nepřehledná a zájemcům o pojištění nezbývá nic jiného, než analyzovat a srovnat 

nabídky jednotlivých pojišťoven a vybrat si tu, která bude vyhovovat jeho potřebám a 

požadavkům. 

 

V následujícím textu je pomocí jedné z metod rozhodovací analýzy, která je nazývána 

scoring modelem, provedena analýza produktů jednotlivých komerčních pojišťoven, 

nabízející na českém pojistném trhu pojištění motorových vozidel.  

 

Scoring model je metoda, která každému hodnocenému subjektu přiřadí podle předem 

definované metodiky určitý počet bodů - skóre. Body se mohou získávat z více 

hodnotících kritérií, jak kvantitativních, tak kvalitativních. Do celkového součtu pak 

mohou  jednotlivá kritéria vstupovat se stejnými nebo různými vahami. Výsledné skóre 

může být převedeno pomocí stupnice na slovní interpretaci. Scoring je běžný např. při 

posuzování úvěrové bonity klienta a se scoringovými modely pracuje většina bank v 

rámci řízení rizika. V této práci je scoring využit pro výběr nejvhodnějšího pojistitele 

v oblasti pojištění motorových vozidel pro společnost Miroslavské strojírny, s r. o.. 

 

Pomocí metody scoring model je provedeno několik komplexních srovnání nabídek 

vybraných pojistelů. Nejprve půjde o scoring model pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem motorového vozidla, dále scoring model havarijního pojištění, 

doplňkových připojištění – úrazové pojištění přepravovaných osob a pojištění čelního 

skla. Na konec bude proveden vyhodnocovací scoring model. 
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Pomocí výsledků jednotlivých scoring modelů bude určeno průběžné pořadí vybraných 

pojistelů. Po provedení vyhodnocovacího scoring modelu a z konečných výsledků 

doporučím společnosti  návrhy ke zlepšení pojistné ochrany svého vozového parku.   

 

Jednotlivé návrhy a opatření na zlepšení pojistné ochrany motorových vozidel budou 

založeny na teoretických poznatcích, které jsou popsány v kapitole 1 a 2, dále na 

analýze současného stavu pojištění vozového parku společnosti v kapitole 3. 2. Velký 

význam má také kapitola  4, ve které je popsána aktuální nabídka pojištění motorových 

vozidel na českém pojistném trhu, ale také komplexní analýza produktu jednotlivých 

komerčních pojišťoven, která je provedena metodou scoring model v kapitole 5. 

 

 

5. 1 Komplexní analýza produktů jednotlivých komerčních pojišťoven 
metodou scoring model 

 
Z předcházející textu víme, že dlouhou dobu byl monopolním poskytovatelem jak 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tak havarijního pojištění 

Česká pojišťovna. V roce 1991 byla provedena demonopolizace pojistného trhu a na trh 

havarijního pojištění byl umožněn vstup i ostatním pojistitelům. Pro pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stále platil monopol České 

pojišťovny. Až v roce 2000 došlo ke zrušení České pojišťovny jako monopolu 

v poskytování povinného ručení. Po této liberalizaci se strhl konkurenční boj 

poskytovatelů pojištění motorových vozidel o přízeň klientů. Každý poskytovatel chce 

získat co nejvíce klientů a předhání se v kvalitě poskytovaných služeb, v cenách, 

v bonusech a atd. Klienti se snadno nechají zlákat ihned první nabídkou pojišťovny 

jelikož neznají konkrétní nabídky jiných pojistitelů. Zda si vybrali pojistitele dobře či 

nikoliv zjistí až při vzniku nějaké pojistné události, která je spojena s pojistným plněním 

pojišťovny. Je tedy velmi dobré mít před uzavřením pojistné smlouvy představu o 

současné nabídce v tomto druhu pojištění na  pojistném trhu. Každý by měl mít také 

vlastní požadavky na pojistnou ochranu. Po znalosti pojistného trhu s produkty týkající 

se pojištění motorových vozidel a po stanovení vlastních požadavků na pojistnou 

ochranu je nutné provést srovnání nabídek jednotlivých pojistitelů a vybrat toho, který 

je z našeho pohledu nejvhodnější. 
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Pomocí scoring modelu bude v této kapitole vybrán společnosti Miroslavské strojírny, s. 

r. o. nejvhodnější pojistitel. Aby byl výběr proveden co nejlépe, je třeba vycházet 

z požadavků na pojistnou ochranu, které jsou uvedeny v kapitole 4, ale také zohlednit 

kritéria, které mají pro firmu význam. Kritéria podle kterých bude určen nejvhodnější 

pojistitel si společnost určila sama. Procentní váhy jednotlivých kritérií u jednotlivých 

druhů pojištění byly provedeny pomocí vícekriteriálního hodnocení variant 

rozhodování, které se používá když není možné použít jen jednoho kritéria při hledání 

optimálního rozhodnutí. První krok této metody spočívá ve stanovení vah kritérii 

rozhodování a druhý krok spočívá v hodnocení variant rozhodnutí a stanovení optimální 

varianty rozhodnutí. Stanovení vah kritérií rozhodování bude použita  metoda 

párového srovnání. 

 

V následujících subkapitolách jsou uvedeny tabulky, které zahrnují jednotlivé scoring 

modely, ve kterých jsou uvedeny hodnotící kritéria a procentní váhy, které zohledňují 

význam pro společnost Miroslavské strojírny, s r. o.  

 

Každé kritériu je rozděleno do tří  řádků. V prvním řádku je uvedena číselná nebo 

verbální charakteristika konkrétního hodnotícího kritéria. V druhém řádku jsou tyto 

charakteristiky ohodnoceny známkou 1 – 5, kde platí, že 1 je nejlepší a 5 nejhorší, tedy 

jako známkování ve škole. Jednotlivé charakteristiky mohou být ohodnoceny i stejnými 

známkami. Třetí řádek obsahuje bodové scóre neboli celkovou známku jednotlivého 

kritéria, která je získána vynásobením známky a příslušné procentní váhy. Na konci 

jednotlivých scoring modelů je uveden součet dosažených bodů a v posledním řádků je 

vyhodnoceno průběžné pořadí jednotlivých pojistitelů. Nejlepší umístění má ten 

pojistitel, který má na svém účtu nejnižší počet bodů a nejhorší umístění má ten, který 

dosáhl nejvyššího počtu bodů. Vyhodnocovací scoring model má v posledním řádku 

uvedeno celkové pořadí pojistitelů, kde nejlepší má nejnižší počet bodů stejně jako u 

jednotlivých scoring modelů. 
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5. 1. 1  Komplexní analýza pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou    
           provozem motorového vozidla 
 

U pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se nelze rozhodovat 

už jen podle výše ročního pojistného a určit podle této výše nejlepšího pojistitele. 

Základní sazby se totiž u jednotlivých pojišťoven stále více sbližují. Hlavní rozdíl 

spočívá v nejrůznějších zvýhodnění, bonusech a doplňkových službách. Společnost 

Miroslavské strojírny si jako další kromě výše pojistného určila kritéria výběru také 

pojistné limity, systém bonusu, převod bonusu, maximálně možný bonus, poskytované 

asistenční služby, možnost področních plateb pojistné bez navýšení, slevy na jiné 

produkty, ale také možnost úrazového připojištění přepravovaných osob. Společnost dá 

přednost pojišťovně, která bude nabízet nejvyšší pojistné limity, nejnižší pojistné, ale 

také pokud bude zohledňovat bonusy, převádět bonusy a podle maximálně možného 

bonusu, zda budou asistenční služby na výborné úrovni.  

 

Tato hodnotící kritéria  jsou obodovány známkami 1 – 5, kde 1 znamená nejlepší což je 

v našem případě nejlevnější pojištění, nejvyšší pojistné limity plnění, největší průměrný 

bonus za bezeškodní měsíce  a známka 5 znamená nejhorší, v našem případě nejdražší, 

nejnižší limity plnění, nejnižší průměrný bonus za bezeškodní průběh dosavadního 

provozu vozidla. Procentní váhy jednotlivých kritérií zohledňují význam daných kritérií 

a jsou stanoveny na základě priorit společnosti pomocí metody párového srovnání. 

Metoda využívá informace, které ze dvou kritérií je při srovnání důležitější, porovnávají 

se postupně každá dvě kritéria mezi sebou 

 
Společnost si zvolila pro výběr nejvhodnějšího pojistitele pro  pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla následující kritéria výběru: 

� výše pojistného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla,  je u každé pojišťovny jiná a společnost by využila nabídky s nižším 

pojistným [K1], 

� limit pojistného plnění věcných škod je zákonem stanovena ve výši 18 mil. Kč, 

společnost tedy dá přednost té pojišťovně, která nabídne vyšší limit než je 

stanovován zákonem [K2], 
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� limit pojistného plnění u škod na zdraví je zákonem stanoven ve výši 35 mil 

Kč, a jako v předchozím případě dá přednost té pojišťovně, která nabídne vyšší 

limit než zákonný [K3], 

� převod bonusů, je pro společnost důležitý z hlediska poskytované slevy na 

pojistném, pokud nebude převádět bonusy, je to pro společnost velice 

nevýhodné [K4], 

� maximálně možný bonus, je u každé pojišťovny v jiné výši, pro společnost je 

lepší nejvyšší možný bonus [K5], 

� področní splátky bez navýšení, je dobré využít, jelikož roční pojistné vozového 

praku není nezanedbatelná částka, a platba na víckrát pokud to pojišťovna 

umožní bez navýšení je výhodná [K6], 

� živelní pojištění zdarma k povinnému ručení znamená pro společnost, že si je 

nemusí zvláště připojišťovat, čímž by měla ušetřit [K7],. 

� systém bonusu – možná sleva za každý bezeškodný rok, kterou pojišťovny 

nabízí. Zpravidla se jedná o 5% slevu [K8], 

� možnost sjednání úrazového připojištění přepravovaných osob [K9], 

� poskytnutí slevy na jiné produkty při sjednání povinného ručení , čímž ušetří u 

jiné pojistky na pojistném [K10], 

� asistenční služby při vzniku nehody, znamená pomoci v případě nehody 

v některých případech i poruše vozidla [K11]. 

 

K přehlednému srovnání lez využít Fullerova trojúhledníku. Kritéria očíslujeme 

pořadovými čísly 1, 2, …., k. Trojúhelník se skládá z dvojřádků, které tvoří dvojice 

pořadových čísel kritérií sestavené tak, že se každá dvojice vyskytne právě jednou. 

Z každé dvojice se dle preference potřeb společnosti označí důležitější kritérium tučně. 

Počet označení důležitějšího kritéria označme ni . Váha i-tého kritéria se vypočte podle 

vzorce: 

vi = ni / N 

Obrázek Fullerova trojúhelníku pro stanovení vah je uveden na následující straně. 
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Obrázek 5-1 Odhad vah jednotlivých kritérií pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem  motorového vozidla – Fullerův trojúhleník 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Procentní váhy zohledňují význam daných kritérií, které jsou vypočítány pomocí 

metody párového srovnání na základě preferencí společnosti. Pomocí této metody tedy 

vyšlo, že vedení společnosti vidí největší důležitost ve výši ročního pojistného tedy 

v kritériu 1, za tímto kritériem následuje 2, poté asistenční služby atd. Nejméně důležité 

pro společnost znamená nabídka živelního pojištění zdarma, možnost slev na jiné 

produkty při sjednání povinného ručení a možnost úrazového připojištění 

přepravovaných osob. Vypočtené procentní váhy budou použity v následující tabulce 5-

1 – scoring modelu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 

která je uvedena na následující straně. 

 

 
 

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 

i ni vi 

1 10 0,18 

2 9 0,165 

3 5 0,09 

4 4 0,07 

5 3 0,055 

6 4 0,07 

7 3 0,055 

8 4 0,07 

9 1 0,04 

10 4 0,055 

11 8 0,15 

∑  55 1 
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Tabulka 5-1 Scoring model pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla 

Hodnotící 
kritérium 

Váha Česká 
pojišťovna 

Koop ČPP ČSOB Generali Allianz Triglav Uniqa 

51 882 40 434 41 179 35 243 36 058 43 876 28 886 37 661 
5 3 4 2 2 4 1 2 

 
Výše pojistného 
  

  
18% 

  0,9 0,54 0,72 0,36 0,36 0,72 0,18 0,36 
  100 70 70 100 30 100 50 100 

16,5%  1  2 2 1 5 1   4 4 
Limit pln ění 

u věcných škod 
   0,165 0,33 0,33 0,165 0,825 0,165 0,66 0,165 
  100 70 70 100 60 100 50 100 

9% 1 2 2 1 3 1 4  3 
Limit pln ění 

u škod na 
zdraví    0,09  0,18  0,18 0,09 0,27 0,09   0,36 0,09 

  ne ne  ne  ano  ano  ne ano  ano 
7% 5 5  5  1  1  5 1  1 

 
Převod bonusů 

    0,35 0,35 0,35  0,07 0,07  0,35 0,07 0,07 
  0% 50% 35% 35% 35% 0% 60% 35% 

5,5% 4 2 3 3 3 4 1 3 
Maximální 

bonus 
  0,22 0,11 0,165 0,165 0,165 0,22 0,055 0,165 
  ano ano ano ano ano ano ne ne 

7% 1 1 1 1 1 1 5 5 
Področní 
splátky 

bez navýšení   0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,35 0,35 
  ne ano ne ne ne ne ne ne 

5,5% 5 1 5 5 5 5 5 5 Živelní pojištění 
zdarma k POV 

  0,275 0,055 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 
  0% 5% 5% 5% 5% 0% 5% 5% 

7% 5 1 1 1 1 5 1 1 
Sleva za každý 
bezeškodný rok 

  0,35 0,07 0,07 0,07 0,35 0,35 0,07 0,07 
  ano ano ano ano ano ano ano ano 

5,5% 1 1 1 1 1 1 1 1 
Slevy na jiné 

produkty 
  0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 
  ano ano ano ano ano ano ano ano 

 4% 1 1 1 1 1 1 1 1 
Úrazové připoj. 
přepravovaných 

osob   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

  výborné výborné výborné průměrné průměrné průměrné průměrné průměrné 
15% 1 1 1 2 2 2 2 2 

Asistenční 
služby 

  0,15 0,15 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Celkem bodů 100% 2,665 1,97 2,425 1,66 2,78 2,635 2,435 1,94 

Průběžné 
pořadí 

 - 7 3 4 1 8 6 5 2 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tabulky 5-1 je patrné, že požadavky společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. na 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla nejlépe 

splňuje společnost ČSOB pojišťovna, a. s.- má nejvyšší možné limity pojistného plnění 

jak u věcných škod tak u škod na zdraví, výškou pojistného patří mezi nižší, v pořadí 

druhá nejnižší a další požadované kritéria plní také bez problémů. Hned za ní se 

umístila společnost Uniqa, a. s., která nabízí stejně vysoký limity pojistných plnění, ale 
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není zde možnost področních splátek, což zapříčinilo zvýšení bodů a tudíž druhé místo. 

Na třetím místě se umístila společnost Kooperativa pojišťovna, a. s., která jako jediná 

pojišťovna nabízí živelní pojištění k povinnému ručení zdarma, ale pojistné limity jsou 

nižší než u předchozích pojišťoven. Na čtvrtém místě umístila společnost Česká 

podnikatelská pojišťovna, a. s. Na pátém místě se umístila společnost Triglav 

pojišťovna, a. s., na šesté místo se dostala společnost Allianz pojišťovna, a. s. 

S rozdílem 0,03 se na sedmém místě umístila společnost Česká pojišťovna, a. s. 

z hlediska nejvyššího ročního pojistného, které je způsobeno hlavně tím, že Česká 

pojišťovna nezohledňuje u flotilového pojištění bonusy. Nejméně splňuje požadavky na 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla společnost 

Generali, a. s. i přes velmi nízké pojistné a to  z důvodů nejnižších limitů plnění jak u 

věcných škod tak u škod na zdraví.  V tabulce 5-2 v následující kapitole jsou uvedena 

jednotlivá hodnotící kritéria a procentní váhy zohledňující význam daných kritérií pro 

společnost Miroslavské strojírny, s. r. o., a to pro havarijní pojištění vozidel. 

 

 
5. 1. 2 Komplexní analýza havarijního pojištění 

Výše pojistného u havarijního pojištění je vyšší než pojistné z pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla. Při rozhodování, kterou komerční pojišťovnu 

zvolit mají význam i další hodnotící kritéria jak to bylo i v případě odpovědnostního 

pojištění. Nelze se rozhodovat jen podle výše ročního pojistného. Mezi další hodnotící 

kritéria společnost zařadila: 

� možnost připojištění čelního skla [K1],  

� možnost úrazového připojištění pro přepravované osoby [K2], 

� možnost připojištění nákladů na nájem náhradního vozidla [K3], 

� připojištění zavazadel [K4], 

� připojištění nadstandardní výbavy [K5], 

� využití systému bonusu a malusu [K6], 

� základní asistenční služby zdarma [K7].  

Pro stanovení vah jednotlivých kritérií je využit opět Fullerův trojúhelník jako u 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. 

 



 90 

Tabulka 5-2 Odhad vah jednotlivých kritérií havarij ního pojištění 

i 1 2 3 4 5 6 7 8  ∑ 

ni 7 3 4 1 1 5 6 1 28 

vi 0,25 0,11 0,14 0,035 0,035 0,18 0,215 0,035 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na základě preferencí společnosti byli určeny procentní váhy, které zohledňují význam 

daných kritérií, které jsou vypočítány pomocí metody párového srovnání. Největší 

důležitost vidí společnost ve výši ročního pojistného havariního pojištění dále ve 

využívání systému bonusu malusu dále v nabídce základních asistenčních služeb 

zdarma. Na čtvrté místo důležitosti patří možnost úrazového připojištění a na páté místo 

možnost připojištění čelního skla. Nejméně důležité pro společnost jsou zbývající tři 

kritéria a to: možnost připojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, možnost 

připojištění zavazadel a připojištění nadstandardní výbavy.  

 

V následující tabulce 5-2, která je uvedena na následující straně znázorňuje scoring 

model havarijního pojištění podle společností zvolených kritérií.  
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Tabulka 5-3 Scoring model havarijního pojištění 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že požadavky společnosti Miroslavské strojírny, s. r. 

o. na havarijní pojištění motorového vozidla nejlépe plní společnost Generali 

pojišťovna, a. s. a společnost Uniqa pojišťovna, a. s., které dosáhli shodně nejnižšího 

počtu bodů a to 1,035 bodů. Je to důsledkem toho, že největší váhu přiřadila společnosti 

výši ročního pojistného a tyto dvě pojišťovny kalkulují nejnižší možné pojistné a dále 

splňují všechna požadovaná kritéria až na připojištění nadstandardní výbavy, které 

neposkytují. Na druhém místě se umístila společnost ČSOB pojišťovna, a. s. s pouhým 

rozdílem 0,11 bodů od prvního místa což je způsobeno o něco málo vyšší ročním 

pojistným. Na třetí místo se dostala společnost Triglav pojišťovna, a. s., na čtvrté místo 

společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Páté místo zaujala společnost Allianz 

Hodnotící 
kritérium 

Váha Česká 
pojišťovna 

Koop ČPP ČSOB Generali Allianz Triglav  Uniqa 

76 559 73 430 52 415 37 841 32 776 59 754 53 400 32 469 

5 5 3 2 1 4 3 1 
Výše ročního 

pojistného 

  
 25% 

  1,25 1,25 0,75 0,5 0,25 1 0,75 0,25 
ano ano ano ano ano ano ano ano 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Připojištění 
čelního skla 

  
 11% 
  0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

ano ano ano ano ano ano ano ano 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Připojištění 
úrazové 

  
 14% 
  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

ano ano ano ano ano ano ano ano 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Připojištění 
nákladů na nájem 

náhradního 
vozidla 

  
 3,5% 
  0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

ano ano ne ano ano ano ano ano 
1 1 5 1 1 1 1 1 

Připojištění 
zavazadel 

  
 3,5% 
  0,035 0,035 0,175 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

ano ano ano ano ano ano ano ano 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Základní 
asistenční služby 

zdarma 

  
 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 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Systém bonus-
malus 

  
 21,5% 
  0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

ne ano ne ano ne ne ne ne 
5 1 5 1 5 5 5 5 

Připojištění 
nadstandardní 

výbavy 

  
 3,5% 
  0,175 0,035 0,175 0,035 0,175 0,175 0,175 0,175 

Celkem  100% 2,14 2 1,78 1,25 1,14 1,89 1,64 1,14 

Průběžné pořadí   7 6 4 2 1 5 3 1 
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pojišťovna, a. s. Nejméně splnila požadavky společnosti. a jako poslední se umístila 

společnost Kooperativa pojišťovna, a. s. a  společnost Česká pojišťovna, a. s. a to 

z důvodu nejvyššího ročního pojistného, kterému byla přiřazena největší váha. 

 

 

5. 1. 3 Komplexní analýza doplňkových připojištění 

Mezi doplňková připojištění, které společnost má ve svých požadavcích patří úrazové 

pojištění a pojištění čelního skla. Tato připojištění je možné sjednat pouze s pojistnou 

smlouvou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo 

s pojistnou smlouvou havarijního pojištění, nelze je sjednávat samostatně. 

 

U úrazového pojištění si mohou klienti vybrat, zda si sjednají úrazové pojištění na 

všechny přepravované osoby tedy na všechna sedadla vozidla, nebo pouze na sedadlo 

řidiče. Společnost Miroslavské strojírny má požadavek na sjednání tohoto pojištění na 

všechny sedadla, tedy 5 osob na každé vozidlo. 

 

U pojištění čelního skla si mohou klienti volit mezi různými limity pojistného plnění, 

které komerční pojišťovny nabízejí. Od těchto limitů se potom odvíjí také výše 

spoluúčasti a roční pojistné. Klient si vybírá limit pojistného plnění samozřejmě podle 

výše pojistného, ale také záleží na ceně vozidla, které má být pojištěno tímto pojištěním, 

tedy, které se má stát předmětem pojištění. Je zřejmé, že automobil v hodnotě 1 mil. Kč 

bude mít dražší čelní sklo než automobil v hodnotě 250 tis. Kč. Proto je vhodné pro 

automobily s vyšší hodnotou volit vyšší pojistné plnění. 

 
Mezi hodnotící kritéria společnost zařadila: 

� výše ročního pojistného úrazového připojištění [K1], 

� pojistná částka pro případ smrti [K2], 

� pojistná částka pro případ trvalých následků [K3], 

� počet pojištěných osob [K4], 

� výše ročního pojistného připojištění čelního skla [K5], 

� limit pojistného plnění [K6], 

� spoluúčast [K7], 
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� pojištění předního skla / všech skel vozidla [K8]. 

 

V následující tabulce je stanoven odhad vah jednotlivých kritérií dle preferencí 

společnosti 

 

Tabulka 5-4 Odhad vah jednotlivých kritérií doplňkových připojištění 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 ∑ 

ni 7 4 5 3 5 2 1 1 28 

vi 0,25 0,14 0,18 0,11 0,18 0,07 0,035 0,035 1 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Největší význam pro společnost u doplňkových připojištění má výše ročního pojistného 

úrazového připojištění a to 25%. Výše ročního pojistného u pojištění čelního skla 

získalo významnost 18% stejně jako pojistná částka pro případ trvalých následků. 14% 

váhu získala pojistná částka pro případ smrti. Počet úrazově pojištěných osob získalo 

11%. Limit pojistného plnění u připojištění čelního skla získal 7%. Nejmenší váhy 

získala spoluúčast při pojištění čelního skla a počet pojištěných skel, které získaly 3,5%. 
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Tabulka 5-5 Scoring model doplňkových připojištění 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že požadavky společnosti Miroslavské strojírny, s. r. 

o.  na doplňková připojištění, tedy na úrazové připojištění přepravovaných osob a na 

připojištění čelního skla nejlépe splňuje společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a. 

s., a to hlavně z důvodu, že má celkové roční pojistné jak u úrazového tak u připojištění 

čelního skla při sjednání havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla zahrnutou v celkovém pojistném, ale také z důvodu 

vyšších pojistných částech u úrazového připojištění.  Hned za ní se umístila společnost 

Hodnotící 
kritérium 

Váha Česká 
pojišťovna 

Koop ČPP ČSOB Generali Allianz Triglav Uniqa 

4 704 2 268 
zahrnuto 
v celkové 

ceně 
4 480 4 725 6 720 6 300 4 200 

3 2 1 3 3 5 4 3 

Výše 
ročního 

pojistného 
úrazového 
připojištění 

  
 25% 

  
0,75 0,5 0,25 0,75 0,75 1,25 1 0,75 
100 150 100 50 60 100 100 50 
2 1 2 4 3 2 2 4 

Pojistná 
částka pro 

případ 
smrti 

  
 14% 
  0,28 0,14 0,28 0,56 0,42 0,28 0,28 0,56 

200 300 200 100 120 200 200 100 
2 1 2 4 3 2 2 4 

Pojistná 
částka pro 

případ 
trvalých 
následků 

  
 18% 
  0,36 0,18 0,36 0,72 0,54 0,36 0,36 0,72 

celé pos. celé pos. celé pos. celé pos. celé pos. celé pos. celé pos. celé pos. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Pojištění 
řidiče/celé 
posádky 

  
 11% 
  0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

3 500 3 150 
zahrnuto 
v celkové 

ceně 
3 024 4 144 3 444 7 700 6 568 

2 2 1 2 3 3 5 4 

Výše 
ročního 

pojistného 
připojištění 
čelního skla 

  
 18% 
  

0,36 0,36 0,18 0,36 0,54 0,54 0,9 0,72 
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 bez 

2 2 2 2 2 2 2 1 
Limit 

pojistného 
plnění 

  
 7% 
  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,07 

500 není 500 500 500 500 není min.500 
2 1 2 2 2 2 2 3 Spoluúčast 

  
3,5% 
  0,07 0,035 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,105 

přední přední přední přední přední přední přední přední 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Pojištění 
čelního 

skla/všech 
skel vozidla 

  
 3,5% 
  0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Celkem  100% 2,105 1,5 1,425 2,745 2,605 2,785 2,895 3,07 
Průběžné 

pořadí 
  3 2 1 5 4 6 7 8 
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Kooperativa pojišťovna, a. s., která má nejvyšší pojistné částky u úrazového pojištění, 

ale také roční pojistné patří k nejnižším nabízeným a u připojištění čelního skla nemá 

spoluúčast. Na třetím místě se umístila společnost Česká pojišťovna, a. s. Společnost 

Generali pojišťovna, a. s. se umístila na čtvrtém místě, na pátém místě skončila 

společnost ČSOB pojišťovna, a. s., společnost Allianz pojišťovna, a. s. se umístila na 

šestém místě a na sedmém místě společnost Triglav pojišťovna, a. s. a nejméně 

odpovídá požadavkům společnosti společnost Uniqa pojišťovna, a. s a to z důvodů 

nejnižších pojistných částech u úrazového připojištění, ale také z hlediska dosti 

vysokého ročního pojistného u obou druhů připojištění.. 

 

 

5. 1. 4 Komplexní analýza jednotlivých komerčních pojišťoven nabízející pojištění 
motorových vozidel na českém pojistném trhu 

V následujícím textu bude provedena komplexní analýza jednotlivých komerčních 

pojišťoven, poskytující na českém pojistném trhu pojištění motorových vozidel. 

Analýza bude provedena opět pomocí Scoring modelu.  

 

Mezi vybraná hodnotící kritéria jsou zařazeny jak veřejně známé skutečnosti o 

jednotlivých komerčních pojišťovnách tak i vlastní a firemní zkušenosti s jednotlivými 

pojistiteli, a to: 

� dostupnost poboček  znamená počet poboček, jelikož kdyby měla pojišťovna 

pouze jednu pobočku se sídlem v Praze bylo by to pro ni nevýhodné jezdit 

uzavírat pojistnou smlouvu z Miroslavi do Prahy [K1], 

� zkušenosti společnosti s pojišťovnami z minulých let, jedná se o zkušenosti 

s danou komerční pojišťovnou v případě, že u ní měla společnost v dřívější 

době uzavřené pojištění [K2], 

� zelená linka, je výhodná v případě dotazů ohledně pojištění, v případě nehody, 

se vše dá vyřídit telefonicky a nemusí se cestovat na místo pobočky [K3],  

� on-line služby, které pojišťovny poskytují. Některé poskytují jak sjednání 

pojistné smlouvy on-line, tak hlášení pojistné události on-line, některé poskytují 

jen některé, společnost dává přednost oboum, poté hlášení pojistné události a 

nejméně sjednání pojistné smlouvy on-line [K4], 
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� kvalita nabízeného produktu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem motorového vozidla, kde je hodnota získána z předchozího scoring 

modelu a to z celkového počtu získaných bodů, čím nižší počet bodů tím je to 

pro společnost lepší [K5], 

� kvalita nabízeného produktu havarijního pojištění, kde je hodnota získána 

z předchozího scoring modelu a to z celkového počtu získaných bodů 

z havarijního pojištění. Nejlepší je nejnižší počet bodů a naopak [K6], 

� kvalita nabízeného produktu doplňkových připojištění – pojištění čelního skla a 

úrazového pojištění, kde je hodnota získána jak v předchozích [K7], 

� celková cena požadovaných produktů- celkové roční pojistné, je zjištěna 

součtem jednotlivých požadovaných produktů z předchozích scoring modelu, 

nejlepší znamená nejnižší roční pojistné [K8], 

� finanční síla – základní kapitál v mil. Kč [K9] 

 

Odhady vah jednotlivých kritérií jsou stanoveny v následující tabulce podle preferencí 

společnosti. 

Tabulka 5-6 Odhad vah jednotlivých kritérií jednotl ivých komerčních pojišťoven 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ 
ni 2 2 1 2 8 9 7 4 1 55 

vi 0,055 0,055 0,03 0,055 0,22 0,25 0,195 0,11 0,03 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po provedení metody párového srovnání bylo zjištěno, že největší váhu pro společnost 

Miroslavské strojírny z hlediska výběru vhodného pojistitele má kvalita nabízených 

produktů v pořadí havarijní pojištění ve výši 25%, pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem motorového vozidla ve výši 22% a doplňková připojištění ve 

výši 19,5%. Vysokou váhu pro výběr vhodného pojistitele má také celková cena 

požadovaných produktů, tedy výše celkového ročního pojistného a to asi 11%. Váhu ve 

výši 3% získala dostupnost poboček a zelené linka. O něco vyšší váhu získala 

dostupnost poboček, zkušenosti z minulých let, ale také on-line služby. On-line služby, 

dle mého názoru, využívají spíše klienti z řad občanů, nikoli z řad podnikatelů. 
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Jednotlivá hodnotící kritéria při výběru vhodné komerční pojišťovny spolu 

s procentními váhami významnosti uvádí tabulka 5-4 . 

 

Tabulka 5-7 Scoring model jednotlivých komerčních pojišťoven 

Hodnotící 
kritérium 

Váha Česká 
pojišťovna 

Koop ČPP ČSOB Generali Allianz Triglav  Uniqa 

4 000 2 800 1 000 1 536 500 600 189 480 
1 1 2 2 3 3 4 3 

Finanční síla 
(zákl.  kapitál 

v mil K č) 
3% 

0,03 0,03 0,06 0,06 0,09 0,09 0,06 0,09 
700 323 74 138 200 300 8 97 
1 1 3 2 1 1 4 3 

Dostupnost 
poboček 

5,5% 
0,055 0,055 0,165 0,11 0,055 0,055 0,22 0,165 
špatné špatné ne dobré dobré ne ne špatné 

4 4 3 1 1 3 3 4 
Zkušenosti 

s pojišťovnou 
z min. let 

5,5% 
0,22 0,22 0,165 0,055 0,055 0,165 0,165 0,22 
ano ano ano ano ano ano ne ano 
1 1 1 1 1 1 5 1 Zelená linka 3% 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,15 0,03 
S+H S+H S+H S+H H S+H S H 

1 1 1 1 2 1 3 2 
On-line 
služby* 5,5% 

0,055 0,055 0,055 0,055 0,11 0,055 0,165 0,11 
2,665 1,97 2,425 1,66 2,78 2,635 2,435 1,94 

4 1 2 1 5 3 2 1 Kvalita POV 22% 
0,88 0,22 0,44 0,22 1,1 0,66 0,44 0,22 
2,14 2 1,78 1,25 1,14 1,89 1,64 1,14 

5 4 2 1 1 3 2 1 Kvalita HAV 25%  
1,25 1 0,5 0,25 0,25 0,75 0,5 0,25 
2,105 1,5 1,425 2,745 2,605 2,785 2,895 3,07 

2 1 1 3 3 4 4 5 
Kvalita 

doplňkových 
připojištění 

19,5% 
0,39 0,195 0,195 0,585 0,585 0,78 0,78 0,97 

136 645 119 282 93 5947 80 588 77 703 113 794 96 286 80 898 
5 4 2 1 1 3 2 1 

Celková cena 
požadovaných 

produkt ů 
11% 

0,55 0,44 0,33 0,11 0,11 0,33 0,22 0,11 
Celkem bodů 100% 3,46 2,245 1,94 1,475 2,385 2,935 2,7 2,165 

Celkové 
pořadí 

 8 4 2 1 5 7 6 3 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
*S+H znamená, že je možnost on-line uzavřít pojistnou smlouvu i nahlásit pojistnou událost, S znamená 
pouze uzavření pojistné smlouvy on-line a H pouze nahlášení pojistné události on-line. 
 

Výše uvedené scoring modely dávají přehled o nabídkách jednotlivých pojišťoven a na 

jejich základě je možné přistoupit k výběru konkrétní pojišťovny, která nejlépe 

vyhovuje požadavkům společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. 

 

Podle požadavků společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o  se nejvhodnější variantů 

stala nabídka společnosti  ČSOB pojišťovna, a. s., která získala v celkovém scoring 
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modelu jednotlivých komerčních pojišťoven, který je znázorněn v tabulce 5-4, nejnižší 

počet bodů 1,475 a umístila se na prvním místě. Pozitivní výsledek je dán především 

kvalitní nabídkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 

jejími vysokými limity pojistných plnění jak u věcných škod tak škod na zdraví, tak 

kvalitními službami a hlavně nízkou výši ročního pojistného. K pozitivnímu výsledku 

také přispěla kvalitní nabídka havarijního pojištění, které se projevuje také nízkou výší 

ročního pojistného a kvalitními službami. Z hlediska finanční síly je tato pojišťovna 

třetí nejsilnější pojišťovnou na trhu, s rozsáhlou sítí poboček. 

 

Druhou nejlepší variantou se stala společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., 

která nabízí nižší limity pojistného plnění než pojišťovna ČSOB. U této pojišťovny 

nelze převést bonus při přestupu od jiné pojišťovny, což je v našem případě dosti 

důležité. V poskytování havarijní pojištění patří v kvalitě mezi střed. Doplňková 

připojištění a to pojištění čelního skla a úrazové připojištění přepravovaných osob jako 

jediná pojišťovna nabízí při sjednání povinného ručení a havarijního pojištění zahrnuje 

v celkové ceně neboli v ročním pojistném. Z hlediska dostupnosti poboček se řadí až za 

pojišťovnu ČSOB.. 

 

Třetí v pořadí se stala společnost Uniqa pojišťovna, a. s., pro kterou je typická nízká 

výše ročního pojistného, ale méně vhodná nabídka produktů. Pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem motorového vozidla se vyznačuje sice vysokými 

pojistnými limity plnění jak u věcných škod tak u škod na zdraví, neumožňují področní 

platby bez navýšení a rozsah asistenční služby je průměrný. Méně vhodná je také 

nabídka doplňkových připojištění. Úrazové připojištění přepravovaných osob má nízké, 

tedy nejnižší pojistné částky pro případ smrti i pro případ trvalých následků ze všech 

pojistitelů. Havarijní pojištění nabízí také v dobré kvalitě vzhledem k požadavkům 

společnosti. K umístění na třetím místě přispívají špatné zkušenosti společnosti 

z minulých let. Dále pojišťovna nenabízí službu zelené linky, on-line služby poskytuje 

pro hlášení pojistné události. 

 

Společnost Kooperativa pojišťovna, a. s. se umístila na čtvrtém místě. Je to druhá 

největší pojišťovna s největším podílem na trhu povinného ručení a havarijního 
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pojištění s rozsáhlou sítí poboček po celém území České republiky. Kvalita nabízených 

produktů je  dobrá  až na výši limitů pojistného plnění u věcných škod a škod na zdraví 

u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jako jediná nabízí 

k tomuto pojištění živelní pojištění zdarma. U úrazové připojištění však nabízí nejvyšší 

pojistné částky pro případ smrti a trvalých následků přepravovaných osob. Na čtvrtém 

místě se ocitla z hlediska velice vysoké výše ročního pojistného, která má pro 

společnost velkou váhu. Výše ročního pojistného je stanovena jako druhá nejvyšší. 

 

Na pátém místě se umístila společnost Generali pojišťovna, a. s., pro kterou jsou typická 

nejnižší výše ročního pojistného, ale vyznačuje se ne zcela vhodnou nabídkou produktů. 

U pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla jsou nižší limity 

pojistného plnění. Pojišťovna nabízí področní splátky a lze převést bonus i od jiné 

pojišťovny. Společnost Generali pojišťovna, a. s. je až šestou v pořadí z hlediska výše 

základního kapitálu a to 500 000 000 Kč. Dostupnost poboček po celém území České 

republiky je poměrně dobrá, ve srovnání s ostatními pojistiteli se umístila na čtvrtém 

místě 

  

Společnost Triglav pojišťovna, a. s. se umístila na šestém místě. Svým klientům nabízí 

vůbec nejnižší sazby pojistného u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem motorového vozidla ze všech pojistníků. Nabízí také nejnižší limity 

pojistného plnění jak u věcných škod tak u škod na zdraví u povinného ručení, což má 

pro společnost také velkou váhu a tudíž se umístila na šestém místě. Co se týče 

doplňkových připojištění a výší pojistného patří mezi nejvyšší ze všech pojistitelů 

 

Na sedmém místě se umístila společnost Allianz pojišťovna, a. s. Umístění je dáno 

především vysokou výší ročního pojistného požadovaných produktů, ale také ne zcela 

kvalitními produkty. Allianz také nezohledňuje bonus při flotilovém pojištění. 

 

Osmé místo obsadila společnost Česká pojišťovna, a. s. Je to dáno z důvodu nejvyššího 

ročního pojistného. Kvalita nabízeného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla, je bohužel oslabena tím, že pojišťovna nezohledňuje při flotilovém 
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pojištění bonusy, ale také jejich vysokou cenou. Váhu zde také mají špatné zkušenosti 

společnosti s touto pojišťovnou v minulých letech. 

 

Na základě výsledků, získaných ze scoring modelů doporučuji společnosti Miroslavské 

strojírny, s. r. o., aby svůj vozový park pojistila u společnosti ČSOB pojišťovna, a.s., 

jejíž nabídka se stala nejvhodnější variantou podle požadavků společnosti. 

 
 
5. 2 Návrhy a doporučení na změnu pojistitele a rozšíření pojistné 

ochrany vozidel společnosti 
 

V předcházející kapitole byly provedeny komplexní analýzy jednotlivých produktů 

pojištění motorových vozidel a komerčních pojišťoven, které toto pojištění na českém 

pojistném trhu nabízí. Bylo zjištěno na základě výsledků, získaných ze scoring modelů, 

že nejlépe vyhovuje požadavkům společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. nabídka 

společnosti ČSOB pojišťovna, a. s. 

 

V současné době mají Miroslavské strojírny u komerční pojišťovny ČSOB pojištěno 

pouze  jedno motorové vozidlo ze svého vozového parku. Jedná se o osobní automobil 

Škoda Favorit. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového 

vozidla je sjednané ve variantě Standard, což požadavkům společnosti nevyhovuje 

z hlediska výše limitů pojistného plnění pro škody na věci 24 mil. Kč a pro škody 

na zdraví 44 mil. Kč. Jelikož se jedná o zvýhodněný okres a vozidlo starší deseti let je 

zde poskytnuta sleva. U Favorita nemá společnost uzavřené havarijní pojištění z důvodů 

vysokého stáří vozidla, které v dnešní době nemá žádnou cenu a je tedy zbytečné toto 

pojištění platit. Nemá také sjednané žádné doplňkové připojištění u tohoto vozidla. 

 

Havarijní pojištění má společnost sjednané pouze pro nově pořízená vozidla a to pro: 

Mazda 6, Peugeot Partner, Avia D75 a Octavia. Je tedy požadavkem společnosti 

havarijně pojistit i zbývající část vozového parku. 

 



 101 

Připojištění čelního skla má sjednané pouze u užitkového vozidla Peugeot Partner, Avie 

D 75 a Mazda 6. Úrazové pojištění má sjednané pouze u Peugeot Partner, což je velice 

málo a požaduje pojištění sjednat u pro ostatní vozidla.  

Vzhledem k tomu, že společnost nemá havarijně pojištěna všechna vozidla, musí počítat 

s tím, že při pojištění všech vozidel naroste celková výše ročního pojistného. 

Společnosti bych doporučila sjednání následujících produktů: 

� pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla – 

variantu Premiant, 

� havarijní pojištění – variantu Kasko Dominant, zahrnující všechna důležitá 

rizika, včetně živelních rizik, vandalismu a střetu vozidel.   

 

U pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla ve 

variantě Premiant je pojistná ochrana pro případ škod způsobených na zdraví či 

usmrcení až do výše 100 mil. Kč na každého zraněného či usmrceného a v případě 

škody na majetku neboli věcné škody včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 100 

mil. Kč. Jelikož město Miroslav, kde se nachází sídlo společnosti patří mezi 40 

vybraných okresů, uspoří na povinném ručení společnost 10%. U vozidla Škoda Favorit 

uspoří 20% vzhledem k tomu, že se jedná o vozidlo starší 10 let. V cenových kalkulací 

jsou ceny uvedeny již po slevách. 

 

Havarijní pojištění doporučuji variantu Kasko Dominant, která zahrnuje všechna 

důležitá rizika. Spoluúčast je zvolena 10%, což bylo požadavkem společnosti. Je zde 

možnost sjednání spoluúčasti ve výši 5%. Rozdíl ve výši ročního pojistného je z 

hlediska celkového ročního pojistného zanedbatelný. Roční pojistná částka, jelikož se 

jedná o vozidla ojetá se sjednává z obvyklé tržní ceny vozidla, kde se při stanovení výše 

pojistného vychází z tržní ceny vozidla. Výše jednotlivých pojistných částek u vozidel, 

jsou uvedeny v kapitole 4. 2. 

 

Při dnešním počtu a závažnosti dopravních nehod, ale také počtu vozidel, je značné 

riziko úrazu, navrhuji společnosti na základě jejich požadavků připojistit si toto riziko u 

všech vozidel na plný počet sedadel, která jsou zapsána v jejich technickém průkaze. 

Pojištění se sjednává pro případ úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem, 
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jehož následkem je smrt nebo trvalá invalidita a ke kterému dojde v příčinné souvislosti 

s provozem konkrétního vozidla. Připojištění nabízí pojišťovna ČSOB ve dvou 

variantách: 

� pojištění plného počtu sedadel dle technického průkazu, 

� pojištění sedadla řidiče. 

 
Jelikož je požadavkem společnosti úrazově pojistit všechna sedadla vozidla dle 

technické průkazu, navrhuji společnosti první variantu. Při pojištění plného počtu 

sedadel dle technického průkazu nabízí pojišťovna 3 varianty, které se od sebe liší 

pojistnými částkami a tím pádem i výší ročního pojistného: 

� varianta 1 - pojistná částka pro případ smrti = 50 000 Kč 

                                    - pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu = 100 000 Kč 

                                    - roční pojistné 640 Kč 

� varianta 2 - pojistná částka pro případ smrti = 100 000 Kč 

                                    - pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu = 200 000 Kč 

                            - roční pojistné 1 280 Kč 

� varianta 3 - pojistná částka pro případ smrti = 150 000 Kč 

                                    - pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu = 300 000 Kč 

                            - roční pojistné 1 920 Kč 
 

Z hlediska požadavků společnosti, bych doporučila variantu 1, z důvodu nižšího 

pojistného, čemuž přikládá vedení společnosti také značný význam, ale je na vůli 

společnosti, kterou pojistnou ochranu zvolí. 

 

Dalším požadavkem bylo navrhnutí připojištění čelního skla, které pojišťovna ČSOB 

nabízí také svým klientům při sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem motorového vozidla nebo havarijního pojištění. Předmětem pojištění je čelní 

sklo. Vztahuje se na jejich poškození nebo zničení, není-li současně uplatňován nárok 

z havarijního pojištění. Pojistné plnění není snižováno o amortizaci. Spoluúčast při 

pojištění čelního skla je 10%. Klient má možnost zvolit si pojistnou částku odpovídající 

jeho potřebám: 

� pojistná částka 5 000 Kč s ročním pojistným 432 Kč, 

� pojistná částka 10 000 Kč s ročním pojistným 864 Kč, 
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� pojistná částka  20 000 Kč s ročním pojistným  1 524 Kč. 

V případě, že společnost Miroslavské strojírny, s. r. o. příjme doporučení a návrh na 

změnu pojistitele, tak pro ni bude přínosem výhodná cena nabízených produktů 

pojišťovny ČSOB, ale také kvalita. Produkty v oblasti pojištění motorových vozidel této 

pojišťovny odpovídají požadavkům podnikatelského subjekty, mezi které patří: 

� vyšší limity pojistného plnění než jsou zákonem stanoveny u pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel, 

� havarijní pojištění u všech motorových vozidel, v požadovaném rozsahu, 

� úrazové pojištění všech přepravovaných osob, 

� připojištění čelního skla, 

� pojištění celého vozového parku u jedné komerční pojišťovny, 

� asistenční služby v ceně pojistného. 

 

Pojišťovna ČSOB splňuje požadavek ohledně výše pojistných limitů, v doporučené 

variantě Premiant jsou limity pojistného plnění u škod na majetku 100 mil. Kč a u škod 

na zdraví také 100 mil. Kč, což jsou vyšší než zákonem stanovené 18 mil. Kč u škod na 

majetku a 35 mil u škod na zdraví. Havarijní pojištění patří mezi levnější poskytované 

na českém pojistném trhu a kvalitou společnosti vyhovují ve variantě Kasko Dominant. 

Úrazové připojištění přepravovaných osob a připojištění čelního skla také poskytuje jak 

havarijnímu  pojištění tak k povinnému ručení. Pojišťovna také nabízí pojištění celého 

vozového parku jednou pojistnou smlouvou, což plní požadavek také. Základní 

asistenční služby v ceně dnes už poskytuje každá komerční pojišťovna poskytující 

pojištění motorových vozidel. Rozhodující je tedy kvalita poskytovaných asistenčních 

služeb, která je u ČSOB průměrná. Dále by také pro společnost bylo výhodou uzavření 

dalších dodatkových připojištění, které ČSOB nabízí např. připojištění asistenčních 

služeb, kde by získala společnost širší asistenční služby. Pro společnost by to, ale 

znamenalo vyšší pojistné, než u požadovaných produktů. Záleží na společnosti, jestli na 

úkor vyššího pojistného zlepší ochranu svého vozového parku. V následující tabulce 5-

8, která se nachází na následující straně, je uvedeno srovnání výše pojistného 

současného pojištění motorových vozidel a navrhovaného pojištění. 
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Tabulka 5-8 Srovnání výše pojistného u pojištění motorových vozidel společnosti 
v současném stavu a při návrhu změny pojistné ochrany 

Současný stav pojistné ochrany Návrh na změnu pojistné ochrany 
Typ vozidla 

POV HAV POV HAV 

Favorit 136 L 1955 0 2 105 0 
Octavia 4387 11 510 4 116 3 510 
Avie D 75 12 956 10 479 9 632 7 130 
Peugeot Partner 4624 11 272 4 405 6 792 
Mazda 6 4209 11 030 4 983 8 688 
Peugeot 206 3648 0 3 592 5 461 
Mazda 323F 4048 0 5 561 6 260 
Přívěs nákladní 578 0 849 0 
Desta - vozík 0 0 0 0 

Celkem 80 696 73 084 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z tabulky lze vidět, že celkové roční pojistné na havarijní pojištění a pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, se po návrhu na 

změnu pojistitele sníží roční pojistné o 7 612 Kč. Jelikož není v tabulce zahrnuto 

úrazové připojištění přepravovaných osob a připojištění čelního skla budou náklady po 

návrhu o něco vyšší. Úrazové připojištění všech přepravovaných osob má roční pojistné 

640 Kč na jedno vozidlo, což je na celý vozový park 4 480 Kč. Pojistné u pojištění 

čelního skla je 432 Kč na jedno vozidlo, na celý vozový park tedy 3 024 Kč. Celkové 

roční náklady na celý vozový park včetně POV, HAV, úrazového připojištění a 

připojištění čelního skla budou při změně pojistitele 80 588 Kč. Jsou tedy nižší než při 

současné pojistné ochraně, které jsou 80 696 POV a HAV při připočtení připojištění 

úrazového připojištění a připojištění čelního skla 83 770 Kč. Rozdíl tedy v celkovém 

pojistném v současném stavu a po návrhu změny pojistitele je 3 182 Kč. Nižší pojistné 

je u nově navrhovaného pojistitele a to u společnosti ČSOB pojišťovny, a. s. Je tedy 

zřejmé, že navrhovaný pojistitel splňuje požadavky společnosti Miroslavské strojírny, s. 

r. o. a to i tím, že pojistné bude nižší než při současném stavu a pojistná ochrana bude 

zlepšená. 
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ZÁVĚR 

 

Od roku 2000, kdy byl na českém pojistném trhu zrušen monopol České pojišťovny 

v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, a 

systém tohoto pojištění přešel ze zákonného pojištění na systém povinného smluvního 

pojištění, je situace nepřehledná z hlediska počtu komerčních pojišťoven poskytující 

tento druh pojištění. Každý poskytovatel chce získat co  největší počet klientů a 

předhání se v kvalitě poskytovaných služeb, cenách, v různých slevách a bonusech. 

Klienti mají tedy nelehký úkol v rozhodování, která komerční pojišťovna pro ně bude ta 

nejlepší. Před uzavřením pojistné smlouvy by měl mít každý představu o současné 

nabídce pojištění na pojistném trhu, ale také by měli mít klienti stanoveny vlastní 

požadavky na pojistnou ochranu. Po znalosti pojistného trhu s produkty týkající se 

pojištění motorových vozidel a po stanovení vlastních požadavků na pojistnou ochranu 

je nutné provést srovnání a analýzu nabídek jednotlivých komerčních pojišťoven a 

vybrat si tu, která bude z pohledu klienta nejvíce vyhovovat. 

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout zlepšení a vybrat optimální variantu pojistné 

ochrany v oblasti pojištění motorových vozidel v podmínkách společnosti Miroslavské 

strojírny, s. r. o., na základě teoretického zdůvodnění , analýze a zhodnocení současné 

situace na trhu pojištění motorových vozidel . Použitím metody scoring model lze 

společnosti navrhnout a vypracovat doporučení ke zlepšení celkové pojistné ochrany 

v oblasti pojištění motorových vozidel. 

 

V první části je popsána problematika pojištění jako celku, jeho stručná historie a 

klasifikace. Další část je podrobně věnována pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem motorového vozidla a havarijnímu pojištění. Je zde také popsán 

postup při způsobení škody vozidlem v České republice a nehodovost na území České 

republiky v jednotlivých letech. 

 

Třetí část práce obsahuje analýzu současného stavu pojištění motorových vozidel 

vybraného podnikatelského subjektu a obsahuje informace o společnosti Miroslavské 

strojírny, s. r. o. jakož je činnost firmy atd. 
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Čtvrtá část  je věnována jednotlivým nabídkám komerčních pojišťoven působících na 

českém pojistném trhu v oblasti pojištění motorových vozidel. Jsou zde popsány 

podrobněji jejich produkty – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

motorového vozidla a havarijní pojištění. Pro každou komerční pojišťovnu je také 

vyhotovena konkrétní kalkulace šitá na míru společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o.  

 

V poslední části je provedeno vyhodnocení jednotlivých nabídek komerčních 

pojišťoven a výběr nejvhodnější pojistné ochrany pro společnost, při respektování 

požadavků společnosti na  pojištění vozového parku. Pro posouzení je využita metoda 

scoring modelu, kde byla jednotlivá kritéria ohodnocena procentními váhami 

zohledňující význam daného kritéria pro společnost  a vypočteno celkové bodové skore 

pro jednotlivé komerční pojišťovny. Procentní váhy byly stanoveny pomocí metody 

párového srovnání, která využívá informace, které ze dvou kritérií je při srovnání 

důležitější, porovnávají se postupně každá dvě kritéria mezi sebou. K přehlednému 

srovnání byl využit Fullerův trojúhelník, kde je preferované kritérium z dvojice je 

označené tučně. 

 

Nejlepší variantou se stala nabídka společnosti ČSOB pojišťovny, a. s., která dosáhla 

nejnižší známku z celkového hodnotícího scoring modelu a tudíž je vybrána jako 

nejlepší. Společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. je doporučeno pojistit vozový park u 

společnosti ČSOB pojišťovny, a. s. jejíž nabídka se stala nejvhodnější variantou podle 

požadavků společnosti. 

 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout zlepšení pojistné ochrany vozového parku 

společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o., tedy navrhnout vhodné pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, havarijní pojištění a doplňková 

připojištění. Doufám, že se mi podařilo cíle dosáhnout, a že moje diplomová práce 

pomůže společnosti Miroslavské strojírny, s. r. o. a všem ostatním, kteří budou práci 

číst pro lepší orientaci v problematice pojištění motorových vozidel. 

 

 

. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu  

způsobenou provozem vozidla. 
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Příloha č.1 
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