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Abstrakt  
Cílem diplomové práce je analýza možnosti sjednání pojištění rodinného domu ve výstavbě v 
různých pojišťovnách. Nečekaná rizika, která se mohou objevit, způsobí mnohdy velké eko-
nomické problémy. Pokud právnická nebo fyzická osoba uzavře vhodné pojištění, pomůže mu 
následky škody překonat finanční krytí z pojišťovny. 
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Abstract 
The aim of this thesis is to analyze the possibility of arranging insurance house under con-
struction in a variety of insurance companies. Unexpected risks that may occur, often causing 
major economic problems. If a legal or natural person out appropriate insurance will help him 
overcome the financial consequences of loss of insurance coverage.  
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The insurance company, insurance, contract amount, risk, insurane benefit  
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1 Úvod a cíl práce 

1.1 Úvod 

Téma své diplomové práce jsem vybral z oblasti pojišťovnictví, které je 

v současné době v tržní ekonomice důležitým prvkem na finančním trhu po ce-

lém světě, a podnikatelského subjektu, který řeší škodu z oblasti stavebnictví. 

 

Žijeme ve vyspělé společnosti v době velkého pokroku. Lidé ovládají složité 

přístroje, dokáží vyléčit řadu nemocí, dopravují se a komunikují na velké vzdá-

lenosti, atd. I přes tyto vymoženosti nejsou schopni řídit své životy, předvídat 

nemoci, havárie, katastrofy, řídit počasí. Před těmito nepříznivými situacemi se 

snažili od nepaměti chránit. Je to vztah, který umožňuje těm, kteří utrpěli ztrá-

tu, úraz apod., aby dostali finanční náhradu následků tohoto neštěstí. Pojištění 

je realizováno formou právních vztahů mezi pojišťovnou a dalšími účastníky 

pojištění. Práva a povinnosti účastníků pojištění jsou stanoveny obecně závaz-

nými předpisy nebo příslušnou smlouvou. 

 

Toto téma jsem si vybral z důvodu částečné znalosti tohoto odvětví, neboť 

mám dlouhodobou brigádu v oblasti likvidace škod z neživotního pojištění.  

V diplomové práci chci využít pohled z praxe a své zkušenosti, které jsem brigá-

dou získal, a ne jenom znalosti získané z knih, internetu nebo jiných informač-

ních portálů. Chci poukázat na chyby, které vznikají při sjednávání pojištění, jak 

ze strany pojištěných, tak ze strany zástupců pojišťoven. Ze strany pojištěných je 

tendence ušetřit na pojistném, neseznámit se s pojistnými podmínkami, neo-

chota komunikovat se samotnou pojišťovnou. Chyby vznikají i na straně pojišťo-

ven, například nepřesné definování pojistných podmínek, neznalost pojišťova-

cích agentů při uzavírání pojistných smluv, neznalost likvidátorů při řešení 

škodných událostí a vyšší zájmy třetích osob. 

 

Kombinací těchto chyb vznikají nevýhodné smlouvy mezi pojišťovnou a kli-

entem. Z těchto špatně sepsaných smluv ztrácejí obě strany. Ze strany klienta to 
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může být např. nadměrně velké pojistné, nízké pojistné částky, kde při následné 

likvidaci škodné události může být poukázáno na tzv. podpojištění a může dojít 

ke krácení pojistného plnění, nepojištění některých rizik atd. Z pohledu pojiš-

ťovny se tyto chyby projevují v oblastech příjmů za pojistné a výdajů za pojistná 

plnění. Příjmy pojišťoven jsou ovlivněny výší pojistného a počtem sjednaných 

pojistných smluv. Výdaje jsou ovlivněny režijními náklady pojišťovny a hlavně 

výší vyplacených pojistných plnění. 

 

V současné době pojištění a pojišťovnictví zasahuje do všech činností kaž-

dého jednotlivého občana, podnikatelského subjektu, neziskové organizace atd. 

Některé druhy pojištění jsou ze zákona povinná, jiná dobrovolná. Původním 

záměrem pojištění byla pomoc v nouzi, kdy se jednotlivec nemůže ubránit škodě 

a finančně ji krýt. Dnes, v podmínkách tržního mechanismu, plní pojišťovny 

svojí činností stabilizátora ekonomické úrovně podniků a životní úrovně obyva-

telstva v případě neočekávané události. U fyzických osob posiluje jejich ekono-

mickou a sociální odpovědnost. 

 

Teoretická část mé diplomové práce se zabývá základním rozdělením pro-

duktů na trhu v neživotním pojištění a jejich popisem a vysvětlením základních 

pojmů v nich obsažených. 

1.2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je analýza možnosti sjednání pojištění rodinného 

domu ve výstavbě u různých pojišťovnech. Nečekaná rizika, která se mohou ob-

jevit, způsobí mnohdy velké ekonomické problémy. Pokud právnická nebo fy-

zická osoba uzavře vhodné pojištění, pomůže mu následky škody překonat fi-

nanční krytí z pojišťovny. 
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2 Zákony 

Chod pojišťoven, pojištění a smlouvy mezi pojistitelem a pojistníkem musí 

odpovídat jednotlivým zákonům České republiky. K základním zákonům patří 

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. dále to je zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnic-

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

zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvi-

dátorech pojistných událostích. Dále se musí brát ohled např. na Obchodní zá-

koník. 

2.1 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 

Tento zákon upravuje občansko-právní vztahy a přispívá k naplňování ob-

čanský práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnic-

tví, dále občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických 

osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající 

z práva na ochranu osob, pokud tyto občansko-právní vztahy neupravují jiné 

zákony.1 

 

Z tohoto zákona jsou nejdůležitější § 1-51, § 123-151, § 415-459.  V části prv-

ní, hlava první, tj. §1-6 občanského zákoníku, se zabývá občansko-právními 

vztahy a jejich ochranou. Druhá hlava, tj. § 7-21 občanského zákoníku, se zabývá 

vysvětlením pojmů fyzická osoba, právnická osoba, zájmové sdružení právnic-

kých osob a jejich ochrana. V hlavě třetí, tj. § 22-33 občanského zákoníku, se 

zabývá možnostmi různých zastoupení fyzických a právnických osob. Zastoupe-

ní může být Zákonné zastoupení a Zastoupení na základě plné moci. Hlava čtvr-

tá, tj. § 34-51 občanského zákoníku, se zabývá právními úkony, např. smlouvy, 

návrh na uzavření smlouvy. 

 

                                                 
1 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 1 
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Další důležitou částí občanského zákoníku je druhá část, která se pojednává 

o vlastnickém právu, spoluvlastnictví a společném jmění. Do této kategorie spa-

dají paragrafy § 123-151. 

 

Poslední a nedílnou součástí pojišťovnictví je soubor paragrafů § 415-459, 

které jsou obsaženy v části šesté, která se jmenuje Odpovědnost za škodu a za 

bezdůvodné obohacení. Tato část podle mého mínění patří v pojištění a k řešení 

následným škodám k nejdůležitějším. V tomto vymezení je vysvětleno, kdo a jak 

je zodpovědný za škody. K hlavním paragrafům v této části související 

s pojištěním je paragraf §415, který zní: „Každý je povinen počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostře-

dí”. Další důležitý paragraf je §420 (1): „Každý odpovídá za škody, kterou způ-

sobil porušením právní povinnosti”. 

2.2 Zákon č. 277/2009 Sb., 0 pojišťovnictví 

Zákon upravuje činnost v pojišťovnictví. Je rozdělen do šesti částí. První de-

finuje obecná ustanovení, tj. rozsah působnosti. Aby nedocházelo k omylům, 

uvádím i oblasti, na které se zákon nevztahuje. Dále jsou zde pro účely tohoto 

zákona přesně vymezeny pojmy. V druhé části se zabývá provozováním činnosti 

v pojišťovnictví. Stanovuje základní podmínky pro provozování činnosti 

v pojišťovnictví. V první hlavě této části jsou uvedena základní ustanovení, která 

jsou upřesněna jednotlivými paragrafy, které se týkají základních podmínek pro 

provozování činnosti v pojišťovnictví. V druhé hlavě zákona jsou definovány 

podmínky provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou, změny 

v činnosti v orgánech tuzemské pojišťovny, provozování pojišťovací činnosti po-

jišťovnou z jiného členského státu na území ČR a provozování pojišťovací čin-

nosti třetího státu. Stejně tak je ve třetí hlavě rozděleno a definováno provozo-

vání zajišťovací činnosti. 

 

Dále tento zákon upravuje činnost v pojišťovnictví, jejich provozováním je 

výkon státního dozoru pomocí České národní banky, dále jen ČNB, v souladu s 



VUT v Brně                                                                                             Ústav stavební ekonomiky a řízení 

Fakulta stavební                                          Diplomová práce 

16 
Brno, 2013                                                                                                Bc. Michal Holan 

právem Evropských společenství. Týká se především pojišťoven se sídlem na 

území České republiky a také provozováním pojišťovací činnosti na území České 

republiky se sídlem na území státu Evropské unie a států Evropského hospodář-

ského prostoru. 

 

Zákon přesně stanovuje podmínky nutné k udělení povolení provozování 

pojišťovací a zajišťovací činnosti a zároveň definuje situaci, kdy povolení nelze 

udělit. Jestliže jsou splněny všechny zákonné povinnosti, pojišťovna podává žá-

dost o udělení povolení. Kromě identifikačních údajů o firmě, obsahuje i ob-

chodní plán, pojistné odvětví, metody výpočtu pojistného atd., základní kapitál. 

Další důležitou věcí je důvěryhodnost fyzických nebo právnických osob. Nesmí 

být ohrožen střet zájmů. V případě nezajištění zákonné činnosti se pojišťovna 

zrušuje s likvidací dle schválení ČNB. 

2.3 Zákon č. 37/2004 Sb., 0 pojistné smlouvě 

Tento zákon upravuje právní náležitosti pojistné smlouvy, práva a povin-

nosti účastníků pojištění, určuje jednotlivé druhy pojištění a informace, které 

musí být zájemcům o pojištění ze zákona poskytnuty. Jestliže v zákoně nejsou 

ustanovena jiná práva a povinnosti, řídí se podle občanského zákoníku. 

 

Dále zákon vymezuje pojmy, které jsou používány v pojistných podmínkách 

jednotlivých pojišťoven a samotných smluv. K hlavním a nejdůležitějším poj-

mům patří např. Pojistitel, Pojistník, Pojištěný, Pojistná doba, Pojistná událost, 

Pojistné nebezpečí, Pojistná hodnota, Pojistné, Pojistné plnění. 

 

• Pojistitel - právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací čin-

nost podle zvláštního zákona 

• Pojistník - osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu 

• Pojištěný - osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu ne-

bo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje 

• Pojistná doba - doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno 
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• Pojistná událost - nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě 

nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává 

a s kterým je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění 

• Pojistné nebezpečí - možná příčina vzniku pojistné události 

• Pojistná hodnota - nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku 

pojistné události nastat 

• Pojistné - úplata za soukromé pojištění 

• Pojistné plnění - částka, která je vyplacena v případě pojistné události 

2.4 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 
pojistných událostí 

Tento zákon definuje jednotlivé kategorie pojišťovacích sprostředkovatelů, 

kteří mohou na území ČR působit, jejich práva a povinnosti. Dále zákon upravu-

je jejich odbornou způsobilost a definuje státní registr pojišťovacích zprostřed-

kovatelů. 
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3 Současná situace na pojistném trhu  

V současné době se nachází na českém trhu 53 pojišťoven, jak domácích, 

tak mezinárodní, které mají povolení k podnikání v pojišťovnictví na území Čes-

ké republiky. Největší podíly na trhu mají pojišťovny Česká pojišťovna, Koopera-

tiva, Allianz, Generalli Pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB pojiš-

ťovna, UNIQA, BNP Paribas Cardif, Pojišťovna České spořitelny, Slavia, které 

mají větší procentuální podíl na trhu než 1,1% v neživotním pojištění. Tyto pojiš-

ťovny mají celkový podíl na trhu přesahující devadesát tři procent. Zbylých ne-

celých sedm procent je rozděleno mezi ostatní malé pojišťovny, které nemají 

podíl ani jedno procento na trhu. 

 

Přesné statické informace o pojistném trhu v České republice ve 3. čtvrtletí 

roku 2011 jsou znázorněny na obrázku 1, kde je šest největších pojišťoven a je-

jich celkový podíl na českém trhu v  neživotním pojištění. 

Obr. 1 Zastoupení pojišťoven v neživotním pojištění na trhu k 3. čtvrtletí v roku 2011 

ČP
29%

KOOP
24%

ALLIANZ
10%

GP
8%

ČPP
7%

ČSOBP
5%

Ostatní
17%

Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém 
předepsaném smluvním pojistném - NŽP

 

Zdroj: http://www.cap.cz/statistics.aspx, dne 20. Dubna 2012, 11:12 
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Situace na českém pojistném trhu se odvíjí z obecných podmínek (ekono-

mické a legislativní) a od situace na světovém pojistném trhu (především evrop-

ském). Obecnými faktory ovlivňujícími podobu a strukturu pojistného trhu pat-

ří2: 

• obecné ekonomické podmínky (objem a vývoj velikosti HDP, inflace, neza-

městnanost, objem a struktura příjmů a výdajů domácností atp.) 

• situace na finančním trhu 

• legislativní podmínky (pojišťovací legislativa – míra uplatnění povinných 

pojištění atp., obecné právní předpisy) 

• situace na světovém pojistném a zajistném trhu 

• rozsah rizik krytých státem (sociální pojištění, existence státních fondů – 

například na krytí přírodních katastrof, nákazy hospodářských zvířat atp.) 

• existence jiných finančních nástrojů, pomocí kterých jsou některá rizika 

kryta, podmínky ve škodovosti 

 

Obr. 2 Vývoj ekonomiky v ČR letech 2004-2010 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČAP 2010 
 

                                                 
2 DUCHÁČKOVÁ, Eva, Principy pojištění a pojišťovnictví, s. 203, ISBN 978-80-86929-51-4 
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Obr. 3 Vývoj předepsaného pojistného a HDP v ČR 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČAP 2010 
 

Porovnání obr. 2, Vývoj ekonomiky v ČR letech 2004-20110 a obr. 3, Vývoj 

předepsaného pojistného a HDP v ČR, je patrně vidět, že vývoj ekonomiky v ČR 

nemá až tak velký vliv na pojistný trh a je vidět, že poslední tři roky tempo růstu 

pojistného trhu převýšilo vývoj HDP. 

 

Růst pojistného trhu na rozdíl od HDP je pravděpodobně podmíněn vývo-

jem pojistného trhu, kde se v posledních letech mění struktura pojistných trhů a 

podoba pojišťovnictví. Je to způsobeno několika charakteristickými tendence-

mi:3 

 

• změny přístupů k regulaci pojišťovací činnosti ze strany států 

• uplatňování nových metod prodeje pojistných produktů 

• růst významu životního pojištění 

• propojování pojišťovacích služeb s ostatními finančními službami – uplat-

nění banko-pojištění (pojištění úvěru atp.) 

• využívání alternativních nástrojů eliminuje rizika, nutnost reakce na zvyšo-

vání počtu a významu živelních katastrof a teroristických činů 

 

Jak jsem na začátku své diplonmové práci nastínil, budu se zaobírat 

pojištěním nemovitostí a hlavním cílem bude rodinný dům ve výstavbě. 

                                                 
3 DUCHÁČKOVÁ, Eva, Principy pojištění a pojišťovnictví, s. 204, ISBN 978-80-86929-51-4 
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Hlavními přičinami škodních událostí na nemovitostech a jiném majetku jsou 

rozmary počasí, lidská zapříčinění i teoristické činy. 

 

Od prvních let země po součastno neustále roste počet a rozsah 

zaznamenaných škod způsobených rozmary počasí a katastrofami, které souvissí 

s lidskou čiností a tím i rostoucí pojistné plnění. Z toho plyne, že pojistné plnění 

nezavísí jen a počasí ale i na lidkém chování: 

 

• větší hodnota majetku v krizových místech (povodňové oblasti, horské ob-

lasti) 

• větší koncentrace majetkových hodnot v průmyslových zemích 

• větší hustota zalidnění 

• změny politických situací a rostoucí nebezpečí terorismu 

 

Díky těmto činitelům neroste pouze pojistné plnění ale také samotná po-

jistná částka daných rizik, protože jsou tato rizika běžným předmětem pojištění. 

 

Obr. 4 Vývoj počtu přírodních katastrof a katastrof vyvolaných lidským činitelem v letech 
1970 – 2009 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČAP 2010 
 



VUT v Brně                                                                                             Ústav stavební ekonomiky a řízení 

Fakulta stavební                                          Diplomová práce 

22 
Brno, 2013                                                                                                Bc. Michal Holan 

Na obr. 4 je vidět vývoj počtu přírodních katastrof a katastrof způsobených 

lidským činitelem v letech 1970 do 2009. Z grafu je patrně vidět, že počet pří-

rodních katastrof a katastrof způsobených lidský činitelem neustále roste a s 

tímto trendem můžeme počítat do dalších let a desetiletí. 

 

Proti těmto katastrofám, jak z pozice přírody nebo člověka, se lze v dnešní 

době pojistit. Proti přírodním katastrofám se používá tzv. pojištění majetku, 

spadá do souboru neživotního pojištění, a proti katastrofám způsobených lid-

ským činitelem se nazývá pojištění odpovědnosti. 

3.1 Nynější stav pojišťovnictví 

Pojistný trh se se ztrátou jednoho procenta ocitl v záporných hodnotách. 

Potvrdily to výsledky členských pojišťoven ČAP za I. čtvrtletí roku 2011. Pokles 

objemu předepsaného pojistného způsobil zejména propad jednorázově 

placeného životního pojištění o téměř 3 miliardy korun meziročně a 

přetrvávající pokles cen pojištění vozidel. Naopak pozitivním trendem je 

přibývající zájem o pojistnou ochranu životních rizik. 

 

• Celkový objem předepsaného pojistného, se zohledněním úpravy 

jednorázového pojistného v životním pojištění a zajištění postupovaného 

mezi členy ČAP, poklesl bezmála o 250 milionů korun 

• Předpis jednorázově placeného životní pojištění se snížil o 30,2 %, naopak u 

běžně placeného vzrostl o téměř 5 % 

• Počet smluv v pojištění odpovědnosti z provozu vozidel se zvýšil o 130 tisíc, 

přičemž předepsané pojistné kleslo meziročně o více než 7 % 

 

Významný posun je zřejmý v oblasti životního pojištění. Jednorázově 

placené životní pojištění, které dlouhodobě drželo pojistný trh v plusových 

číslech, se propadlo o více než 30 %. U nově uzavřených jednorázově placených 

smluv klesla průměrná částka pojistného z 255 na 115 tis. Kč. Narůstající 

dynamika je však patrná u produktů s běžně placeným pojistným, kde předpis 
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pojistného stoupl bezmála o 500 mil. Kč a současně narostl i objem nových 

smluv o téměř 20 %. „Zvyšující se zájem o produkty zaměřené na krytí rizik je 

jednoznačně pozitivní zprávou,“ konstatuje výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora. 

„Chci věřit, že občané začínají chápat potřebu vyšší pojistné ochrany.“ Dodává 

však, že i přes 23% meziroční navýšení počtu nových smluv stále mírně klesá 

propojištěnost u smluv životního pojištění. 

 

Naopak nepříznivá situace zůstává nadále na trhu neživotního pojištění. 

Dlouhodobě nízké ceny pojištění vozidel zapříčinily ztrátu 440 mil. Kč z 

předepsaného pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, a to i 

přesto, že stoupl počet smluv o více než 100 tisíc kusů. „Jelikož podíl pojištění 

motorových vozidel představuje více než 40 % předpisu neživotního pojištění, 

nemohl aktuální nepříznivý vývoj odvrátit ani růst předpisu v průmyslovém 

pojištění,“ komentuje vývoj v neživotním pojištění Tomáš Síkora a doplňuje: „Za 

posledních 6 let se cena pojištění pro motoristy snížila o téměř 23 %, přičemž 

vliv na pokles objemu pojistného dosud mají i nedostatečně uplatňovaná pra-

vidla malusů u vysoce škodových řidičů.“ 

 

ČAP opět zpřesnila metodiku vykazovaných statistik u neživotního 

pojištění. Pro větší přesnost výsledných statistických údajů sleduje ČAP nyní i 

data související se zajištěním postoupeným mezi členskými pojišťovnami ČAP. 

„Při dosavadním vykazování účetních hodnot předepsaného pojistného u neži-

votního pojištění docházelo k započítávání i pojistného za zajištění převzatého 

jinou členskou pojišťovnou, což tvořilo částečnou duplicitu vykazování předpi-

su. Provedené očištění předepsaného pojistného u tohoto segmentu vede ke 

zpřesnění vykazovaných statistik k reálnějšímu obrazu o výkonu pojišťovnic-

tví,“ vysvětluje výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora.4 

                                                 
4 http://www.cap.cz/News.aspx?list=vweb/Aktuality&aktualita=75, dne 3.6.2012, 13:41h 



VUT v Brně                                                                                             Ústav stavební ekonomiky a řízení 

Fakulta stavební                                          Diplomová práce 

24 
Brno, 2013                                                                                                Bc. Michal Holan 

3.2 Česká asociace pojišťoven 

Česká asociace pojišťoven (ČAP) je zájmovým sdružením komerčních pojiš-

ťoven registrovaným u OÚ MČ Praha 1 pod číslem 66/95. Z 53 subjektů, které 

mají povolení k podnikání v pojišťovnictví na území České republiky, je 30 po-

jišťoven jejími členy, nazývají se řádní členové. Kromě těchto pojišťoven sem 

patří i členové se zvláštním statusem. Česká sekce Mezinárodního sdružení pro 

pojistné právo (AIDA), Česká kancelář pojistitelů (ČKP) a Exportní garanční a 

pojišťovací společnost a.s. 

 

Hlavním cílem a posláním je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy členských 

pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, legislativě a dal-

ších subjektů. Dále to je prosazování zájmů českého pojistného trhu vůči EU, 

spolupráce se zahraničními asociacemi a institucemi a podporovat rozvoj pojiš-

ťovnictví a pojistného trhu v České republice. 

 

Hlavními úkoly ČAP je zpracovávat připomínky k právním předpisům týka-

jících se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven a prosazovat ne-

zbytné úpravy české i evropské legislativy. Vytvářet nástroje zábrany škod a po-

jistných podvodů, sjednocovat pravidla a postupy členů v oblasti technické, in-

formační i statistické. Vytvářet informační nástroje pro veřejnost a objektivně a 

srozumitelně informovat o vývoji na pojistném trhu, o pojistných produktech a 

novinkách, přispívat k odborné informovanosti členů a zabezpečovat jejich 

vzdělávání, vytvářet pravidla etického chování v pojišťovnictví a nakonec půso-

bit při odstraňování rozporů mezi členy asociace a dbát na dodržování zásad.5 

                                                 
5 http://www.cap.cz/Folder.aspx?folder=Lists%2fMenu%2fO+n%C3%A1s, dne 8.10.2012, 

v 10:23h 
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4 Pojištění rozestavěného rodinného 
domu 

V této kapitole se budu zabývat teoretickou částí o pojištění rozestavěného 

rodinného domu, které bude rozděleno do čtyř podtémat týkající se již zmíně-

ného druhu pojištění. 

 

V prvním podkapitole budu psát všeobecně o pojištění nemovitého majet-

ku. Dále bude popsána definice rodinného domu, škodového pojištění, nahodilé 

skutečnosti. Další důležitou částí této podkapitoly bude popis a definice jednot-

livých možných základních pojistných nebezpečí, popis přírodních nebezpečí, 

pojištění proti vandalismu a katastrofická nebezpečí. 

 

Druhá podkapitola bude samostatně zaměřena na katastrofická nebezpečí 

záplava a povodeň, která patří asi k nejdůležitějším a nejzávažnějším rizikům 

v České republice. 

 

Třetí podkapitola je zaměřena na popis stavebního a montážního pojištění. 

 

Ve čtvrté části budu popisovat pojištění odpovědnosti, které je blízko spjaté 

jak se samotným vlastnictví domu, tak i se samotnou výstavbou pro majitele, ale 

také např. pro projektanty, stavební firmu a subdodavatele. 

4.1 Rizika ohrožující rodinný dům 

V této podkapitole se budu zabývat neživotní oblastí zaměřenou na pojiště-

ní nemovitého majetku (byt, chata, chalupa, atd.) se zaměřením na rodinný 

dům. Toto členění je běžně používáno ve většině pojišťoven v ČR ale dle zákona 

č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě ve znění pozdějších zákonů na místo před-

chozího členění, se tato oblast nazývá pojištění škodová. Definice škodového 
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pojištění je dle zákona o pojistné smlouvě: „Soukromé pojištění, jehož účelem je 

náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.”6 

 

Dále je důležité definovat pojem rodinný dům. Rodinný dům dle § 3 vyhláš-

ky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu je: 

„Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadav-

kům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností 

a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné 

byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.”7Tuto defi-

nici si pojišťovny často upravují podle sebe dle nabídky pojištění. Např. pojiš-

ťovna Generali používá definici rodinného domu, která zní:  „Rodinný dům mů-

že mít nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně pod-

kroví.” Liší se tím, že rodinný muže mít navíc jednu bytovou jednotku. 

 

Pojištění nemovitého majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody 

vzniklou nahodilou skutečností pojištěnou pojistnou událostí v pojistné době. 

 

Nahodilá skutečnost je definována v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné 

smlouvě jako: „Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání 

soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku‘‘8. 

S touto definicí je také blízko spjatý pojem pojistná událost, která je definována 

dle již zmíněného zákona jako ,,nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné 

smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva od-

volává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnou pojistné plně-

ní‘‘.9 

                                                 
6 Zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 

7 Zákon č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

8 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 

9 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 
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4.1.1 Živelná rizika 

Mezi základní nahodilé skutečnosti, pojistná nebezpečí, patří živelná rizika, 

tzv. FLEXA, vodovodní rizika, přírodní nebezpečí, rizika havarijní, rizika odci-

zení a vandalství, strojní rizika. V různých pojišťovnách se rozdělení může lišit 

pojmenováním, obsahem atd. Samotná kapitola se může často nazývat katastro-

fická nebezpečí. Toto pojištění nepatří mezi základní proto je nutné dopojištění. 

Do katastrofického nebezpečí většinou patří povodeň, lavina, zemětřesení, sesuv 

půdy a zřícení skal. 

 

Pojištění FLEXA se většinou skládá z pojistných nebezpečí požáru, přímý 

uder blesku, výbuch, kouř, pád letadla. Název vznikl z počátečních písmen pře-

ložením pojistných nebezpečí do anglických názvů  (fire, lightening, explosion, 

ariplane). Některé pojišťovny do základní složky nabízejí náraz vozidla, aerody-

namický třesk, přírodní nebezpečí, krádež. Definice a výluky pojistných nebez-

pečí se mohou v pojišťovnách lišit, já jsem si vybral definice z pojistných podmí-

nek pojišťovny Generali a.s. 

 

1. Požár 

Požárem se rozumí oheň ve formě plamene, který provází hoření a vznikl 

mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šířil se vlastní silou. Po-

jistnou událostí je i poškození nebo zničení pojištěné věci zplodinami požá-

ru nebo hašením nebo stržením při zdolávání požáru či při odstraňování je-

ho následku. 

2. Přímý úder blesku 

Přímým úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod blesku (atmosfé-

rického výboje) na pojištěnou věc tak, že místo úderu blesku je na této věci 

zjevně patrné podle účinků tepelného působení nebo mechanických stop. 
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3. Výbuch 

Výbuchem se rozumí náhlý ničivý účinek tlakové síly spočívající v rozpína-

vosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). 

Výbuchem tlakové nádoby (např. kotle nebo potrubí se stlačeným plynem 

nebo párou) se rozumí roztržení stěn tlakové nádoby v takovém rozsahu, že 

došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnitřkem nádoby a jejím okolím. 

 

4. Kouř 

Kouřem se rozumí náhlé a neočekávané rozšíření kouře v rozporu s urče-

ným účelem z ohnišť, topenišť, zařízení pro vytápění, vaření nebo sušení a z 

podobných zařízení pro ohřev. 

 

5. Pád letadla 

Pádem letadla se rozumí zřícení nebo náraz pilotovaného letadla, jeho dílů 

nebo nákladu (včetně případů, kdy letadlo odstartovalo s posádkou, při-

čemž posádka v důsledku události předcházející jeho nárazu nebo zřícení 

letadlo opustila).10 

 

Pojištění vodovodního potrubí se vztahuje na škodné události způsobené 

vodou, která v rozporu se svým určením unikla v místě pojištění. 

4.1.2 Přírodní nebezpečí 

K dalším často vyskytujícím se pojistným nebezpečím patří tzv. přírodní 

nebezpečí, kde jsou obsažena rizika jako vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád 

stromu. 

 

 

                                                 
10 http://www.generali.cz/soubory/82XEAY/VPP%20Rodinn%C3%A9%20domy.pdf, dne 

22.5.2012, v 15:18 
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1. Vichřice 

Vichřicí se pro toto pojištění rozumí proudění vzduchu, které v místě pojiš-

tění dosáhlo rychlosti nejméně 20,8m/s (cca 75km/h). Pro zjištění této 

rychlosti je rozhodující informace Českého hydrometeorologického ústavu. 

 

2. Krupobití 

Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru a různé ve-

likosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou 

věc, čímž dochází k jejímu poškození či zničení. 

 

3. Tíha sněhu 

Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí nepředvídatelné a nahodilé ničivé 

účinky nadměrné hmotnosti vrstvy napadaného sněhu nebo vrstvy vzniklé 

námrazy na konstrukci pojištěných budov a staveb, k nimž došlo i přesto, že 

se pojištěný v rámci svých možností průběžně snažil zamezit vzniku nad-

měrné vrstvy sněhu vhodnými opatřeními. 

 

4. Pád stromu 

Pádem stromu se rozumí nahodilý a nepředvídatelný pohyb svisle umístě-

ných přírodních nebo umělých těles (jako stromů, stožárů, komínů nebo ji-

ných cizích předmětů) se znaky volného pádu. 

 

Další nebezpečí, které nabízí samostatná příroda, se nazývají tzv. Katastro-

fická nebezpečí. Mezi Katastrofická nebezpečí patří povodně, lavina, zemětřese-

ní, sesuv půdy a zřícení skal. Z těchto Katastrofických nebezpečí patří povodně 

asi k nejvíce komentovaným a hlídaným tématem pro lidi i samotné pojišťovny, 

protože postihují rozsáhlé území a tím i obrovské škody na majetku a pojistné 
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plnění pro pojišťovny, které se mohou dosáhnout desítek až stovek miliónů ko-

run a tím být pro pojišťovny likvidační. S touto tématikou se budu zabývat 

v samostatné kapitole 4.2.1. 

4.1.3 Odcizení, vandalismus 

Poslední možností v rámci klasického pojištění je pojištění proti odcizení a 

vandalismu. Toto pojištění patří převážně k doplňkovému pojištění movitého a 

nemovitého majetku. Předmětem pojištění jsou nemovitosti (budovy, ostatní 

stavby, vlastní stavební součásti a příslušenství), movité věci, cenné věci, věci 

zvláštní hodnoty, cennosti a písemnosti. K odcizení dochází, když k němu došlo 

krádeží, při které pachatel překonal překážku chránící věc před odcizením nebo 

loupeží a vandalismus je úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci. Výše 

pojistného ovlivňuje převážně lokalita místa pojištění, způsob zabezpečení, výše 

spoluúčasti, výše pojistné částky nebo limitu. 

 

Zabezpečení, výše spoluúčasti, výše pojistné částky a limitu závisí jenom na 

pojišťovně, která si stropy určí a nabídne. Tyto rozdíly jsou vidět např. při po-

rovnání podmínek Generali Pojišťovny a České pojišťovny. 

Tab. 1 Porovnání podmínek zabezpečení 

 - Okno  - Okan

 - Dveře  - Dveře

 - Zámek  - Zámek

Dále nespecisikováno

Dále nespecisikováno
Bezpečnostní uzamykací systém 

nebo vícebodový závorový 

systém se zvýšenou odolností 

proti překonání

Bezpečnostní uzamikací systém 

nebo kombinací zámků s 

bezpečnostní cylindrickou 

vložkou (4. třída) a bezpečnostní 

kování. Dále dveře mají přídavný 

bezpečnostní zámek, jsou 

opatřeny zábranami proti 

vysazení a vyražení.

Generali Pojišťovna Česká pojišťovna

Pojistná plnění do 500 000,-Kč. Pojistná plnění do 500 000,-Kč.

Minimální 

zabezpečení

Minimální 

zabezpečení

Dále nespecisikováno

Dále nespecisikováno
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4.1.4 Katastrofická nebezpečí 

Jak bylo řečeno výše, do Katastrofických nebezpečí patří povodně, laviny, 

zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal. V této podkapitole se budu zabývat defi-

nováním a klasifikací těchto nebezpečí, převážně se budu zabývat povodněmi, 

které patří asi k nejdůležitějším a nejzávažnějším rizikům v České republice. 

 

1. Lavina 

Lavinou se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu na svazích náhle uvede 

do pohybu a řítí se do údolí. 

 

2. Zemětřesení 

Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem 

v zemské kůře, které dosahují v místě pojištění minimálně 6. stupně mezi-

národní stupnice udávající makroseizmické účinky zemětřesení (MCS). 

 

3. Sesuv půdy a zřícení skal 

Sesuvem půdy a zřícením skal se rozumí pohyb půdy, skal nebo zemin 

vzniklý působením gravitace a vyvolaný porušením dlouhodobé rovnováhy, 

ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem. Sesuvem půdy však ne-

ní klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírod-

ních sil nebo lidské činnosti. 

4.2 Záplava a povodeň 

Důvodem, proč pojištění lidé z povodněmi zasažených oblastí někdy nedo-

stanou vyplacenou pojistku nebo jen minimální částku, je to, že jsou pojištěni 

proti záplavě a nikoliv proti povodni. Právě v těchto pojmech je totiž velký roz-

díl. 
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Povodeň může vzniknout dvěma způsoby. Přirozeným (déšť, tání, chodu le-

dů) nebo jinými vlivy než přírodními jevy, tím se například myslí porucha vodo-

vodního díla, které může vést až k jeho havárii (protržením). Záplava vzniká 

pouze přirozeným způsobem. 

 

Např. pojišťovny Allianz, Česká pojišťovna a KOOP rozlišují tyto rozdíly. 

Definování povodně se dá obecně převzít jako zaplavení větších či menších 

územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků, nádrží, nebo jejich 

břehy protrhla. Proti tomu záplavou se rozumí, jestliže se voda šíří z jiných pří-

čin než u povodně. Takovou událostí může být průtrž mračen, kdy si následně 

voda najde odtok přes váš pozemek a v horším případě i dům.11 

 

Generali Pojišťovna tyto definice již nepoužívá, ale skloubila pojištění po-

vodně a záplavy do jedné položky, a to samostatná Povodeň. Jejich definice dle 

pojistných podmínek VPP B 2006/03 zní: „Pojištění proti povodni se rozumí 

přechodné zvýšení hladin vodovodních toků nebo jiných povrchových vod, při 

kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodovodní toku a může způsobit 

škody. Povodeň je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého úze-

mí nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedosta-

tečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážko-

vých vod. Může být způsobena přírodními jevy (táním, dešťovými srážkami 

nebo chodem ledů, tzv. přirozená povodeň.” 

 

Při pojišťování majetku proti povodním a záplavám vám pojišťovna vyměří 

výši pojistky podle toho, v jak moc rizikové zóně se vaše obydlí nachází. Pojiš-

ťovny při tom vycházejí ze speciálních map, ve kterých jsou velmi podrobně 

označené zóny rizika. Ty jsou očíslované od jedničky do čtyřky. 

 

                                                 
11 http://www.novinky.cz/finance/208477-pojistovny-rozlisuji-zaplavu-a-povoden-mnozi-

poskozeni-tak-nic-nedostanou.html dne 1.6.2012, 13:25h 



VUT v Brně                                                                                             Ústav stavební ekonomiky a řízení 

Fakulta stavební                                          Diplomová práce 

33 
Brno, 2013                                                                                                Bc. Michal Holan 

Obecně je možné říct, že čím nižší číslo zóny máte, tím míň zaplatíte. Nej-

větší problém s pojištěním tak mají obyvatelé čtyřky, tedy čtvrté rizikové zóny, 

kde je nebezpečí vytopením nejvyšší. V této zóně bydlí asi 157 500 Čechů. Větši-

na pojišťoven vůbec domy a byty ve čtyřce nepojišťuje. Existuje jen pár pojišťo-

ven, které jsou vůči klientům vstřícnější. Na základě individuálního posouzení 

konkrétní nemovitosti čas od času nějaký dům ve čtyřce pojistí. Za jejich ochotu 

si ale musíte pořádně připlatit. Pojištění totiž vyjde dvakrát až třikrát dráž, než 

je základní sazba.12 

 

Obr. 5 Příplatky k pojištění proti povodni 

 

Zdroj: http://hobby.blesk.cz/galerie/hobby-dum-a-byt/150195/?foto=1, dne 3.6.2012, 14:17h 
 

4.2.1 Povodňové mapy 

Povodňové mapy slouží k vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu povodní 

na celém území České republiky. Členské pojišťovny ČAP využívají systém při 

stanovení pojistných nebezpečí a kalkulaci cen pojistného u majetkového pojiš-

tění v místě polohy objektu. 

 

                                                 
12 http://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-dum-a-byt/136665/jake-jsou-zaplavove-zony-a-co-pro-

vas-znamenaji.html, dne 3.6.2012, 14:12h 
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Vyhodnocením, zda se Vaše nemovitost nachází v povodňové oblasti, získá-

te informaci o reálné možnosti pojištění objektu, resp. indikaci možného navý-

šení ceny pojistného. 

 

Systém rizikových zón záplav vyvinula Česká asociace pojišťoven ve spolu-

práci s Intermap Technologies v letech 2002-2003 pro účely posuzování rizika 

povodní svých členských pojišťoven. Na tvorbě rizikových zón se podílela i re-

nomovaná světová zajišťovna SwissRe. Mapové podklady a datové údaje v apli-

kaci jsou pravidelně aktualizovány tak, aby byly v souladu s informacemi použí-

vanými členskými pojišťovnami ČAP.13 

 

Největším přínosem systému pro určení záplavových území je informova-

nost občanů o možném nebezpečí vzniku povodně v dané lokalitě a jeho dopadu 

na pojištění majetku. Aplikace vyhodnocuje čtyři rizikové zóny. Za předpokladu, 

že vlastní klient nemovitost ve vyšší rizikové zóně (2 a více), lze předpokládat 

navýšení pojistného o rizikový příplatek. I v České republice existují lokality, 

které jsou z hlediska neúnosného rizika výskytu povodní nepojistitelné. Ty se 

vyskytují zpravidla ve 4. rizikové zóně. Takovou informaci pak ocení zejména ti, 

kteří o koupi nemovitosti v takové lokalitě zatím jen uvažují.14 

 

Možnost využití informace o rizikovosti konkrétního místa je široká. Kromě 

pojišťoven, které ji využívají při příjmu rizika pro stanovení pojistných limitů a 

zejména pro stanovení pojistných sazeb, najde i další uplatnění: u soukromých 

osob při rozhodování o koupi či stavbě nemovitosti, u realitních kanceláří a de-

veloperských firmách, u průmyslových podniků - nejen při plánování dalšího 

rozvoje podniku pro řízení rizika povodně (pojistit a jak, versus chránit a jak), 

ale zejména pro stanovení ekonomicky odůvodnitelných preventivních opatření 

                                                 
13 http://www.cap.cz/Item.aspx?item=Povod%C5%88ov%C3%A9+mapy&typ=HTML, dne 

3.6.2012, 13:47h 

14 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/komercni-druhy-pojisteni/povodnove-mapy-pro-

verejnost-zdarma/1001912/57304/, dne 3.6.2012, 13:54h 
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vedoucích k minimalizaci škod v případě povodně, jakož i ve veřejném sektoru, 

např. u obcí a krajských úřadů,  při tvorbě ekonomicky zdravého územního plá-

nu.15 

 

Na základě vyhodnocení všech aspektů jsou definovány čtyři povodňové 

zóny podle nebezpečí výskytu povodní: 

1. Zóna 1 

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav (mimo území vymezené 

rizikovými zónami), nad úroveň Q 100 

 

2. Zóna 2 

Zóna s nízkým nebezpečím výskytu záplavy (odpovídá zejména území tzv. 

Maximálního rozlivu), nad úroveň Q 50 

 

3. Zóna 3 

Zóna se středním nebezpečím výskytu záplav (odpovídá zejména území tzv. 

50ti leté vody), nad úroveň Q 20 

 

4. Zóna 4 

Zóna s vysokým nebezpečím vzniku záplav (odpovídá zejména území tzv. 

20ti letou vodou), pod úroveň Q 20 

 

Zpravidla v Zóně 4 nelze pojistit objekt, jedná se o tzv. nepojistitelný objekt. 

Bytové objekty by v této oblasti neměly vůbec stát. 

 

                                                 
15 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/komercni-druhy-pojisteni/povodnove-mapy-pro-

verejnost-zdarma/1001912/57304/, dne 3.6.2012, 13:55h 
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4.3 Stavební a montážní pojištění 

Stavební a montážní pojištění je převážně určeno právnickým osobám, kte-

ré se podílí na výstavbě budovaného objektu jako investor, hlavní dodavatel či 

subdodavatel. Toto pojištění se hodí převážně pro velké výstavby. 

 

Pro začátek je důležité si definovat pojem rozestavěný rodinný dům. Za ro-

zestavěný rodinný dům je považována stavba od okamžiku zahájení stavebních 

prací do doby jejího předání do užívání. 16 

 

Stavební a montážní pojištění je pro každou osobu zúčastněnou na budova-

ném díle v procesu jeho výstavby, respektive montáži. Cílem pojištění je poskyt-

nout pojistnou ochranu v případě věcné škody a finanční ztráty budovaného sta-

vebního nebo montážního díla včetně materiálu, který se má stát jeho součástí a 

je uložen v místě pojištění, případně odpovědnosti za škody vzniklé třetí osobě 

v souvislosti s budovaným dílem. Kromě pojištění budovaných stavebních a 

montážních děl lze většinou pojištění rozšířit na zařízení a vybavení staveniště, 

stavební stroje, nářadí, nástroje a přístroje sloužící k realizaci pojišťovaného dí-

la, náklady na vyklizení suti atd. 

 

Stavební a montážní pojištění je všerizikové pojištění budovaného díla, tzv. 

allriskové pojištění pojistných nebezpečí, která mohou vzniknout během výstav-

by budovaného díla a která nejsou explicitně vyloučena. Vyloučená rizika jsou 

popsána v podmínkách jednotlivých pojišťoven. Často to bývají války, revoluce, 

nepokoje, jaderné reakce a také úmyslné nebo vědomé jednání, opomenutí nebo 

hrubé nedbalosti, při kterých dojde ke škodě. V těchto případech pojišťovny ne-

poskytují pojistné plnění. Většinou jsou pojistné smlouvy psané klientovy na 

míru dle specifických potřeb daného budovaného díla. 

 

                                                 
16 http://www.generali.cz/soubory/82XEAY/VPP%20Rodinn%C3%A9%20domy.pdf, dne 

29.5.2012, 18:55h 
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Dům ve výstavbě je možno pojistit na mnoho různých pojistných nebezpečí. 

K základním pojištěním patří živelná rizika FLEXA, přírodní nebezpečí, rizika 

havarijní, rizika odcizení a vandalství, odpovědnosti. 

 

Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození, zničení nebo ztrátu po-

jištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, která není vyloučena v pojistných 

podmínkách. Všechny vyloučené nahodilé události jsou sepsány ve Všeobecných 

pojistných podmínkách (VPP), které si pojišťovny určují sami. Již v úvodu bylo 

řečeno, že do vyloučených událostí patří války, revoluce, nepokoje, jaderné reak-

ce a také v důsledku úmyslného nebo vědomého jednání, opomenutí nebo hrubé 

nedbalosti, při kterých dojde ke škodě. Dále jsou vyloučené pokuty, penále či 

jiné peněžní sankce nesplněním závazků nebo povinností, chyby v projektech, 

vadným materiálem, chybně provedenou prácí a škody způsobené opotřebením. 

 

Pojištění rozestavěného domu se nejčastěji sjednává ve výši odpovídající 

nové, dokončené ceně domu. Tato konečná cena se určuje dle smlouvy o dílo 

nebo rozpočtem daného rodinného domu. Jinak řečeno, pojistná hodnota budo-

vaného díla musí odpovídat plné hodnotě každé položky v době dokončení mon-

táže, výstavby včetně montážních nákladů, mezd, nákladů na dopravu, cel a po-

platků a nemůže být vyšší než cena dohodnutá ve smlouvě o dílo včetně všech 

dodávek objednatele. Důležité také je, jestliže během výstavby dojde ke změně 

ceny budovaného díla nebo pojištěných věcí v důsledku víceprací nebo změně 

materiálu, např. technologie bazénu, tepelné čerpadlo, fotovoltaické články,  

které do rozpočtu nebyly zahrnuty, je nutné tuto změnu nahlásit a konzultovat 

s pojistitelem, protože jinak by mohlo dojít ke zrušení pojistné smlouvy nebo 

nemusí být proplaceny škody na daných změnách. Tento systém je nastaven tak-

to, protože zjišťování každodenní, měsíční, čtvrtletní hodnoty budovaného do-

mu by byly velmi náročné nejen časově, technicky ale i peněžně. Tímto zavede-

ným způsobem se klient během výstavby nemusí starat o aktuální hodnotu své-

ho domu a nemusí podle jejího růstu průběžně navyšovat sjednanou pojistnou 

částku. 
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Pojistná částka musí odpovídat pojistné hodnotě budovaného díla nebo ma-

teriálů. Pojistná částka je maximální částka, která bude vyplacena za jednu a 

všechny pojistné události, ke kterým v průběhu pojištění dojde. 

 

Pojistné se odvíjí od pojistné částky, pojistné hodnoty a na rizikovosti vý-

stavby. Čím je výstavba a montáž rizikovější, tím je vyšší pojistné. Při běžných 

výstavbách se pojistné pohybuje okolo 1 a 2 ‰ z pojistné částky.17 

 

Stavební a montážní pojištění se většinou řídí všeobecnými podmínkami 

pro daný druh stavby. Tím je myšleno např. pojištění rodinných domů a byto-

vých jednotek, kde pouze ve Zvláštních pojistných podmínkách pro stavební 

pojištění a montáž jsou popsány specifikace tohoto pojištění a výjimky ze všeo-

becných podmínek. 

4.4 Pojištění odpovědnosti 

V dnešním moderním světě každý odpovídá sám za svoje chyby, které způ-

sobil porušením právních povinností, které se převážné přepočítávají na peněžní 

hodnotu. Tato myšlenka je právně upravena v Občanském zákoníku dle § 420: 

„Každý odpovídá za škody, kterou způsobil porušením právní povinnosti.”18 

Dnešní moderní svět dokáže nejen vyčíslit škody na majetku ale i na zdraví, do-

konce i život ocenit peněžní částkou.  

 

Český Zákon č. 37/2004Sb. o pojistné smlouvě zařazuje pojištění odpověd-

nosti za škody jednoznačně mezi pojištění, která mohou být sjednána pouze jako 

škodová. Rozporuplnost a nesystematičnost tohoto zařazení nejlépe dokládá pro 

pojištění odpovědnosti nové závazné ustanovení občanského zákoníku o jedno-

rázovém odškodnění pozůstalých za škodu usmrcením, přičemž je v zákoníku 

                                                 
17 http://www.casopisstavebnictvi.cz/stavebni-a-montazni-pojisteni_N3914,autor Ing. Tomáš 

Hanák, Ph.D., dne 29.5.2012, v 20:15h 

18 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
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pro vyjmenované blízké osoby stanovena určitá škála pevně stanovených obno-

sů, které mají tuto jejich „škodu” finančně vyčíslit.19 

 

Proti těmto škodám se dá pojistit, spíše peněžní sankce, které nastanou. To-

to pojištění se převážně nazývá Pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění odpo-

vědnosti za škodu má základní dělení: 

 

• pojištění odpovědnosti v občanském životě 

• pojištění odpovědnosti v zaměstnání 

• z vlastnictví nemovitosti 

• profesní pojištění 

 

Pojistná ochrana v tomto druhu pojištění se vztahuje na odpovědnosti po-

jištěného za škodu vzniklou třetí osobě úrazem, nemocí této osoby, ztrátou živo-

ta, poškozením, zničením nebo prohřešováním této věci, případně i na odpo-

vědnost za jinou škodu, pokud pojištěný za takto vzniklou škodu odpovídá podle 

příslušného právního předpisu. Škoda je hrazena v takovém rozsahu v jakém za 

ni pojištění podle příslušných zákonných ustanovení odpovídá. Základní právní 

úprava odpovědnosti za škodu je uvedena v části šesté, hlavě II. Občanského 

zákoníku.20 „Odpovědnost za škodu” jestli je odpovědnost pracovně právní, od-

povědnost je upravena zákoníkem práce21, v části druhé, hlavě VIII. „Náhrada 

škody” Jednotlivé odpovědnosti za škodu můžou být upraveny jinou právní 

normou (např. Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) 

 

                                                 
19 Pojistná teorie, druhé vydání, Jaroslav Daňhel a kol., ISBN: 80-86946-00-2, str. 167, pod 

čarou 

20 Pojištění a pojišťovnictví, Vysoká škola finanční a správní, ISBN: 80-86754-48-0 

21 Zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
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4.4.1 Z vlastnictví nemovitosti 

Dle čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod: „Vlastnictví zavazuje. 

Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráně-

nými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a 

životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.” 

 

Vlastnické právo jako absolutní věcné a nepromlčitelné právo lišící se od 

práv ze závazkových vztahů svými účinky „vůči všem” (erga omnes) přináší ne-

jen právo vlastníka na ochranu prostřednictvím reivindikačních a zápůrčích ža-

lob, nýbrž i povinnost vlastníka počínat si při výkonu svého vlastnického práva 

tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostře-

dí (§ 415 občanského zákoníku).22 

 

Pojištění odpovědnosti kryje riziko vzniku škody z vlastnictví, držby nebo je 

spojeno s provozem nemovitosti majitele např. pozemky, rodinné domy, bytové 

domy a jednotlivé byty a k tomu přilehlé komunikace, samostatné komunikace 

nebo provozovatele za škodu takto vzniklou odpovídá na majetku, zdraví či živo-

tě. Tímto provozem se míní ve smyslu příslušných ustanovení občanského záko-

na činnost, směřující organizovaně ke splnění určitého cíle (např. stavba domu, 

přestavba, drobné úpravy), ale i jen sama existence stavby, která vyvíjí svůj vliv 

na okolí.  Ve většině případů odpovědnost za škodu, která vzniká provozem ne-

movitosti, se řídí příslušnými právními předpisy, které zde stanoví tzv. objektiv-

ní odpovědnost, tedy odpovědnost za výsledek, nikoli za zavinění. Znamená to, 

že majitel či provozovatel nemovitosti mohou za vzniklou škodu odpovídat bez 

ohledu na to, zda škodu zavinili či nezavinili, odpovídají proto, že předmětná 

škoda vznikla v souvislosti s provozem této nemovitosti.23 

 

                                                 
22 http://pravniradce.ihned.cz/c1-25656360-odpovednost-vlastnika-nemovitosti-za-skodu, dne 

14.3.12, 10:22 

23 Pojištění a pojišťovnictví, Vysoká škola finanční a správní, ISBN: 80-86754-48-0, str. 128 
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5 Nabízené produkty pojišťoven 

Praktická část se skládat ze čtyř kapitol. První kapitola se bude zabývat po-

pisem produktu pro pojištění rodinného domu ve výstavbě od pojišťoven Gene-

rali, KOOP a Allianz. V druhé kapitole budu popisovat jednotlivé pojistné 

smlouvy, jejich složení a specifikaci, kterou každá pojišťovna žádá. Ve třetí kapi-

tole se budu snažit porovnat jednotlivé smlouvy pojišťoven, jako jejich požadav-

ky na informace o pojištěném objektu (konstrukční řešení, zastavěná plocha, 

složení pater), pojistné částky a jejich hodnoty, nutné informace pro pojišťovny. 

V poslední, čtvrté kapitole budu chtít z porovnaných údajů určit, která pojišťov-

na je nejlepší pro pojištění rodinného domu ve výstavbě a proč. 

 

5.1 Rodinný dům 

Prvním krokem v praktické části bylo nutné fiktivně určit rodinný dům, na 

který by bylo pojištění sjednáno. Bylo nutné definovat základní specifikace do-

mu, jako např. budoucí umístění rodinného domu, počet pater a jejich složení, 

cenu rodinného domu, přístavby, celkovou zastavěnou plochu, začátek výstavby 

atd. 

 

Rodinný dům jsem si vybral u společnosti GSERVICE24 z jejich stránek aby 

co nejvíce odpovídal mým představám.  Mezi poskytnutými specifikacemi pro 

pojišťovnu a vybraným domem se můžou lišit. 

 

Fiktivní dům se bude nacházet v Chlumci nad Cidlinou, v ulici 9. května 6. 

Dále se bude na pozemku nacházet garáž a kolem pozemku bude postaven plot 

z betonových tvarovek s dřevěnou výplní. Rodinný dům bude mít dvě nadzemní 

patra včetně podkroví bez podzemního podlaží. Střecha bude šikmá, sedlová. 

                                                 
24 http://www.gservis.cz/projekty-rodinnych-domu/premier110.html, dne 26.12.2012, 

v 14:57h 
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Celková zastavěná plocha je 150m2. Odhadovaná cena rodinného domu je 

5 000 000,-Kč. 

 

Rodinný dům je dvoupodlažní. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

zádveří, která je napojena na chodbu spojující obytný pokoj, ložnici, kuchyň, 

toaletu, komoru a schodiště s přístupem do druhého nadzemního podlaží. V 

druhém nadzemním podlaží je velká otevřená chodba, která umožnuje přístup 

do tří ložnic a koupelny. 

 

Rodinný dům je proveden klasickou zděnou technikou z tvárnic Porotherm, 

dřevěný krov s pálenou krytinou. Vnitřní prostory jsou standardně vybaveny. 

Obr. 6 Pohledy na rodinný dům 

                  

 

 

                      

Zdroj: http://www.gservis.cz/projekty-rodinnych-domu/premier110.html 
 

5.2 Generali Pojišťovna 

Jako první popíšu smlouvu sjednanou s Generali Pojišťovnou. Tato pojiš-

ťovna patří ke čtvrté největší pojišťovně v České republice s 8% předepsaného 

pojištění. 
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Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem. Je součástí 

Skupiny Generali, která patří mezi největší pojišťovny na světě a je největším 

evropským životním pojistitelem. Je předním správcem finančních aktiv, jejichž 

hodnota přesahuje 460 miliard Euro. Ve více než šedesáti zemích celého světa se 

stará o 65 milionů klientů. Předpis pojistného překračuje hranici 69 miliard Eu-

ro. Pro okřídleného Benátského lva pracuje více než 82 tisíc zaměstnanců. 

Vlastní obchodní služba čítá více než sto tisíc lidí. Individuální přístup, kvalitní 

pojistné produkty životního i neživotního pojištění připravené na základě potřeb 

klientů a špičkový servis jsou pro pojišťovnu Generali samozřejmostí. Široký 

pojistný program zahrnující pojištění osob, majetku, odpovědnosti, motorových 

vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik je poskytován prostřednictvím 

vlastních spolupracovníků i řady renomovaných makléřských společností. Gene-

rali je hustotou sítě svých zastoupení dostupná zákazníkům na celém území 

České republiky.25 

 

5.2.1 Produkt 

Produkt od pojišťovny Generali pro pojištění rodinného domu, patří mezi 

skupinu produktů nazýváné Majetek, která se zabývá pojištěním majetku. Pojiš-

tění majetku zahrnuje mnoho produktů, které obvykle chrání domov nebo pod-

nikání. 

 

Produkty, které nabízí Generali Pojišťovna spadající mezi majetek je: 

• Pojištění domova s asistencí „Vario„ 

• Pojištění zahradní architektury 

• Pojištění rekreačních objektů „Víkend„ 

• Pojištění obytných a kancelářských budov 

• Pojištění domácnosti s asistencí 

• Pojištění podnikání 

                                                 
25 http://www.generali.cz/stranky/o-generali/, dne 27.11.2012, v 17:44h 
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• Pojištění rodinných domů a bytových jednotek 

• Pojištění obcí 

• Pojištění záruk 

 

5.2.2 Pojištění rodinných domů a bytových jednotek 

Pojištění rodinných domů a bytových jednotek je zkráceno názvem Bydlení. 

Pojištění Bydlení je určeno všem vlastníkům rodinných domů a bytových jedno-

tek nacházejících se na území České Republiky. Pojištění se vztahuje na nemovi-

tost včetně všech stavebních součástí a v případě bytové jednotky včetně podílu 

na společných částech domu. 

 

Pojistit lze rodinný dům nebo bytovou jednotku již od počátku stavby včet-

ně předaného stavebního materiálu určeného k jeho výstavbě. Toto pojištění je 

zvýhodněno slevou, která zůstane i po kolaudaci nemovitosti. Pojištění vedlejší 

stavby na stejném pozemku (např. garáž, oplocení, kůlna, studna), bazény včet-

ně jejich příslušenství a zastřešení, skleníky, movité věci umístěné v pojištěné 

budově patřící k základnímu vybavení pojištěné budovy (např. kuchyňská linka, 

pračka v prádelně, vestavěné skříně), reálně vymezená bytová jednotka (byt 

v osobním vlastnictví) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu, rozestavěná bytová jednotka včetně spoluvlastnického podílu na společ-

ných částech rozestavěného domu. 

 

V rámci pojištění Bydlení jsou nemovitosti pojištěny na: 

• požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, aerody-

namický třesk 

• voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, lom trubky (lomem nebo 

mrazem) 

• vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu 

• škody způsobené zkratem nebo přepětím na elektromotorech sloužících 

provozu pojištěné budovy (např. elektromotor čerpadla) 
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• násilné odcizení stavebních součástí 

• krádež vloupáním, loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky 

• škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, la-

vinou 

• škody způsobené nepřímým úderem blesku (přepětí, zkrat na elektronic-

kých přístrojích nebo zařízeních, případně elektronických prvcích a sou-

částkách v důsledku přepětí anebo indukce jakožto následku přímého úderu 

blesku) 

• sklo pro případ rozbití - skleněné stavební součásti (okna, prosklené dveře, 

skleněné stěny), včetně nákladů na speciální úpravu skla (malbu, nápisy), 

na lešení, montáž a demontáž stavebních součástí nutných k provedení 

opravy rozbitého skla apod. 

• krádež vloupáním a zcizení příslušenství bazénu 

• zastřešení bazénu (např. polykarbonát) 

• solární systémy 

 

V rámci pojištění Bydlení lze uzavřít i pojištění odpovědnosti občana-

vlastníka, držitele nebo nájemce nemovitosti, za škodu. V případě rozestavěné 

nemovitosti potom pojištění odpovědnosti vlastníka budovy (díla ve výstavbě)  

za škodu.26 

 

Generali Pojišťovna nenabízí různé variaty, balíčky pojištění jako pojišťovny 

KOOP a Allianz ale nabízená možnost pojištění umožňuje „ušít” klientovi pojiš-

tění podle jeho potřeb, to znamená, že pojistník, pojištěný si opravdu vybere 

sám co chce a nechce mít pojištěno. 

 

                                                 
26 http://www.generali.cz/clanky/pojisteni-rodinnych-domu-a-bytovych-jednotek, dne 

19.11.2012, v 12:22 
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5.2.3 Pojistka 

Název pojistné smlouvy pro pojištění rodinného domu se nazývá ,, Pojistná 

smlouva o škodovém pojištění rodinných domů a bytových jednotek ,, Bydlení,,. 

Takto jsou všeobecně nazvány všechny smlouvy, které se zabývají pojištěním 

rodinných domů a bytových jednotek i ve výstavbě. Z prvního pohledu nevyplý-

vá, že je smlouva zaměřena na pojištění rodinného domu ve výstavbě, tato klasi-

fikace se objevuje až v samostatné smlouvě, kde se upřesňuje, jestli je smlouva 

pro výstavbu nebo již pro hotový objekt. Tato specifikace se nachází v 5. kapito-

le, v části s názvem Místo pojištění. 

 

Základní pojistná smlouva od Generali Pojišťovny je rozdělena do čtrnácti 

jednotlivých částí. Tyto části jsou zaměřeny na různé potřebné informace. 

1. Část, Pojistná smlouva 

Informuje o datu počátku pojištění, pojistné době, informuje o tom, zda se 

jedná o novou smlouvu nebo o návrh na změnu již stávající smlouvy. 

 

2. Část, Pojistník a kontaktní spojení 

V této části jsou všeobecné informace o pojistníkovy např. jméno pojistníka, 

jeho trvalá adresa pobytu a kontaktní spojení. 

 

3. Část, Korespondenční adresa 

Tato část je zaměřena na korespondenční adresu a kontakt z důvodu ko-

munikace se zákazníkem, protože se může stát, že trvalé bydliště a to, kde 

pojistník bydlí, jsou rozdílná. 

 

4. Část, Pojištění a kontaktní adresa 

Zaměřuje se na informace o samotném pojištěném, protože pojistník a po-

jištěný může být různá osoba s různým trvalým místem pobytu. 
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5. Část, Místo pojištění 

Tato část se již zabývá samotným pojištěním objektu. K hlavním informa-

cím patří místo pojištění, kde se objekt nachází nebo bude nacházet. Dále se 

v této části určuje, jestli objekt je ve vlastním vlastnictví nebo např. že oso-

ba je jenom správce, spoluvlastník, kde se určuje ještě podíl vlastnictví. 

 

Další informací v této části je samotná specifikace budov a objektů, 

které mají být pojištěny (např. rodinný dům, garáž, oplocení). Při této spe-

cifikaci se také určuje celková zastavěná plocha a z čeho jsou budovy, objek-

ty postaveny. (např. cihelné tvárnice, betonový, dřevěný atd.) Generali Po-

jišťovna tuto specifikaci má roztříděnu do tří stavebních tříd. Touto samot-

nou specifikací se budu zabývat v kapitole 6.2.3. 

 

Poslední a také nejdůležitější informací jsou pojistné částky jednotli-

vých budov a objektů a také jestli je stavba ve výstavbě nebo ne. Při pojiště-

ní objektů ve výstavbě se dále určuje zahájení výstavby, předběžné dokon-

čení, a jestli bude po dokončení rodinný dům trvale obydlen. 

 

6. Část, Povodňový dotazník 

Tato část se zabývá důležitou informací, hlavně pro samotnou pojišťovnu, 

jestli se objekt nachází v povodňové oblasti a jakého stupně. Podle záplavo-

vé oblasti si pojišťovna určuje příplatky k výši pojistného, jako rizikovou 

částku. Místo a oblast se určuje dle adresy pojištěné budovy, objektu pomo-

cí povodňových map. Viz. Kapitola 5.2.2 Povodňové mapy. 

 

7. Část, Základní pojištění 

Sedmá část se zabývá základním pojištěním, viz. kapitola 5.1.1 Živelná rizika 

plus dalšími pojistnými nebezpečími jako jsou krádež, vloupání, viz. kapito-

la 5.1.3. Odcizení, vandalismus. 
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8. Část, Pojištění na 1. Riziko 

Tato část se zabývá pojištěním na 1. riziko.  Pojištěním na 1. Riziko nazývá-

me doplňující pojištění, protože nepatří ke standardnímu pojištění, ale je 

pouze na zákazníkovi, jestli si vybere z některých pojištění nebo ne. Pojiště-

ní na 1. riziko obsahuje v Generali Pojišťovně tato pojištění: 

 

• povodeň, lavina, sesuv půdy a zřícení skla 

• nepřímý úder blesku, přepětí 

• pojištění skla pro případ rozbití 

• krádež vloupáním příslušenství bazénu 

• zastřešení bazénu (např. polykarbonát) 

• pojištění skleníku (ne k výdělečné činnosti) 

• pojištění movitých věcí – základní nebezpečí 

• pojištění movitých věcí – krádež vloupáním, loupež 

• samostatná připojištění dle přílohy (např. srážková voda, připojištění van-

dalismu) 

 

Dále v části o pojištění na 1. riziko jsou uveřejněny jednotlivé pojistné část-

ky pro daná rizika a jejich roční pojistné. 

 

Roční pojistné se odvíjí od celkové ceny, kdy je roční pojistné určené pro-

centuálně z pojistné částky nebo pevnou částkou dle pojišťovny. Dále jsou obsa-

ženy informace o maximálních pojistných hodnotách, to znamená, že na dané 

riziko nemůže být objekt pojištěn nad tuto hodnotu i když objekt má větší hod-

notu nebo vybavenost. 

 

9. Část, Doplňkové pojištění 

Tato část obsahuje informace o pojištění odpovědnosti za škodu z držby 

nemovitosti, kde je určen limit plnění a roční pojistné. 
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10. Část, Celkové pojistné 

Tato část informuje o celkovém ročním pojištění. Dále zde si pojišťovna 

může podle svého uvážení určit slevu na produktu nebo naopak přirážku. 

11. Část, Roční pojistné (způsob platby) 

Zde je informace o druhu platby, např. převodem na účet, složenkou) a in-

tervaly platby (např. půlročně, ročně). 

 

12. Část, Pojistné podmínky, přílohy 

V této části je informováno, podle jakých pojistných podmínek je smlouva 

sepsána a jaké zvláštní ujednání jsou pro jednotlivá doplňující pojištění. 

 

13. Část, Pojišťovací zprostředkovatel 

Obsahuje informace o zprostředkovateli pojištění (např. jméno, osobní čís-

lo, kontakt, podpis). 

 

14. Část, Podpis smluvních stran 

V této části jsou podepsány osoby oprávněné pojistitelem k podpisu 

smlouvy a podpis pojištěného. 

 

Ke každé smlouvě jsou přidány jednotlivé přílohy, jako jsou pojistné pod-

mínky, podle kterých je smlouva podepsaná a jednotlivá zvláštní ujednání pro  

doplňující pojištění, které informují o pojistném nebezpečí, jeho vzniku, půso-

bení a výjimkách, za kterých toto neplatí. 

5.3 Kooperativa pojišťovna 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, je druhou největší 

pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 jako první komerční 

pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsa-

ném pojistném v ČR je 20,6 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sor-
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timent služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro kli-

enty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké korporace. Kooperativa je 

součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG).27 

 

5.3.1 Produkt 

Produkt RD 7 – pojištění rodinného domu, je určen k ochraně budov a sou-

visejících staveb, které jsou součástí pozemku. Jeho podstatou je, že Kooperati-

va klientovi poskytne pomoc v situacích, kdy na pojištěných věcech vznikne ško-

da nejen v důsledku nejčastějších rizik, jako jsou živelní události, krádeže, lou-

peže nebo projevy vandalismu, ale i v důsledku dalších nebezpečí. 

 

Produkt RD 7 – pojištění rodinného domu, patří mezi produkty, které spa-

dají pod velkou kapitolu s názvem Pojištění majetku občanů. Do této kapitoly 

déle patří: 

• Pojištění domácnosti 

• OPTIMUM – Pojištění rodinného domu a domácnosti 

• Pojištění bytového domu 

• Pojištění rekreační budovy a domácnosti 

• Pojištění bytové a nebytové jednotky 

5.3.2 Pojištění rodinného domu 

Předmětem pojištění u produktu Pojištění rodinného domu jsou předměty, 

rodinný dům, další budovy a stavby a nakonec movité věci. 

 

Rodinný dům je definován jako trvale obývaná budova (pro dobu právě 

probíhající výstavby či rekonstrukce podmínka trvalého obývání neplatí); do 

pojištění zahrnujeme rodinné domy o maximálním počtu 3 bytových jednotek a 

                                                 
27 http://www.koop.cz/o-nas/zakladni-informace/, dne 27.11.2012, v 17:45h 
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s tím, že k bydlení slouží víc než 50% podlahové plochy. Dále musí být zachovalý 

a udržovaný a je ve vlastnictví občana (i rodinný dům ve výstavbě). 

 

Dále to jsou budovy a stavby, které jsou zachovalé a udržované (např. volně 

stojící garáž, bazén, plot, atd.), které se musí nacházet na pozemku náležejícím k 

hlavní budově – včetně všech stavebních součástí, příslušenství a přípojek (tzn. 

že do pojištění vstupuje vše, co je k budově či stavbě připojeno - ať již odmonto-

vatelné či pevně zabudováno). 

 

Movité věci, tedy stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo 

rekonstrukci pojištěné nemovitosti (i stavební mechanismy) a dočasné objekty 

zařízení staveniště. 

 

Pojištění rodinného domu poskytuje pojistnou ochranu před živelními po-

jistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem do-

pravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Ne-

měli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, které je s vlastnictvím 

domu neodmyslitelně spojeno.28 

 

Pojišťovna KOOP nabízí dvě varianty pojištění pro rodinné domy. Tyto va-

rianty jsou Prima a Komfort. Každá z těchto variant obsahuje jiné varianty pojiš-

tění dle pojištěných rizik. 

 

1. Varianta Prima 

Varianta pojištění Prima zahrnuje následující pojistná rizika: 

 

• Živelná rizika (viz. kapitola 5.1.1 Živelná rizika) 

                                                 
28 http://www.koop.cz/nase-produkty/pojisteni-majetku-obcanu/pojisteni-rodinneho-domu/, 

dne 26.11.2012, v 19:45 
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• Pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů slou-

žících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí 

 

2. Varianta Komfort 

Varianta pojištění Komfort zahrnuje následující pojistná rizika: 

 

• Živelná rizika (viz. kapitola 5.1.1 Živelná rizika) 

• Pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů slou-

žících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí 

• Odcizení (krádež, loupež), viz. kapitola 5.1.3. Odcizení, vandalismus 

• Dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti 

• Podpětí v elektrorozvodné síti 

• Zatečení atmosferických srážek 

• Poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel 

• Mechanické poškození zateplení vnějšího pláště budovy hlodavci, ptactvem 

nebo hmyzem 

• Únik vody v důsledku vodovodní pojistné události (úhrada vodného a stoč-

ného) 

 

Jednotlivé odkazy směřující v této kapitole na kapitoly vysvětlující různá ri-

zika jsou jenom orientační, protože jednotlivé vysvětlení pojmů jsou použity od 

pojišťovny Generali. V tomto důsledku se můžou vysvětlení rizik Generali a KO-

OP různit. 

5.3.3 Pojistka 

Pojistný produkt pro pojištění rodinného domu ve výstavbě u pojišťovny 

KOOP se nazývá Pojištění rodinného domu.  Název produktu je hodně všeobec-

ný a nelze z názvu poznat, jestli jde o pojištění rodinného domu ve výstavbě ne-

bo ne. Tato poznámka je obsažena až v samotné smlouvě v kapitole F. 
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pod názvem Základní pojištění, kde se určuje, jestli je objekt ve výstavbě, rekon-

strukci nebo trvale obýván. 

 

Pojistná smlouva je rozdělena do deseti hlavních částí plus: 

1. Část, Pojistitel   

V této části se nacházejí základní údaje o pojistiteli. K těmto hlavním in-

formacím patří např. adresa hlavního ředitelství, centra, obchodní jméno a 

pod jakým městským soudem je vedena jeho složka. 

 

2. Část, Pojistník  

 V této části jsou základní informace o pojistníkovi, např. jeho jméno, byd-

liště, rodné číslo, kontakt a komunikace s klientem. 

 

3. Část, Pojištěný  

Obsahuje základní informace o pojištěném. Tyto informace můžou být stej-

né jako informace o pojistníkovi ale můžou se lišit, jestli pojistník a pojiště-

ná osoba není ta samá. Poté je nutné udat základní informace o pojištěném. 

 

4. Část, Všeobecné údaje o pojištění 

V této části smlouvy se nacházejí informace o pojistné smlouvě a zákony, 

kterými se smlouva řídí.  Dále to jsou všeobecné pojistné podmínky VPP, 

zvláštní pojistné podmínky ZPP, dodatkové pojistné podmínky DPP atd. 

 

5. Část, Místo pojištění  

Tato část pojistné smlouvy je rozdělena na tři podkapitoly. V první podkapi-

tole jsou obsaženy hlavní informace o adrese a místu pojištěného objektu. 

Z této informace se odvíjí další podkapitola, která se nazývá Riziko vzniku 

povodně nebo záplavy v místě pojištění.  
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Tato informace se odvíjí od místa pojištění objektu, který je určen po-

mocí povodňových map, povodňových zón a klasifikace rizika. 

V poslední podkapitole s názvem Výluka z pojištění jsou určeny škody, 

které jsou vyloučeny ze škody způsobené povodní nebo záplavou. 

 

6. Část, Základní pojištění  

Tato část smlouvy patří k nejdůležitější části smlouvy. V této části je napsá-

no, na co je objekt pojištěn a za kolik  je pojištěn a celková výše pojistného. 

Tato část je rozdělena do sedmi podčástí. 

 

V první podčásti je určeno, jestli pojištěný objekt je ve výstavbě, 

v rekonstrukci nebo trvale obýván. Dále jsou zde poskytnuty informace o tom, 

jestli se se jedná o objekt trvale obývaný, o hlavních a vedlejších konstrukčních 

prvcích pojištěného objektu, jestli jsou udržované a nepoškozené. 

 

KOOP pojišťovna rozdělila tyto konstrukční prvky na: 

• Nosné konstrukce (zdivo, stropy, krovy apod.) 

• Klempířské prvky (parapety, žlaby, svody apod.) 

• Elektroinstalace 

• Vodovodní a kanalizační instalace 

 

Specifikace 

• Druhá podčást se zabývá specifikacemi pojištěného objektu, kde je infor-

mováno, jestli je objekt ve výstavbě. 

 

Pojištění rodinného domu 

• V této třetí podčásti se určuje varianta pojištění, na jakou cenu se sjednává 

pojištění (např. novou), výše pojistné částky a sazba, která tomu odpovídá. 
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Pojištění ostatních objektů 

• Čtvrtá podčást obsahuje informace o tom, jestli jsou pojištěny ostatní, ve-

dlejší objekty (např. garáž, oplocení), kde se dále určuje limit pojistného pl-

nění a sazba, která tomu odpovídá. 

 

Společné ujednání pro základní pojištění 

 

Spoluúčast 

• Šestá podčást informuje o tom, jestli je sjednána spoluúčast a v jaké výši. 

 

Indexace 

• Sedmá podčást informuje, jestli klient souhlasil s indexací nebo ne. 

 

7. Připojištění 

V této části se smlouva zabývá připojištěním k základnímu pojištění. Připo-

jištěním se u KOOP rozumí pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z 

vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti, elektronických a strojních za-

řízení rodinného domu, skel a připojištění jmenovitě určených věcí – budo-

vy a stavby.  

 

Připojištění jmenovitě určených věcí jsou např. stavba na jiném pozemku 

než pojištěný rodinný dům (stodola na konci vsi) a stavební součásti umělecké 

nebo historické hodnoty (fresky, sochy) a skleníky.  

 

V této podčásti je dále určen limit pojistného plnění na jednotlivé připojiš-

tění, určena výše spoluúčasti a její min. hodnota. 
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8. Údaje o pojistném 

V této části je určena celková výše pojistného součtem všech pojištěných 

částí a určitých připojištění. Dále je zde určen způsob platby (např. poštovní 

poukázkou, převodem na účet, atd.), délka pojistného období a výše ob-

chodní slevy. Na konci této části je určena celková výše pojistného po všech 

obchodních slevách. 

 

9. Zvláštní údaje a ujednání 

V této části jsou vyjmenovány získané slevy. 

 

10. Závěrečná ustanovení 

Poslední část pojistné smlouvy je zaměřena převážně na informování po-

jistníka, pojištěného o jeho právech a povinnostech. Jedná se např., že všechny 

uvedené údaje jsou pravdivé a skutečné, povinnost oznámit všechny případné 

změny spojené s pojistnou smlouvou, včasné placení pojistného. 

5.4 Allianz pojišťovna 

Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe 

Holding GmbH a je součástí předního světového pojišťovacího koncernu Allianz 

SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republi-

ce se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny.29 

5.4.1 Produkt 

Pojištění rodinného domu u Allianz pojišťovny spadá pod jednu velkou 

skupinu produktů s názvem Majetek a odpovědnost. 

 

V této skupině produktů Allianz pojišťovna nabízí: 

• Pojištění nemovitosti 

                                                 
29 http://www.allianz.cz/o-spolecnosti/o-spolecnosti/ dne 1.12.2012, v 16:21h 
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• Pojištění domácnosti 

• Pojištění odpovědnosti 

• Asistenční služby 

• Pojištění rekreačních plavidel 

5.4.2 Pojištění nemovitosti 

Allianz pojišťovna v této kategorii nabízí pojištění pro: 

• Rodinné a bytové domy 

• Byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví 

• Družstevní byty a spoluvlastnické podíly 

• Rekreační chaty a chalupy 

• Samostatné garáže v osobním vlastnictví 

• Budovy ve výstavbě  

• Vedlejší stavby (garáže, oplocení, bazény, vrata, zásobníky atd.) 

• Stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí určené ke stavbě, údržbě 

nebo rekonstrukci pojištěné budovy 

• Fotovoltaické eletrárny v rámci pojištění hlavní či vedlejší stavby 

• Movité věci ve vlastnictví družstva nebo SVJ 

 

Allianz pojišťovna nabízí pojištění jako KOOP ve variantách. Varianty jsou 

rozděleny do třech možností podle pojistného nebezpečí. Tyto varianty jsou ještě 

rozděleny, podle toho, zda je nemovitost trvale nebo rekreačně obývána. Jsou to 

tyto varianty:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal 

Optimal 

Exkluziv 

Normal 

Optimal 

Trvale 

obýván 

Rekreačně 

obýván 
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Varianty pojištění majetku podle pojistných nebezpečí: 

• Požár 

• Výbuch 

• Úder blesku 

• Pád letadla 

• Vichřice, krupobití 

• Voda z vodovodního zařízení 

• Krádež vloupáním, loupež  

• Imploze 

• Povodeň, záplava 

• Sesuv horniny, zeminy, laviny 

• Tíha sněhu 

• Pád stromu, stožáru a jiných předmětů 

• Náraz vozidla 

• Mráz (na vodovodu a topném systému) 

• Zemětřesení 

• Rozbití skla (nepojištěným nebezpečím) 

• Rázová vlna nadzvukového letadla 

• Znečištění kouřem 

• Vystoupnutí vodu z kanalizace 

• Přepětí (úder blesku, napěťová špička) 

• Vandalismus 

• Zkratka v elektromotorech 

• Náhrada za ztrátu vody 

• Podpětí 

• Poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci 

• Atmosférické srážky 

• Náhradní ubytování 

• Chybná funkce sprinkleru 

Normal 

Optimal 

Exkluziv 
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5.4.3 Pojistka 

Poslední nabídku pojistky budu popisovat od pojišťovny Allianz. Jedná se 

pouze o nabídku a od samostatné pojistné smlouvy se může lišit. Nabídka pro 

pojištění rodinného domu ve výstavbě se u Allianz pojišťovny nazývá Nabídka 

pojištění věci a jiného majetku a odpovědnosti za škody občanů. 

 

Pojistná nabídka od Allianz pojišťovny je rozdělena do 10 částí: 

1. Část – Základní údaje 

V této části jsou obsaženy základní údaje o pojistníkovi.  Obsahují jméno a 

bydliště. 

 

2. Část – Proti čemu se můžete pojistit 

V této části jsou obsaženy všechny informace o možnostech pojištění u Alli-

anz pojišťovny, které nabízí.  

 

3. Část - Allianz pojišťovna nabízí 

V této části jsou obsaženy obecné informace o nabídce pojišťovny. 

 

4. Část – Bezplatná asistenční služba – HOME ASSISTANCE 

Informuje zákazníka o tom, co je bezplatná domácí asistence, co je v ní ob-

saženo a jak jí klient může využít. 

 

V prvních čtyřech částech jsou pouze orientační informace, které se samo-

statnou nabídkou nemají nic společného. Tyto informace jsou pouze pro zákaz-

níka, aby věděl, co si může pojistit a jaké výhody pojišťovna Allianz nabízí.  
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Hlavní informace o nabídce pojištění jsou obsaženy od 5. části nabídky. 

5. Část - Základní údaje 

V těchto údajích se udává jméno a trvalé bydliště pojistníka. Tyto informace 

se mohou lišit od údajů v 1. Části. Uvádí se zde jméno a trvalé bydliště. Dále 

je zde uvedeno, na jak dlouho bude pojistka uzavřena. 

 

6. Část - Výpočet pojistného 

Tato část se zabývá informacemi již o samotném pojištěném objektu. Část je 

rozdělena do tří podčástí:  

 

• Pojištění trvale obývané nemovitosti 

Na začátku jsou obsaženy informace o místě pojištění a jeho adrese, o 

jaký typ nemovitosti se jedná, jestli je stavba ve výstavbě a rozsah pojištění 

dle výběru. 

 

Dále jsou zde obsaženy informace, které jsou zpracovány v tabulce o 

výši pojistné částky hlavní stavby a výše pojistného, přirážky, informace o 

doplňkovém pojištění, různé připojištění, výše pojistné částky a výše pojist-

ného.  Na konci je sumarizovaný souhrn pojistného do jedné částky 

 

• Pojištění trvale obývané domácnosti 

Zde jsou obsaženy stejné informace jako viz. Pojištění trvale obývané 

nemovitosti. Informace se liší pouze v tom, že jsou orientovány na domác-

nost, movitý majetek. 

 

• Pojištění odpovědnosti za škodu 

Zde je obsažena informace, jaká pojistka je sjednaná z odpovědnosti, 

rozsah jejího pojištění, limit pojištění a roční pojistné. 
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7. Část – Roční pojistné 

Zde jsou obsaženy informace o celkovém ročním pojistném, datum vy-

hotovení nabídky a platnost nabídky. 

 

8. Část – Limity pojistného plnění – nemovitost trvale obývaná 

Zde jsou obsaženy informace o pojištěných rizikách a pojištěných vě-

cech dle vybrané varianty z nabízených variant. Dále jsou zde informace o 

maximálních částkách pojistného plnění. 

 

9. Část – Limity pojistného plnění – domácnosti trvale obývané 

Tato část obsahuje podobné informace jako část viz. Limity pojistného 

plnění – nemovitosti trvale obývané, ale informace jsou zaměřeny na movi-

tý majetek. 

 

10. Část – Ostatní předměty doplňkového pojištění 

Zde jsou obsažena doplňková pojištění, jestli jsou sjednaná nebo ne a 

v jaké výši. Může se třeba jednat o pojištění firemních štítků, reklamních 

cedulí, markýz a jiné. 
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6 Porovnání informací potřebné ke 
sjednání pojištění 

V této části se budu zabývat porovnáním jednotlivých smluv ohledně in-

formací pro pojišťovny a jejich specifikace. Tím myslím např. konstrukční řešení 

domu, počet pater, zastavěná plocha, hodnota rodinného domu, hodnoty nebo 

pojistné částky přístaveb a příslušenství, hodnoty připojištění atd. 

6.1 Všeobecné údaje v pojistné smlouvě 

Pojistná smlouva se řídí dle zákona Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné 

smlouvě, která stanovuje povinné údaje. Ty musí být ve smlouvě vždy obsaženy.   

Jsou to: 

• určení pojistitele a pojistníka 

• určení oprávněné osoby 

• určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové 

• vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události 

• výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné 

nebo jednorázové 

• vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, 

• v případě pojištění osob, bylo-li dohodnuto, že se oprávněná osoba bude 

podílet na výnosech pojistitele, způsob, jakým se oprávněná osoba na těchto 

výnosech bude podílet. 

6.2 Specifikace budovy 

6.2.1 Definice rodinného domu 

Prvním krokem bude třeba definovat pojem rodinný dům, protože každá 

pojišťovna má jinou definici a liší se i velikostí a uspořádáním. 
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Tab. 2 Porovnání definic RD 

Generali pojišťovna Kooperativa Allianz 

Rodinný dům je obytná 

budova, která má 

nejvýše 4 byty, jedno 

podzemní a tři 

nadzemní podlaží včetně 

podkroví. Pro toto 

pojištění je rodinný dům 

stavbou hlavní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rodinný dům se 

považuje budova 

s nejvýše třemi 

samostatnými bytovými 

jednotkami, které svým 

stavebním uspořádáním 

odpovídají požadavkům 

na rodinné bydlení a 

v nichž je více než 

polovina podlahové 

plochy všech místností 

určena k bydlení. Za 

rodinný dům se považuje 

i obytná část hospodářské 

usedlosti (bez ohledu na 

poměr ploch); zbylá část 

usedlosti sloužící 

k hospodářským účelům 

se vždy považuje za 

ostatní. 

 

Rodinný dům je stavba 

pro bydlení spojená se 

zemí pevným základem, 

která svým stavebním 

uspořádáním odpovídá 

požadavkům na rodinné 

bydlení  

a v níž je více než 

polovina podlahové 

plochy všech místností 

určena k bydlení.  

Rodinný dům může mít 

nejvýše tři samostatné 

byty a nejvýše dvě 

nadzemní  

podlaží (tzn. přízemí a 1. 

patro) a podkroví (může 

být podsklepený). 

 

 

 

 
Dále je nutné u Generali Pojišťovny definovat pojem budova a obytná bu-

dova: 

 

Budova  

• Za budovu je považována trvalá stavba, která je spojena se zemí pevným zá-

kladem (nemovitost), která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena 

obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. Za budovu lze rovněž pova-
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žovat sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem 

popisným a je tak stavebně a technicky uspořádána, že může samostatně 

plnit funkci budovy. 

 

Obytná budova 

• Je budova umožňující vstup a pobytí lidí, vhodná a určená k tomu, aby 

chránila před vnějšími vlivy lidi, zvířata nebo věci. 

 

Z porovnaných definic je patrné vidět, že pojišťovny KOOP a Allianz mají 

skoro podobné definice rodinného domu, které se odvíjí od toho, že rodinný 

dům musí mít více než polovinu podlahové plochy všech místností určenou 

k bydlení a maximálně tři samostatné bytové jednotky. 

Další podmínky pro určení rodinného domu se mezi KOOP a Allianz liší. U 

Allianz pojišťovny nadále musí být splněna podmínka, aby budova byla brána 

jako rodinný dům, že rodinný dům může mít maximálně dvě nadzemní podlaží. 

 

Definice rodinného domu u pojišťoven KOOP a Allianz částečně vychází 

z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, kde je de-

finován rodinný dům jako: Stavbou pro bydlení je rodinný dům, ve kterém více 

než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení 

a je k tomu účelu určena; rodinný dům může mít nanejvýše tři samostatné byty, 

nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

 

Definice rodinného domu u Generali Pojišťovny se velmi liší. Definice je 

brána velmi obecně a dle mého názoru lze podle této definice pojistit skoro ja-

koukoliv budovu, která splňuje jenom jedna kritéria a to, že rodinný dům muže 

mít maximálně čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně pod-

kroví. Kritérium, že obytná budova je budova umožňující vstup a pobytí lidí, 

vhodná a určená k tomu, aby chránila před vnějšími vlivy lidi, zvířata nebo věci 

je zcestná, protože tohle pravidlo splňují všechny budovy. 
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Hlavním nedostatkem v této definici je, že rodinný dům musí mít více než 

polovinu podlahové plochy odpovídající požadavkům na trvalé rodinné bydlení 

a je k tomu účelu určena. 

 

Jedním z možných vysvětlením, proč pojišťovna používá velmi obecnou de-

finicí je, že oproti pojišťovnám KOOP a Allianz je Generali mladá pojišťovna a 

potřebuje ve své nabídce obsáhnout co největší možnou nabídku a přilákat tím 

zájemce. 

6.2.2 Požadované informace o konstrukčním řešení 

V této podkapitole se budu zabývat porovnáním informací, které pojišťovny 

požadují o rodinném domu a přístavbách, které mají být pojištěny. Patří sem 

například informace o celkové zastavěné ploše, počet pater, z čeho jsou objekty 

postaveny. 

Tab. 3 Porovnání požadovaných informací o konstrukčním řešení RD 

GENERALI KOOP ALLIANZ 

• Celková zastavěná 

plocha 

• Stavební třída 

 

 

 

 

 

• Počet pater 

• Celková zastavěná 

plocha 

• Druh střechy 

 

 

 

 

• Počet pater 

• Zastavěná plocha 

každého patra 

• Druh střechy 

• Jakost výstavby 

• Jestli je objekt udr-

žován nebo ne 

 

 

Jak je vidět z tabulky, nejvíce informací požaduje Allianz pojišťovna. Dle 

těchto skutečností může pojišťovna Allianz lépe ohodnotit danou nemovitost a 

lépe stanovit skutečnou hodnotu rodinného domu, která je požadována k určení 

pojistné částky, která se rovná hodnotě rodinného domu a tím správné určení i 

výše pojistného. 
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Z množství požadovaných informací mají výhody obě dvě strany. Z pohledu 

pojištěného to znamená, že nemůže vzniknout tzv. podpojištění a tím nehrozí 

možné krácení pojistného plnění a také zbytečné navýšení pojistné částky, která 

by neodpovídala ceně rodinného domu. Z pohledu pojišťovny to znamená, že 

může reagovat na stav rodinného domu, jeho vybavení a tím navýšit nebo snížit 

pojistnou hodnotu nebo pojistnou částku tak, aby se jí to  v poměru ceny domu a 

možné výplaty na pojistném vyplatilo. 

6.2.3 Porovnání požadavků 

Generali Pojiš ťovna 
Generali Pojišťovna se zabývá pouze  celkovou zastavěnou plochou rodin-

ného domu včetně přistavěného příslušenství, např. garáže, stodoly atd. a z čeho 

jsou objekty postaveny, myšleno hlavní konstrukční systém. Samotné řešení 

rodinného domu, např. počet pater, jestli je objekt podsklepen nebo ne a jakou 

střechu má, pojišťovna neřeší. 

 

Generali Pojišťovna rozděluje pouze na dvě stavební třídy objektů podle 

použitého hlavního materiálu: 

Tab. 4 Stavebná třídy objektů 

Pojem Definice 

 
 

Budova 1. Stavební třídy 

 
 

Konstrukce budovy je provedena 

z nehořlavých materiálů (např. pálená 

cihla, betonové tvárnice, 

železobetonová konstrukce) a zároveň 

střecha je z nehořlavých materiálů 

(pálená taška, bóndský šindel, plech) 

Budova 2. Stavební třídy 
Konstrukce budovy nebo střechy není 

provedena z nehořlavých materiálů. 
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Z definic je patrné, že Generali Pojišťovna definovala jenom materiálovou 

stránku objektu a nezaměřila se na stránku kvality provedení, myšleno kvalitu 

materiálu, protože cihla a cihla se mohou cenově výrazně lišit.  Z tohoto hlediska 

může pojišťovna na těchto definicích pouze ztratit, protože na ceně nemovitosti 

hraje hlavní roli kvalita a tím pádem i cena materiálu, která se promítá do celé 

hodnoty objektu. 

 

Stejné objekty postavené z různě kvalitních materiálů mají jinou hodnotu. 

 

Z mého pohledu to má výhody a nevýhody. K hlavním výhodám patří jed-

noduchost při sjednání pojištění a další výhoda je, že do této kategorie můžou 

spadat objekty, které by jiné pojišťovny nepojistili jako rodinný dům, a to si 

myslím, že je hlavní záměrem Generali Pojišťovny, viz. kapitola 6.2.1 Definice 

rodinného domu. 

 

K hlavním nevýhodám patří nepřesné odhadnutí ceny objektu a tím i po-

jistné částky. 

Kooperativa pojiš ťovna 
KOOP se zabývá více možnostmi než Generali Pojišťovna. Zabývá se počtem 

pater a jejich kombinací, druhem zastřešení, a jestli je objekt podsklepen nebo 

ne. 
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Obr. 7 Typy rodinného domu 

 

 

Zdroj: http://www.koop.cz/pojisteni-on-line/pojisteni-domu-a-bytu/, dne 28.12.2012, v 13:01 
 

Dále pojišťovna chce být informována, zda hlavní konstrukční prvky jsou 

udržované nebo ne a zastavěnou plochou na pozemku. 

Allianz pojiš ťovna 
Allianz patří k nejpreciznější z těchto tří pojišťoven. Pojišťovna se zajímá 

nejen o konstrukční řešení, ale také o kvalitu provedení a kvalitu materiálu. 

Z toho zle usoudit, že může sama nejlépe určit cenu objektu jak z pohledu veli-

kosti ale také z pohledu kvality výstavby a materiálu. 
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Tab. 5 Údaje o nemovitosti 

Údaje Popis 

Stav a stáří nemovitosti Mladší než 30 let 

 
Starší než 30 let po celkové 

rekonstrukci 

 
Starší než 30 let bez celkové 

konstrukce 

Typ domu Dům s plochou střechou 

 Dům se sklonitou střechou 

 
Dům se sklonitou střechou a obytným 

podkrovím 

Zastavěná plocha prvního nadzemního 

podlaží 
m2 

Jestli je součástí sklep nebo ne  

Počet obyvatelných podlaží 

 

 

Počet nadzemních pater včetně 

podkroví, např. přízemní dům 

s podkrovím = 2 nadzem. patra 

Kvalita provedení 

 

 

 

 

Základní (stavba s nižší kvalitou 

materiálů, minimální vybavenost, 

střešní krytina plech nebo deht. papír, 

bez izolací, podlahy z obyč. prken nebo 

PVC) 

 Standardní 

 

Luxusní ( rozumí se objekt, ve kterém 

se vyskytují více než 3 nadstandardní 

prvky, např. střešní krytina šindel, 

došky, svislé nosné konstrukce 

z masivního kamenného zdiva, vnitřní 

bazén apod.) 
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6.3 Pojistná částka a výše pojistného k základnímu 
pojištění 

Základní pojištění se zabývá pojištěním rizik dle kapitoly 5.1.1 Živelná rizika 

a 5.1.2. Přírodní nebezpečí. 

 

Pojistná částka se odvíjí od předchozích informací dle konstrukčního řešení 

a kvality provedení. Jak bylo řečeno v kapitole 6.2 Specifikace budovy, dle těch-

to specifikací se může hodnota pojistné částky u každé pojišťovny lišit. 

Pojistná částka je obecně řečeno cena, za kterou by se postavil úplně stejný 

nový objekt. Pojistnou částku lze také popsat jako maximální možnou hranici 

pojistného plnění, tzn. maximální částka, která bude proplacena, kdyby byl celý 

objekt zničen. 

 

Pojistnou částku si každá pojišťovna určuje sama, jak bylo řečeno na začát-

ku, a tím se bude lišit. 

6.3.1 Generali Pojišťovna 

Generali Pojišťovna nabízí klientovi úplně volno ruku, protože pouze po-

jistník si určuje pojistnou částku, na kterou chce objekt, přístavy a doplňky po-

jistit, ale tím také za to zodpovídá. 

 

Z obchodního hlediska a z hlediska pojišťovny si myslím, že to je kladný 

krok pro pokrytí nabídky pro více zájemců. Tím myslím, že pojišťovna muže na-

bídnou klientovi nižší pojistné než konkurenční pojišťovny, protože ´´drahý´´ 

objekt pojišťovna pojistní na nízkou hodnotu, kterou si určí klient sám, např. 

objekt v hodnotě 5 000 000,-Kč si pojistník pojistní na hodnotu 2 500 000,-Kč 

a tím pádem má i o 50% nižší pojistku. 

 

Z pohledu pojistníka to je jenom nevýhoda. Když si pojistník určí špatnou 

výši pojistné hodnoty, vzniká tzv. podpojištění, a při likvidaci bude pojišťovna 

poskytovat plnění ve stejném poměru ke škodě, v jakém je pojistná částka 
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k pojistné hodnotě. Dle předešlého příkladu to znamená, že škoda v hodnotě 

50 000,-Kč bude zkrácena o 50% na hodnotu 25 000,-Kč. 

6.3.2 Kooperavita pojišťovna 

KOOP pojišťovna používá vlastní SW pro výpočet pojistné hodnoty objektu. 

Tento program vypočítá minimální pojistnou hodnotu dle požadovaných infor-

mací, viz. kapitola 6.2.2. Požadované informace o konstrukčním řešení, 

z kterých se vypočítá minimální pojistná hodnota. 

 

Určená pojistná hodnota je dle pojišťovny minimální výše na kterou je nut-

né objekt pojistit, pod nižší hodnotu pojišťovna objekt nepojistí jako např. Ge-

nerali Pojišťovna. Určená výše pojistné částky je jenom orientační, přesnou 

částku si musí určit sám pojistník, protože dle požadovaných informací pojiš-

ťovny nemusí obsahovat všechny důležité informace, které můžou s cenou po-

hybovat, např. tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely atd. 

 

Pojištění ostatních objektů, jako např. garáž, plot, si pojistník určuje už sám 

z limit pojištění, které nabízí samotná pojišťovna. Tento limit by měl odpovídat 

skutečné hodnotě objektu, protože by mohlo nastat podpojištění jako u Genera-

li, kde si pojistník určuje hodnotu sám. 

6.3.3 Allianz pojišťovna 

Allianz pojišťovna také používá vlastní SW pro určení ceny pojistné částky 

dle požadovaných informací jako KOOP pojišťovna. Pojišťovna dle požadova-

ných informací o objektu dokáže nejlépe ohodnotit objekt. Princip pojistné část-

ky u hlavního objektu funguje na stejném principu jako u pojišťovny KOOP. 

 

Pojištění vedlejších staveb u Allianz pojišťovny jsou již započítány v ceně. 

Výše pojištění vedlejších staveb se určuje dle pojistné hodnoty hlavního objektu 

a dle určité varianty pojištění jsou pojištěny automaticky bez navýšení celkové 

pojistné částky. 
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Limit pojistného plnění: 

• Normal - nelze pojistiti vedlejší stavby 

• Optimal – 10% z pojistné hodnoty hlavního objektu 

• Exkluziv – 15% z pojistné hodnoty hlavního objektu 

 

Pokud je tento limit nedostačující, lze jej navýšit prostřednictvím doplňko-

vého pojištění. 

 

Na prvního pohledu se zdá, že pojištění u Allianz pojišťovny je nejšetrnější 

dle přístupu jak ke klientovi, tak k pojišťovně samé. Bohužel, při přečtení pojist-

ných podmínek je zde základní nevýhoda a to, že pojistná hodnota musí obsaho-

vat celkové náklady, které by v případě úplného zničení budovy byly třeba na její 

opětovné postavení ve stejném rozsahu. Pojistka proto musí zahrnovat také ná-

klady na demolici a odvoz zbytků původní stavby, na projekt a na stavební říze-

ní. Dle těchto podmínek lze považovat nabízenou pojistnou hodnotou od pojiš-

ťovny jako nedostatečnou, protože pravděpodobně počítaná pouze s cenou ob-

jektu a nepředpokládá náklady na demolici a odvoz zbytků suti. Toto klientovi 

může způsobit  podpojištění objektu. 

6.4 Pojistná částka a výše pojistného doplňkového 
pojištění a jejich výběr 

6.4.1 Generali Pojišťovna 

Generali pojišťovna jako jediná pojišťovna ze tří porovnávajících pojišťoven 

nenabízí varianty, baličky pojištění ale opravdu nabízí pojištění, které si vybere-

te sami. 

 

Výše pojistné částky u Generali Pojišťovny je ohraničena dvěma hodnotami, 

základním limitem a maximálním pojistným limitem. Základní limit je mini-

mální hodnota, kterou lze sjednat v pojistné smlouvě a maximální hodnota je, 

na kterou částku je možné dané riziko pojistit. 
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Tab. 6 Limity připojištění [dle PP Generali Pojišťovna] 

 Základní limit Max. limit 

Krádež vloupáním, 

loupež stavebního mat. 
20 000,-Kč 120 000,-Kč 

Pojištění elektromotorů 5 000,-Kč 20 000,-Kč 

Pojištění vandalismu 0,-Kč 20 000,-Kč 

Přepětí 0,-Kč 30 000,-Kč 

 
Osobně si myslím, že takto nastavená pravidla jsou pro pojišťovnu velké 

plus oproti ostatním pojišťovnám, která nabízejí pouze pevné částky a ne výběr 

možnosti pojištění. 

6.4.2 Kooperativa pojišťovna 

KOOP patří k těm pojišťovnám, které nabízejí pouze varianty doplňkového 

pojištění, jak jsem již popisoval již v kapitole 6.2.2 Pojištění rodinného domu, 

varianty pojištění. 

Tab. 7 Limity pojištění [dle PP Kooperativa pojišťovna] 

Varianta Prima Varianta Komfort 

Není pojištěno 

Krádež vloupáním v budově ve 

výstavbě, 100 000,-Kč nebo 250 000,-

Kč dle splněných podmínek 

Není pojištěno Vandalismus, max. limit 15 000,-Kč 

Přepětí 25 000,-Kč Přepětí, max. limit 30 000,-Kč 

Není pojištěno Srážky, max. limit 15 000,-Kč 

 
KOOP pojišťovna nabízí podle mého názoru nejhorší možnost výběru. Na-

bízí pouze dvě varianty s minimální možností připojištění v základní variantě, 

variantě Prima. 
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6.4.3 Allianz pojišťovna 

Allianz pojišťovna kombinuje varianty jako Generali Pojišťovna a KOOP. 

Nabízí tři varianty pojištění plus možnosti připojištění. Připojistiti lze: 

 

• Škody způsobené na vodovodních a topných systémech mrazem 

• Krádež vloupáním 

• Prostá krádež 

• Vandalismus, zkrat, přepětí, vystoupání vody z odpadního potrubí 

Tab. 8 Limity pojištění [dle PP Allianz pojišťovna] 

 Normal Optimal Exkluziv 

Krádež 

vloupáním, 

loupež 

stavebního 

materiálu 

Max. 10 000,-Kč 

za pojistný rok 

Max. 30 000,-Kč 

za pojistný rok 

Max. 150 000,-Kč 

pro budovy ve 

výstavbě 

Vandalismus, 

v případě 

připojištění 

- 

1. škoda 

v pojistném roce, 

max. 30 000,-Kč 

1. škoda 

v pojistném roce, 

max. 150 000,-Kč 

Přepětí, zkrat - 

Max. limit 

30 000,-Kč za 

pojistný rok 

Max. limit 

150 000,-Kč za 

pojistný rok 

 
Nevýhodou u všech pojišťoven je, že nabízená připojištění, myšleno u Gene-

rali Pojišťovny a varianty u KOOP pojišťovny a Allianz pojišťovny a pojištění ri-

zik jako vloupání, vandalismus, přepětí atd., jsou limitovány maximálními limi-

ty pojištění za pojistný rok, tzn. škody přesahující dané limity v jednom pojist-

ném roce nebudou proplaceny. 
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6.5 Povodňové zóny jejich sazby 

6.5.1 Generali Pojišťovna 

Generali Pojišťovna nabízí připojištění proti povodni a záplavě ve třech zó-

nách, ve čtvrté zóně připojištění není možné dle pojistných podmínek a také ob-

jekty v této zóně by neměli být realizovány. 

 

Tabulka ukazuje výše samotné ceny připojištění povodně a záplavy: 

Tab. 9 Sazby dle povodňových zón 

zóna 
Generali pojišťovna 

(promile, ‰) 

Výše pojistného 

(Kč.) 

I. Zona 0,2 1 000,- 
II. zona 1,0 5 000,- 
III. zona 2,0 10 000,- 

IV. zona Nepojistitelné riziko 
Nepojistitelné 

riziko 

 

6.5.2 Kooperativa pojišťovna 

Pojišťovna nabízí pojištění do tří zón jako Generali Pojišťovna. KOOP pojiš-

ťovna dále zóny rozděluje, jestli v dané oblasti vznikla záplava nebo ne a koli-

krát. 

 

Jestli v dané zóně nevznikla povodeň nebo záplava, sazba je základní dle 

skutečné zóny. Pokud v dané zóně vznikla povodeň, je překvalifikována o jeden 

stupeň na vyšší riziko, např. z 1. zóny je přeřazen objekt do 2. zóny. 

 

Pokud se povodeň nebo záplava vyskytly více než 2x za posledních 20 let, je 

riziko nepojistitelné. 

 

Samotné sazby pro riziko povodně a záplavy jsem od KOOP pojišťovny ne-

získal, v tabulce jsou uvedeny sazby za celkové pojistné dané varianty Komfort, 

kde je pojištěna povodeň a záplava. 
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Tab. 10 Sazby dle povodňových zón 

zóna 
KOOP pojišťovna 

(promile, ‰) 

Výše pojistného 

(Kč.) 
I. Zona 1,4 (Komfort) 7 000,- 
II. zona 1,9 (Komfort) 9 500,- 
III. zona 2,6 (Komfort) 13 000,- 
IV. zona Nepojistitelné riziko Nepojistitelné riziko 

 

6.5.3 Allianz pojišťovna 

Od Allianz pojišťovny jsem nezískal potřebné informace. 

6.6 Odpovědnost 

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojiš-

těné nemovitosti je nabízena jako připojištění k pojištění nemovitosti. 

Allianz pojišťovna jako jediná nenabízí pojištění odpovědnosti objektu ve 

výstavbě ale pouze svépomocné provádění drobných stavebních prací (vztahuje 

se i na osoby, které pojištěný těmito pracemi pověřil). 

Tab. 11 Pojištění odpovědnosti 

 Generali KOOP Allianz 

Výše 

pojistného 
500,-Kč 260,-Kč 500,-Kč 

Limit 

plnění 
1 000 000,-Kč 1 000 000,-Kč 1 000 000,-Kč 
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7 Porovnání výhodnosti nabídek 

Ve vyhodnocení bych chtěl celkově porovnat všechny tři nabídky od pojiš-

ťoven Generali, KOOP a Alianz. 

 

Každá pojišťovna má své specifikace, které se odvíjí od jejich obchodních 

strategií a nelze jednoznačně říci, která z nabízených strategií možností pojištění 

a jejich variant je nejlepší.  Tohle posouzení se bude odvíjet pouze od mého 

osobního názoru a tím pádem jiná osoba může mít i jiný názor. 

 

Aby bylo možné posoudit opravdové výhody a nevýhody strategií pojišťoven 

a jejich nabídky, bylo by nutné znát celkové poměry v pojišťovnách, jako např. 

celkové vybrané pojistné v jednotlivých oblastech, celkové vyplacené plnění, 

v jakých oblastech pojišťovna ztrácí nebo vydělává, seznam pojištěných rizik a 

rizika, která nastávají a jak jsou vyplácena, frekvence jednotlivých rizik atd.  

 

Kvůli nemožnosti získání takto důvěrných informací, které patří k „know 

how” pojišťovny a složitosti, budu porovnávat nabídky pouze obecnou formou, 

která je viditelná na samotných nabídkách a možností získaných informací. 

 

V následující tabulce jsou pojišťovny porovnány dle pojistných nabídek, na-

bízených pojistných rizik a jejich variant.  
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Tab. 12 Porovnání nabídek dle pojištění rizik 

 Generali pojišťovna 
KOOP pojišťovna 

(KOMFORT) 
Allianz pojišťovna 

Pojištěná 

rizika 

Požár 

Přímí úder blesku 

Výbuch 

Kouř 

Pád letadla 

Náraz vozidla 

Aerodynamický třesk 

Voda z potrubí 

Lom trubky 

Vichřice 

Krupobití 

Tíha sněhu 

Pád stromu 

Krádež vloupáním 

Loupež stavebního mat. 

a drobné techniky 

 

Pojištění elektromotorů 

Povodeň 

Lavina 

Zemětřesení 

Sesuv půdy 

Zřícení skal 

Přepětí 

Srážková voda 

Vandalismus 

Odpovědnost 

 

 

Požár 

Úder blesku 

Výbuch 

------------------------------ 

Pád letadla nebo části 

Náraz vozidla 

Aerodynamický třesk 

Vodovodní událost 

 

Vichřice 

Krupobití 

Tíha sněhu 

Pád stromu 

Odcizení 

---------------------- 

----------------------- 

 

Pojištění elektromotorů 

Povodeň nebo záplavou 

--------------------------- 

Zemětřesení 

Sesuv půdy 

Zřícení skal 

Přepětí 

Srážková voda 

Vandalismus 

Odpovědnost 

 

 

Požár 

Úder blesku 

Výbuch 

-------------------------- 

Pád letadla 

Náraz vozidla 

 

Voda z vod. zařízení 

Mráz na vod. zař. 

Vichřice 

Krupobití 

Tíha sněhu 

Pád stromů 

Krádež vloupáním 

Krádež stavebního mat. 

--------------------------- 

 

--------------------------- 

Povodeň a záplava 

Lavina 

Zemětřesení 

Sesuv horniny 

 

Přepětí 

---------------------------- 

Vandalismus 

Odpovědnost 

 

 

Roční 

pojistné 15 656,-Kč 11 200,-Kč 9 087,-Kč 
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Tab. 13 Roční pojistné dle pojištěného nebezpečí 

Generali Pojišťovna Kooperativa pojišťovna Allianz pojišťovna

Základní pojištění 4 770,-Kč 4 500,-Kč

2 052,-Kč

1 705,-Kč

Pojištění 

elektromotorů
300,-Kč 580,-Kč

Povodeň, lavina, 

zemětřesení, sesuv 

půdy

10 000,-Kč

Nepřímí úder 

blesku, přepětí
300,-Kč

Vandalismus 700,-Kč

Srážková voda 1 000,-Kč

Ostatní objekty 1 200,-Kč

Celkové pojištění 19 070,-Kč 14 780,-Kč 8 257,-Kč

Krádež vloupáním 

stavebních součástí, 

stav. mat., 

mechaniky

2 000,-Kč

balíček

13 000,-Kč, balíček

balíček

 

Tab. 14 Pojištění odpovědnosti 

500,-Kč 260,-Kč 500,-Kč
Roční pojistné 

celkem

Generali Pojišťovna Kooperativa pojišťovna Allianz pojišťovna

 

Tab. 15 Slevy a přirážky na pojistném 

Druh slevy, přirážky

Za nemovitost ve 

výstavbě

Pojistné období

Celkem

Generali Pojišťovna Kooperativa pojišťovna Allianz pojišťovna

Výše přirážky

10% 25% z pojištění RD

10%
5% z celkového ročního 

pojištění

20% z celkového ročního 

pojištění

4% z ročního 

pojistného za 

nemovitost
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Tab. 16 Výpočet ceny pojistného za celkový rok 

Celkové pojistné 

bez slev a přirážek

Konečná cena

Generali Pojišťovna Kooperativa pojišťovna Allianz pojišťovna

19 570,-Kč 15 040,-Kč 8 757,-Kč

15 656,-Kč 11 200,-Kč 9 087,-Kč  

 

Nakonec bych se chtěl vrátit k mému objektu, který se nachází v Chlumci 

nad Cidlinou, v ul. 9. května 6, který se dle záplavové mapy nachází ve třetí zá-

plavové zóně, kde podle získaných informací nedošlo za 20 let ani jednou 

k povodni nebo záplavě. Pro tuto oblast nejlépe vychází pojištění z pohledu fi-

nanční náročnosti od pojišťovny Allianz, z pohledu potřebnosti pojištění rizik 

pro objekt ve výstavbě nejlépe vychází nabídka  pojištění od Generali Pojišťovny. 

 

Nabídka od pojišťovny Allianz vychází nejlépe z pohledu finančního, kde je 

nabídla nejnižšího pojistného ve výši 9 087,-Kč. Hlavní nevýhodou této nabídky 

je, že Allianz pojišťovna nepojišťuje odpovědnost na objektech ve výstavbě. 

 

Druhá nejnižší nabídka pochází od pojišťovny KOOP, která nabízela pojiš-

tění daného objektu ve výši 11 200,- Kč. 
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8 Závěr 

První část své diplomové práce, teoretickou, jsem rozdělil do čtyř hlavních 

témat. První část věnuji tématu své diplomové práce a určení cíle. V druhém 

tématu jsem se zaměřil na zákonodárnou složku, kterou se řídí samotné pojiš-

ťovny a vznikající smlouvy mezi pojišťovnou a pojištěným. Ve třetím tématu 

jsem se zaměřil na současný stav pojišťoven na českém trhu, jejich velikosti, po-

řadí dle předepsaného pojistného a vývoji pojišťovacího trhu v letech 2004-

2010.  

 

Čtvrté téma je zaměřeno již na samostatné pojištění rodinného domu ve vý-

stavbě. Téma je dále rozděleno do čtyř podtémat. První podtéma je zaměřeno na 

popis pojištění nemovitého majetku, definice rodinného domu, popis škodového 

pojištění, nahodilé skutečnosti a popis možných rizik. Druhé podtéma popisuje 

katastrofická nebezpečí zaměřená na povodňové oblasti. Třetí kapitola popisuje 

stavební a montážní pojištění, poslední kapitola je zaměřena na pojištění odpo-

vědnosti. 

 

Druhá část diplomové práce, praktická, je zaměřena na porovnání nabíze-

ných pojistných smluv od pojišťoven Generali, KOOP a Allianz. Na začátku své 

práce popisuji jednotlivé smlouvy od již vyjmenovaných pojišťoven a informace, 

které pojišťovny vyžadují pro možnost uzavření pojistné smlouvy. Dalším mým 

krokem byl popis jednotlivých produktů od pojišťoven, které jsou nabízeny, a 

popis možnosti pojištění, připojištění a jejich nabízené varianty. Posledním 

mým krokem bylo porovnání pojistných smluv, nabídek a popis jednotlivých 

výhod a nevýhod. Tento popis jednotlivých výhod a nevýhod je pouze můj sub-

jektivní názor. Jiná osoba může mít zcela odlišný názor. 

 

Všeobecně určit, která pojišťovna má nabízený produkt lepší než ostatní, 

není možné. Každá pojišťovna nabízí různé varianty pojištění dle své obchodní 

strategie. Z nich vyplývají pro klienta výhody i nevýhody. Určit proto zda je  
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produkt od jedné pojišťovny lepší než od druhé, lze pouze na jednom určitém 

příkladu, kde se přímo porovnávají nabídky včetně výše pojistného. Dále záleží 

na osobním pohledu, co je pro jednotlivého pojištěnce důležité nebo ne, např. 

složitost pro uzavření pojištění, myšleno výběr variant nebo výběr jednotlivých 

rizik, obsah pojištění atd. Další pohled je z ekonomického hlediska, zda klient je 

ochoten připlatit vyšší částku a mít chráněn objekt na všechna možná rizika ne-

bo za nižší pojistnou částku ale objekt bude chráněn jenom na určité typy rizik. 

 

Z konečného pohledu lze říci, že hlavním krokem pro sjednání pojištění ob-

jektu ve výstavbě ale také ostatních pojištění, je navštívit několik různých pojiš-

ťoven a nechat si vytvořit nabídky na námi zvolený objekt, protože vyhodnotit 

nabídky přes internet nebo dostupných informací je zavádějící. 

 

Druhým hlavním krokem je určení možných rizik, které mohou nastat 

v dané oblasti, kde se objekt nachází, např. možnosti záplavy a povodně, sesuv 

půdy, pád stromu, srážky, vichřice atd. a sjednat si pojištění, které obsahuje 

možná rizika nebo přímo si nechat pojistit jenom daná rizika. 

 

Třetím krokem je přesné určení pojistné hodnoty, ceny nového objektu. Pro 

objekty ve výstavbě to je jednoduché, protože většinou tato částka je obsažena ve 

smlouvě o dílo nebo je dodán rozpočet, kde je obsažena konečná cena a na tuto 

cenu je nutné objekt pojistit. Další důležitou podmínkou je dodržet cenu výstav-

by nebo informovat pojišťovnu, že dojde k navýšení nebo snížení nákladů na 

celkovou cenu. 

 

Posledním krokem, který také patří k důležitým, je znalost pojistných pod-

mínek, protože pro uplatnění proplacení škody je nutné splnit dané podmínky 

dle pojišťovny, které se můžou lišit. Např. škoda způsobena vichřicí u Generali 

pojišťovny nebude proplacena, protože v podmínkách jsou vyloučeny objekty, 

které nejsou zkolaudovány. 
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Jedna z mnoha výhod pojištění objektu ve výstavbě je, že pojišťovny často 

nabízejí slevy již od počátku uzavření pojistné smlouvy, které se dále projeví i 

pro objekt, který bude zkolaudován a pojištěn do dalšího pojistného období. 

Sleva se poskytuje kvůli hodnotě objektu během výstavby, kdy cena objektu ve 

výstavbě neodpovídá pojistné hodnotě v pojistné smlouvě. 

 

Určení výhodnosti pojištění rodinného domu ve výstavbě proti samotným 

rizikům se odvíjí hlavně od umístění objektu a určením možných rizik, která se 

můžou vyskytnout na daném místě. Je nutné správně určit rizika, které můžou 

nastat a ovlivnit výstavbu objektu. Jestli nebudou tato rizika určena správně, 

sjednání pojištění rodinného domu se může finančně prodražit.  Např. zbytečně 

pojištěná rizika, která nemůžou nastat, tlačí částku za pojištění nahoru. Horší 

případ nastane, jestliže jsou rizika podceněna a nepojištěna. V tomto případě 

nastalé škody pojišťovna neproplatí.   
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