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Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybranou

společnost. Práce je rozdělena do 5-ti hlavních částí. Obsahuje analýzu rizik a návrh 

takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika společnosti 

minimalizována prostřednictvím produktů komerčních pojišťoven a to tak, aby 

neomezovala běžný chod společnosti. 
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ÚVOD A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE

Pojišťovnictví je specifický obor ekonomiky, který řeší minimalizaci rizik 

ekonomických i neekonomických činností člověka, které neustále ohrožují jejich 

existenci.

S riziky se setkává dnes a denně každý z nás a jsou běžnou součástí života. Riziko může 

mít jak negativní tak také pozitivní dopad. V souvislosti s pojištěním se však jedná o 

rizika s dopadem negativním. Rizika mohou způsobit majetkové ztráty nebo i jiné 

ztráty, případně poškození zdraví nebo ohrožení života. Podnikatelské subjekty jsou 

ohrožovány velkým množství různých rizik. Aby tato rizika neohrozila jejich existenci, 

musí tato rizika neustále analyzovat, měřit a minimalizovat na únosnou míru. A právě 

pojištění je jedním ze způsobů, jak krýt rizika nejenom podnikatelských subjektů. 

Pojištění nabízejí instituce, které byly za tímto účelem vytvořeny a tuto činnost 

provádějí za účelem dosažení zisku. Těmito institucemi jsou komerční pojišťovny. 

Oblast jejich podnikání se prolíná všemi odvětvími ekonomiky a patří mezi významné a 

dynamicky se rozvíjející odvětví. Klient si může vybrat z velkého množství komerčních 

pojišťoven působících na trhu. Ty nabízejí širokou škálu produktů, které souvisí 

s činností podnikatelských subjektů. Každým rokem také přibývá zájemců o pojištění.  

V této diplomové práci se budu zabývat návrhem pojistného portfolia pro společnost 

ATELIER PENTA, v. o. s. Je to architektonický a inženýrský atelier, který poskytuje 

komplexní služby v oblasti projektování a poradenství z inženýrské činnosti  pozemních 

staveb.

Cílem mé diplomové práce je navrhnout vhodné pojistné portfolio pro společnost 

ATELIER PENTA, v. o. s. Pro splnění tohoto cíle je nezbytné nejprve provést analýzu 

rizik ohrožujících činnost podnikatelského subjektu. Analýza rizik musí být provedena 

za pomoci vedení společnosti, které identifikuje rizika nejvíce ohrožující jeho činnost, 
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přiřadí k nim pravděpodobnosti a četnosti výskytu a určí dopad jednotlivých rizik. 

Z této analýzy vzejdou všechna rizika, kterými se budu zabývat v diplomové práci.

Nezbytnou součástí výběru pojistné ochrany společnosti je výběr komerční pojišťovny, 

který bude proveden na základě různých kritérií, která podnikatelský subjekt považuje 

za důležitá. Porovnání vybraných komerčních pojišťoven a jejich nabídek provedu

pomocí vyhodnocovacího scoring modelu.

Před doporučením konkrétní komerční pojišťovny a pojistné ochrany majetku je 

důležité zjistit, zda bude podnikatelský subjekt schopný vybranou pojistnou ochranu 

financovat tak, aby neohrozila chod společnosti. 
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1  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

V této části práce jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné pro zpracování další 

kapitoly práce. Je zde uvedena charakteristika rizika, klasifikace a analýza rizik, dále 

také rizikový management, možnosti krytí rizik a také charakteristika a klasifikace 

pojištění.

1. 1  Charakteristika rizika1

V literatuře je pojem riziko definován různými způsoby, neexistuje pouze jedna

definice, která by byla obecně uznávaná. V nejširším slova smyslu je riziko chápáno 

jako „vystavení se nepříznivým okolnostem“. Dále také je riziko chápáno jako:

 pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty (obecně nezdaru),

 variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení,

 odchýlení skutečných a očekávaných výsledků,

 pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku odlišného od výsledku očekávaného,

 situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podlého jistému rozdělení 

pravděpodobnosti,

 nebezpečí negativní odchylky od cíle,

 nebezpečí chybného rozhodnutí,

 možnost vzniku ztráty nebo zisku,

 neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva,

 střední hodnota ztrátové funkce,

 možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému.

S rizikem jsou velice těsně spojeny dva pojmy a to:

a) neurčitý výsledek – výsledek musí být nejistý, musí tedy existovat alespoň dvě 

varianty řešení. Pokud s jistotou víme, že ke ztrátě dojde, nelze o riziku 

hovořit.

                                                
1 Tato kapitola je zpracována podle literatury [10] a [11].
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b) alespoň jeden z výsledků, které můžou nastat, je nežádoucí – obecně se může 

jednat o ztrátu, kdy je jistá část majetku jednotlivce ztracena a nebo se může 

také jednat o výnos, který je nižší než očekávaný.

Dalším pojmem, který s rizikem v podniku úzce souvisí je pojem změny veličiny 

v čase, která nabude pozitivní nebo negativní odchylky oproti hodnotám, které jsme 

očekávali. 

Riziko v podnikání je zapotřebí hodnotit ze dvou stánek a to ze stránky:

1) pozitivní – naděje vyššího zisku a úspěchu

2) negativní – nebezpečí horších hospodářských výsledků

Riziko je nedílnou součástí každého podnikatelského subjektu a proto může být 

popsáno a analyzováno pouze v souvislosti s konkrétním podnikem, v konkrétních 

podmínkách a v konkrétním čase. Riziko podnikatelského podniku je tedy takové riziko, 

kdy existuje možnost určité škody, během určité doby, u určitého podniku, a to 

v důsledku poruchy v jeho běžném, normálním a bezporuchovém vývoji.

Jestliže je riziko opomíjeno, jedná se o hazard. Je to snaha zvládnout stanovený úkol a 

dosáhnout vytyčeného cíle co nejrychleji a s nejnižšími náklady. Tím je zvyšováno 

riziko vzniku škody, daný subjekt ví dopředu, že nebude schopen nést následky rizika, 

kterému se vystavuje.

1. 2  Klasifikace rizik 2  

Třídění rizik má pro podnikatelský subjekt velký význam. Na jeho základě má 

představu o podrobnější charakteristice rizika, o významu pro vznik, velikost a 

dynamiku rizikových nebo krizových jevů a také pro prevenci a následná opatření. 

Rizika lze klasifikovat podle různých hledisek. V následujícím textu uvádím pouze ty 

klasifikace, které jsou pro podnikatelské subjekty nejdůležitější.

                                                
2 Tato kapitola je zpracována podle literatury [10].
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1. 2. 1  Riziko interní a externí

Rizika podle této klasifikace rozlišujeme podle toho, jestli se příčiny rizik vyskytují 

uvnitř podniku samotného a nebo jestli se vyskytují v jeho okolí.

Interní rizika jsou taková rizika, která se projevují uvnitř podniku a která může 

podnikatel víceméně řídit a ovládat. Interní rizikové faktory se člení na:

 technické rizikové faktory (výrobní kapacita, inovační aktivita, shoda 

výrobku s normovanými požadavky, dopady provozu zařízení na životní 

prostředí, havárie výrobních zařízení, systém údržby a oprav, zastaralost 

technického vybavení),

 ekonomické rizikové faktory (finanční síla, provozní náklady a náklady na 

zdroje, přístup k finančním zdrojům, marketingová náročnost, investice, 

platební schopnost, platební politika),

 socio-politické rizikové faktory (kvalita managementu a jeho rozhodnutí, 

organizační struktura, komunikační systém, dodržování etických kodexů, 

profesní a kvalifikační struktura zaměstnanců, adekvátnost školení a 

vzdělávání, styk  s veřejností).

Externí rizika jsou faktory prostředí, které podnik obklopují a které jsou vně přímé 

kontroly a řízení podniku.  Tato rizika většinou nepůsobí pouze na určitý podnik, ale 

také na další podnikatelské subjekty pohybující se ve stejném teritoriu. Externí rizika se 

člení stejně jako rizika interní na:

 technické rizikové faktory (vývoj nových produktů konkurentů, vývoj 

nových technických prostředků, vývoj nových materiálů, ekologická čistota 

vstupních zdrojů, problémy s dodávkami od dodavatelů, bezpečnostní 

situace, živelné pohromy)

 ekonomické rizikové faktory (hrozby konkurentů, výše poptávky, dodací 

podmínky, solventnost partnerů, vývozně dovozní politika a daňová politika, 

ekonomická stabilita státu, cenové změny výrobních činitelů, úrokové míry, 

směnné kurzy)
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 socio-politické rizikové faktory (legislativa, regulace zaměstnanosti, 

kriminalita, veřejné mínění a výsledky šetření a výzkumů nezávislých 

agentur, mezinárodní stabilita státu, ochranářská politika státu)

1. 2. 2  Rizika podle jejich velikosti

Klasifikace rizik podle jejich velikosti je možná na základě četnosti a závažnosti. 

Závažnost může být určována například velikostí nákladů na škodní událost nebo lze na 

rizika lze také z pohledu vlivu škody na výrobní proces, vlivu závažnosti škody na 

celkové náklady podniku a nebo nutnosti čerpání finančních rezerv. Následující obrázek 

ukazuje členění rizik podle jejich velikosti.

Obrázek č. 1: Členění rizik dle jejich velikosti 

5 S V Z Z K

4 M S V Z K

3 M S V Z Z+K

2 M S V Z Z+K

1 M S V Z Z

1 2 3 4 5

če
tn

os
t

Závažnost

M – zanedbatelné riziko Z – velké riziko

S – malé riziko K – katastrofické riziko

V – střední riziko

Zdroj: literatura [10]

Zanedbatelné riziko (M) - zanedbatelný náklad na překonání vzniklých škod,

vyrovnání škod neovlivní náklady podniku, nebo pouze ve velmi malém rozsahu, 

nebude potřeba čerpat finanční rezervy, rozsah škod neovlivní výrobní proces.
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Malé riziko (S) - nízký náklad na překonání vzniklých škod, k vyrovnání škod jsou 

finanční rezervy čerpány jen v malém rozsahu, rozsah škod má pouze velice malý vliv 

na výrobní proces.

Střední riziko (V) - citelné náklady na odstranění škod, výška nákladů může výrazně 

ovlivnit celkové náklady podniku a je nutné sáhnout na finanční rezervy, celkový rozsah 

škod zpomalí výrobní proces.

Velké riziko (Z) - vysoké poškození hmotných a jiných hodnot podniku, odstranění 

škod je možné jenom využitím značné části finančních a hmotných rezerv, popřípadě 

jiných forem financování škod, rozsah škod je tak veliký, že může vést k dlouhodobému 

ohrožení hospodářského procesu.

Katastrofální riziko (K) - mimořádně rozsáhlé poškození hmotných a jiných hodnot 

podniku, vede k dlouhodobému pozastavení výroby nebo ke zřícení celého systému, 

odstranění škod je možné s velkými potížemi za pomoci využití všech hmotných a 

finančních rezerv a s jinými formami financování.

1. 2. 3  Riziko pojistitelné a riziko nepojistitelné

Členění rizik na rizika pojistitelná a nepojistitelná se používá při pojišťování a při 

uvažování o možné pojistné ochraně v komerčních pojišťovnách.

Riziko pojistitelné je z pohledu komerční pojišťovny takové riziko, na které může 

sjednat pojistnou smlouvu a to na základě pojistně-technických podmínek. Komerční 

pojišťovna pojistí jenom taková rizika, u kterých je možné stanovení pravděpodobnosti 

škody a její ocenění v rámci dostatečně velkého pojistné kmene či rizikového 

společenství. 

Pojistitelná rizika musí splňovat tato 4 kritéria:

 identifikovatelnost –  jednoznačné určení příčiny událostí, jejímž výsledkem 

byla ztráta krytá pojištěním.
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 vyčíslitelnost – ztráty musí být vyčísleny, jestliže by je nebylo možné 

vyčíslit, pak se pojištění nemůže po ekonomické stránce uskutečnit a nemá 

smysl, nejlepší jsou vyčíslitelné přímé ztráty, horší jsou potom ztráty 

následné vyžadující náročné prokazování a nevyčíslitelné jsou ztráty 

morální, které závisí na subjektivním pohledu jedince.

 ekonomická přijatelnost – pojišťovna přijme do pojištění pouze takové 

riziko, které jí nepřinese ztrátu.

 nahodilost projevu – toto kritérium je jednou z rozhodujících podmínek, 

pokud by totiž bylo jisté, že riziko opravdu nastane, potom je možné krytí 

ztrát jiným způsobem a ne pojištěním.

Riziko nepojistitelné, je tudíž takové riziko, které nesplňuje výše zmíněná kritéria.

1. 2. 4  Riziko skutečné a riziko spekulativní

Riziko skutečné nebo také čisté je vázáno na takové události, které přinášejí z hlediska 

škody ztrátovou situaci nebo při nejlepším situaci vyrovnanou. Výsledek tedy může být 

pro podnikatelský subjekt buďto nepříznivý nebo se bude nacházet ve stejné situaci, 

v které byl před touto událostí. Jestliže se událost nestane, stav se nezmění, nikdo nic 

navíc nezíská.

Riziko spekulativní je vázáno na takové události u kterých může nastat pozitivní 

výsledek, tj. zisk. Ten však není zaručen, takže vzniknout nemusí a může vést i ke 

ztrátě. Úspěch je zde očekáván na základě spekulace, která  nemusí být správná a také 

na řadě okolností, která třeba ani podnikatelský subjekt ovlivnit nemůže. Rizika 

spekulativní bývají též nazývána riziky podnikatelskými nebo dynamickými. Název 

dynamická pramení z toho, že příčiny těchto rizik jsou hlavně dynamika a změny 

v ekonomice, politice, potřebách lidí, zdokonalení v technice a technologiích atd.

Skutečná rizika jsou obvykle pojistitelná, kdežto rizika spekulativní ne. Obecně 

můžeme říci, že nelze pojistit ta rizika, jejichž výsledkem může být zisk. Spekulativní 

rizika podstupuje podnikatelský subjekt dobrovolně, protože doufá v dosažení zisku.
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1. 3  Rizikový management

Rizikový management představuje cílevědomé aktivity, počínaje předcházení vzniku 

rizika a realizace rizik až po omezování rozsahu škod, ke kterým může dojít. Úkolem je 

odhalit a zmírnit, pokud je to možné, všechna nebezpečí, které hrozí činnosti 

podnikatele v celém komplexním pojetí.

Řízení rizika je strategickým řízením, jehož cílem je v dostatečném předstihu zajistit 

schopnosti podniku, aby mohl reagovat na budoucí možné situace a tím tak omezit či 

zmírnit nepříznivé důsledky rizikových situací na obchodní činnost podniku i jeho 

samotnou existenci.3

1. 3. 1  Postoj podnikatelů k riziku 4

Postoj podnikatele k riziku určuje jeho ochotu a odvahu nést riziko. Podnikatel může 

mít k riziku:

 averzi – znamená, že se snaží vyhnout rizikovým projektům a hledá takové 

projekty, které s určitou jistotou zaručují dosažení takových výsledků, které 

jsou pro něj přijatelné,

 skon – podnikatel vyhledává rizikové projekty, u kterých je možno 

dosáhnout velice dobrých hospodářských výsledků, ale zároveň je zde

vysoká naděje výsledků nepříznivých,

 neutrální postoj – averze a skon k riziku jsou vyrovnané.

Ochota či neochota riziko nést závisí na více faktorech, a to především:

 Osobní založení subjektu – schopnosti podnikatele, charakterové vlastnosti, 

zkušenosti, temperament, zájmy, názorová orientace a z ní vyplývající 

stereotypní chování, fyzická a psychická odolnost na vnější podmínky, 

úroveň řízení a marketingu, přizpůsobivost situaci na trhu, efektivnost 

vyhodnocení relevantních informací, schopnost správně vyhodnotit vlastní 

                                                
3 Zpracováno podle literatury [10].
4 Tato kapitola zpracována podle literatury [3] a [10].
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možnosti a schopnosti, umění najít, ale také udržet si nejvhodnější typy 

spolupracovníků a partnerů.

 Kapitálová síla a velikost podniku – pro malý podnik může být realizace 

určitého projektu spojena s nepřijatelným rizikem, pro kapitálově silný 

podnik, který může realizovat více projektů najednou, může být to stejné 

riziko přijatelné. Avšak je zapotřebí, aby malé a začínající podniky 

podstupovaly značná rizika, aby získaly své místo na trhu.

 Systém podnikového řízení a podnikové klima – mohou podporovat přípravu 

a realizaci rizikových projektů a nebo také naopak mohou být překážkou, 

důležitý je také systém motivace a zainteresovanosti.

1. 3. 2  Fáze managementu rizika 5

Fáze managementu rizika je možné rozčlenit do těchto čtyř základních fází: 

1. Identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti - úkolem této 

fáze je rozpoznat všechny rizikové faktory podniku, kterých je velký počet. Pouze 

ale některé mají významný vliv na hospodářský výsledek podniku. Z toho důvodu je 

důležité posoudit významnost těchto rizikových faktorů, čímž se jejich počet sníží 

na relativně malý a těm je věnována v dalších fázích zvýšená pozornost. 

K základním nástrojům pro určení významnosti rizikových faktorů patří expertní 

hodnocení a analýza citlivosti.

2. Stanovení rizika aktivit podniku (podnikatelských projektů) - v této fázi jsou

možným pomocníkem některé nástroje rizikového rozhodování, resp. manažerské 

rozhodovací analýzy, které tvoří pravděpodobností stromy, rozhodovací matice a 

simulace. Výsledkem může být stanovení rozdělení pravděpodobnosti zisku nebo 

dalších důležitých ekonomických kritérií a také určení základních statistických 

charakteristik těchto rozdělení. Jednodušeji lze také míru rizika odvodit od velikosti 

nepříznivých vlivů změn rizikových faktorů na podnik, přičemž se nezjišťuje 

pravděpodobnost změn těchto faktorů.

                                                
5 Tato kapitola je zpracována podle literatury [3].
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3. Příprava a realizace opatření ke snížení rizika (zvládání rizika) – stanovení 

jasné linie prevence a bezpečnosti podniku a realizace bezpečnostních opatření. 

Možnosti překonávání, opatření ke snižování nebo zvládání rizika je možné rozdělit 

do dvou základních skupin podle jejich povahy a to na buď na postupy, které jsou 

zaměřené na odstranění (eliminaci) příčin vzniku rizika a nebo na postupy, které 

snižují nepříznivé důsledky rizika.

4. Operativní řízení rizika – je fází závěrečnou a náplní je systematické sledování 

významných externích a interních faktorů, které by mohly ohrozit podnikatelskou 

úspěšnost svým nepříznivým vývojem. Zabezpečovat by toto měl určitý 

monitorovací systém.

1. 3. 3  Analýza rizik 6

Analýza rizik je prvním krokem v procesu jejich snižování. Je to proces, který definuje 

hrozby, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopad na aktiva, nebo-li stanovení rizik a 

jejich závažnosti. Činností, která na analýzu risik navazuje je risk management. Kvalitní 

analýza rizik je tedy základem jejich řízení. Analýza rizik zahrnuje:

 identifikaci aktiv – vymezení subjektu a aktiv, které vlastní,

 stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich významu pro 

subjekt, ohodnocení potencionálního dopadu jejich ztráty, změny nebo 

poškození na existenci nebo chování subjektu,

 identifikaci hrozeb a slabin – vymezení událostí a akcí, které by mohly 

negativně ovlivnit hodnotu aktiv a určení slabých míst subjektu, které můžou 

působení hrozeb dovolit,

 stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti 

výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči této hrozbě.

Základním hlediskem pro rozdělení metod analýzy rizik je způsob, jakým jsou 

vyjádřeny veličiny, se kterými se v analýze rizik pracuje. Rozlišujeme dva základní 

přístupy.

                                                
6 Tato kapitola je zpracována podle literatury [11].
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a) Kvalitativní metoda – rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu 

(např.obodována 1-10, nebo jsou určena pravděpodobností 0,1, nebo ohodnocena 

slovně – malé, střední, velké). Úroveň se většinou určuje kvalifikovaným 

odhadem. Tyto metody jsou jednodušší a rychlejší a také více subjektivní. Často 

přináší problémy v oblasti zvládání rizik, při posuzování přijatelnosti finančních 

nákladů nutných pro eliminaci hrozby, která může být kvalitativní metodou 

charakterizována např. jako velká až kritická. Díky absenci jednoznačného 

finančního vyjádření, je ztížena kontrola efektivnosti nákladů.

b) Kvantitativní metoda – založena na matematickém výpočtu rizika z frekvence 

výskytu hrozby a jejího dopadu. Tento dopad je obvykle vyjádřen ve finančních 

jednotkách, nejčastěji se riziko vyjadřuje ve formě roční předpokládané ztráty. 

Tyto metody jsou více exaktní než kvalitativní, k jejich provedení je zapotřebí 

více času a úsilí, avšak poskytují finanční vyjádření rizik, což je lepší pro jejich 

zvládání.

1. 4  Krytí rizik7

Vrcholový management podniku by měl být oproštěn od starostí spojených s riziky 

čistými, která jsou dána aktuálním stavem podniku,  a tím mu umožnit věnovat se pouze 

rizikům dynamickým - ta v rámci podniku podstupují dobrovolně Cílem je další rozvoj 

podniku. To znamená stanovení jasné linie prevence a bezpečnosti podniku a realizace 

bezpečnostních opatření.

1. 4. 1 Způsoby minimalizace rizik

Opatření minimalizující rizika se liší díky různorodosti rizik. Je důležité rozlišovat, na 

které období života krize je opatření zaměřeno. Dle Martinovičové se jedná o tato 

opatřeni:

                                                
7 Tato kapitola zpracována podle literatury [1] a [10].
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a) preventivní – jsou zaváděna ještě před vznikem rizikové situace a mohou mít 

strategickou povahu (změna koncepce podnikání) nebo povahu taktickou

(koncepce zůstává, mění se způsoby, postupy, technologie činností),

b) operativní – jsou realizována v době, kdy už riziková situace nastala a jsou 

většinou zaměřena na zastavení této rizikové situace nebo na její zpomalení a na 

zamezení dalšího rozšiřování o možné následné jevy,

c) pokrizová – jejich cílem je obnovit výkonnost podniku v dřívější úrovni nebo 

stabilizovat pokrizovou úroveň a nebo připravit podnik k investicím zvnějšku, 

k prodeji nebo k likvidaci.

Preventivní opatření, která jsou strategické povahy je možné realizovat různými 

způsoby. Patří sem:

 diverzifikace – rozložení rizika na větší plochu,

 zvýšení flexibility – zvýšení univerzality, leasing, outsorcing,

 dělení rizika – joint ventures,

 transfer rizika – na dodavatele, odběratele, pojišťovny,

 termínované obchody – futures,

 etapizace velkých dodávek,

 převzení osvědčených images – franchising,

 faktoring a forfaiting.

Uvedené způsoby mohou riziko snížit, ale nejsou jednoznačně úspěšné za jakýchkoliv 

okolností. Obvykle mají i své negativní stránky.

Snižování rizika je možné rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu tvoří 

postupy, které jsou zaměřené na prevenci rizika. Druhou pak představují postupy mající 

charakter určitých nápravných opatření, které soustřeďují pozornost hlavně na 

minimalizaci nepříznivých důsledků výskytu určitých rizikových situací na ekonomicky 

přijatelnou míru.
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1. 4. 2  Financování opatření pro minimalizaci rizik

K úspěšnému řešení financování opatření pro minimalizaci rizik nebo jejich následků je 

nutné znát potřebné náklady. Jen zřídka jsou ale k dispozici dostatečné přesné a 

vypovídající podklady, proto se většinou jedná o kvalifikované odhady. K financování 

opatření pro minimalizaci rizik lze použít vlastní a cizí zdroje podniku.

Mezi možnosti finančního krytí rizik patří samopojištění, kam jsou řazeny vlastní zdroje 

a úvěr a dále také rozložení rizika na více subjektů, kam patří dohoda o vzájemné 

pomoci, tvorba společných finančních fondů a také pojištění u komerčních pojišťoven.

Samopojištění – znamená vytvoření takových předpokladů, aby každá předpokládaná 

ztráta byla kryta z vlastních zdrojů. Může se jednat o vlastní prostředky nebo o úvěr a 

nebo také o jejich kombinaci. K výhodám  samopojištění patří:

 přímá zainteresovanost na snižování a na kontrole ztráty,

 odkládané prostředky jsou nižší než pojistné, nevznikají náklady na provize 

makléřů, správu pojištění a zisk,

 nepříznivá škodovost jiných firem nezvučeje náklady na tvorbu vlastních 

prostředků ke krytí rizik.

Mezi nevýhody lze počítat:

 případný vznik škody katastrofální může způsobit firmě takové finanční 

vyčerpání, že dojde k likvidaci její činnosti,

 souhrnný efekt několika škod menších by mohl mít stejný dopad jako škoda 

katastrofální,

 kapitál musí být vázaný krátkodobě (zabezpečení okamžité disponibility),

 nelze uplatnit tzv. rozptyl rizika,

 příspěvky vložené do fondu, nejsou daňovým nákladem (platby pojistného 

ano).

Dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky – nejstarší způsob řešení finančního krytí 

rizika. Jedná se o dohodu mezi obchodními partnery, přáteli apod., ve které se účastníci 

zavazují, že se budou spolupodílet na škodách, které utrpí kdokoliv z nich a nebo také 
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že si pomohou navzájem při jejich odstraňování. Tato možnost krytí rizik vyžaduje 

vysokou míru sounáležitosti a vzájemné důvěry partnerů. Je to nejefektivnější způsob 

finančního krytí malých a středních rizik. Není však řešením pro ztráty většího rozsahu.

Tvorba společných finančních zdrojů (fondů) – používá se pro případ větších ztrát.

Podnikatelé se sdružují a ukládají společné prostředky do speciálních fondů  a podle 

dohodnutých pravidel jsou poté tyto prostředky přerozdělovány těm členům sdružení, 

které postihne nějaká ztráta.

Fond může být určen pro jakékoliv ztráty, ale většinou se používá pro přesně vymezené 

ztráty. Použití prostředků je obvykle vázáno dohodnutou maximální výškou pomoci 

z toho důvodu, že sdružené prostředky jsou nedostačující pro řešení i mimořádně 

velkých ztrát. Problémem je to, že v případě neočekávaných událostí je k dispozici 

pouze tolik prostředků, kolik společníci do fondu uloží, proto je tento způsob vhodný 

pro malá a střední rizika.

Komerční pojištění – jedna z nejpřijatelnějších forem rozložení rizika. Pojištěný 

nemusí disponovat vlastními finančními zdroji pro  krytí případných ztrát. Pojištění je 

organizovaná a efektivní forma tvorby finančních rezerv, kterou jsou vytvářeny 

z pojistného.

Samotné pojištění riziko neodstraňuje ani ho na sebe komerční pojišťovna nepřebírá, 

pouze se jím zavazuje, že pokud pojištěného postihne taková událost, na kterou se 

vztahuje uzavřená pojistná smlouva, poskytne peněžní krytí ztrát způsobených pojistnou 

událostí a pouze v takovém rozsahu, který byl sjednán.

1. 5  Charakteristika pojištění 8

Pojištění nabízí finanční ochranu jednotlivcům, podnikatelským subjektům, neziskovým 

organizacím nebo jiným subjektům pro případ nepředvídatelných událostí. 

                                                
8 Tato kapitola je zpracována podle literatury [10].
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Původní myšlenka a obsah pojištění byla pomoc v nouzi a vznikla na zásadě 

vzájemnosti s cílem pomáhat v situacích, kdy se jednotlivec nemůže ubránit vzniku 

škody a krýt její následky.

Pojištění a pojišťovnictví ať už přímo nebo nepřímo zasahuje do všech činností a týká 

se každého občana, firmy a společnosti.

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

pravděpodobný. Platí to u jednotlivce a jednotlivého rizika, ale vstupem do 

pojišťovnictví se mění na statistickou zákonitost.

Z právního hlediska je pojištění závazkovým právním vztahem, v kterém mají účastníci 

rovné postavení a také vztahem, ve kterém na sebe pojišťovna přebírá závazek, že 

pojištěnému uhradí újmu, která mu vznikla ve smyslu pojistných podmínek. Tento 

právní vztah vzniká mezi pojistníkem nebo pojištěným a pojistitelem. 

Pojištění bývá také definováno z ekonomického pohledu jako efektivní způsob tvorby a 

rozdělování peněžních rezerv úhradě potřeb, které vznikají z nahodilých událostí.

Pojištění samo o sobě nezabrání riziku, ale přispívá k zabezpečení určité náhrady, když 

dojde ke ztrátě.

Principy pojištění jsou následující:

 Solidárnost – pojistníci přispívají společně pojistnými příspěvky do 

pojistných rezerv a respektují to, že pojistné náhrady jsou poskytovány 

pouze těm, kteří měli pojistnou událost.

 Podmíněná návratnost vložených prostředků – pojistné plnění je vyplaceno 

pouze pokud nastane taková pojistná událost, která byla předem v pojistné 

smlouvě a pojistných podmínkách dohodnuta.

 Neekvivalentnost – pojistné náhrady jsou nezávislé na výši zaplaceného 

pojistného.
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Přenesení rizika na komerční pojišťovnu sebou přináší následující výhody:

 peněžní prostředky k vyrovnání způsobených ztrát jsou okamžitě k dispozici,

 náklady na pojistné jsou nižší než předpokládaná ztráta,

 peněžní prostředky jsou k dispozici při splnění stanovených povinností 

z pojistné smlouvy a není důležité, kolikrát vznikla událost a jestli bylo 

pojistné uhrazeno ve výši vzniklé ztráty či ne komerční pojišťovně,

 komerční pojišťovna vyvíjí tlak na realizaci přiměřených bezpečnostních 

opatření, které chrání pojištěné hodnoty před neočekávanými událostmi.

1. 6  Klasifikace pojištění 9

Vzhledem k tomu, že komerční pojišťovny nabízejí velké množství pojistných produktů 

je nutné pro lepší orientaci tyto produkty třídit a klasifikovat. Usnadňuje to orientaci 

v pojistných produktech, pojistných odvětvích a jednotlivých pojištěních. Používají se 

různé klasifikace, v následujícím textu však uvedu ty nejpoužívanější.

A) Klasifikace podle formy vzniku pojištění

Značí způsob jakým pojištění vzniklo. Pojištění může vzniknout buď na základě 

zákona, pak se tedy jedná o pojištění zákonné a nebo pojištění vzniká jako smluvní, 

které se pak dále člení na povinné nebo dobrovolné.

 Zákonné pojištění - vzniká automaticky ze zákona. Jedná se tedy o  pojistný 

vztah, vznikající na základě právního předpisu bez uzavření pojistné 

smlouvy. Všechny náležitosti pojistného vztahu jsou určeny tímto právním 

předpisem a to včetně pojišťovny vykonávající pojištění, výše pojistného, 

pojistných podmínek atd. Pojištění; platí bez ohledu na to, zda bylo za 

příslušné období pojistné zaplaceno či nikoliv. Nezaplacením pojistného je 

porušen zákon a to se všemi důsledky.

                                                
9 Tato kapitola je zpracována podle literatury [10].
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 Smluvní povinné pojištění - je dáno právní předpisem, který určuje 

činnosti, u kterých je povinnost hospodářských subjektů nebo občanů sjednat 

pojistnou smlouvu s pojišťovnou. Pokud není pojistná smlouva uzavřena, 

nepovolí příslušný orgán výkon této činnosti. Pojištění je zaměřené na 

odpovědnost za škodu, která může touto činností vzniknout. Smluvní 

povinné pojištění je obdobou pojištění zákonného. Na rozdíl od něj je však 

pružnější, dává možnost určitého výběru pojistitelů a rizik a umožňuje 

využití některých stimulů (bonus, malus), jelikož je založeno na konkrétní 

smlouvě.

 Smluvní dobrovolné pojištění - vzniká dobrovolně, na základě vlastní vůle 

určitého subjektu. Pojistný vztah vzniká na základě pojistné smlouvy mezi 

pojišťovnou a pojištěným. Tento druh pojištění je nejstarší a nejpoužívanější. 

V plném rozsahu je zde respektována volnost jeho účastníku a také jejich 

rovné postavení. Pojistník má možnost zvolit si pojistitele, který má 

oprávnění požadované pojištění provozovat, jehož pojistné podmínky mu 

nejvíce vyhovují.

B)  Klasifikace podle způsobu tvorby rezerv

Podle tohoto způsobu rozlišujeme pojištění na neživotní (riziková) pojištění a životní 

(rezervotvorná) pojištění, což odpovídá klasifikaci podle zákona č. 363/1999 Sb. o 

pojišťovnictví.

 Neživotní pojištění - pojištění, ve kterém pojistitel jednoznačně neví, zda 

pojistná událost vznikne či nevznikne, jestli bude poskytovat pojistné plnění 

a v jaké výši. Jedná se o veškerá pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, 

úrazu nebo léčebných výloh.

 Životní pojištění - pojištění, při kterém pojistná událost v budoucnu 

jednoznačně vznikne. Jedná se hlavně o pojištění osob (životní a 

důchodové), kde je pojistné plnění vyplaceno při dožití se konce pojistného 

období a nebo při úmrtí v době, po kterou pojištění platí.
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C)  Klasifikace posle podle předmětu pojištění

Třídění pojištění podle předmětu pojištění se člení na pojištění majetku, osob a 

odpovědnosti za škodu.

 Pojištění majetku – pro případ realizace rizik poškození, zničení, ztráty a 

odcizení nebo jiných škod, které na něm vzniknou.

 Pojištění osob – fyzické osoby pro případ jejího tělesného poškození, smrti, 

dožití se určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události, která souvisí se 

životem osob.

 Pojištění odpovědnosti za škodu – vzniklou na životě a zdraví nebo na 

věci, případně odpovědnosti za jinou majetkovou škodu.

Obrázek č. 2: Klasifikace pojištění

Pojištění podle 

zákona

Pojištění podle 

předmětu

Pojištění podle 

formy vzniku

Zdroj: literatura [10]
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Ve své práci se zaměřuji pouze na pojištění neživotní. Z toho důvodu bude následují 

text věnován detailnějšímu popisu tohoto druhu pojištění. 

1. 7  Neživotní pojištění 10

Neživotní pojištění spočívá v krytí celé škály rizik, které jsou neživotního charakteru. 

V rámci neživotního pojištění jsou kryta rizika ohrožující zdraví a životy osob (např. 

úraz, nemoc, invalidita), rizika vyvolávající přímé věcné škody (např. živelní rizika, 

odcizení, vandalismus) a rizika vyvolávající finanční ztrátu (např. přerušení provozu, 

úvěrová rizika, odpovědnostní rizika). Neživotní pojištění lze členit z více hledisek, 

například na pojištění osob, majetku a odpovědnosti.

Jak je již výš zmíněno, neživotní pojištění je takové pojištění, ve kterém pojistitel 

jednoznačně neví, zda pojistná událost vznikne či nevznikne, jestli bude poskytovat 

pojistné plnění a v jaké výši.

Pojištění majetku zahrnuje krytí rizik, jejichž realizací dochází ke škodám na majetku  

(poškození, zničení ztráta věcných hodnot, finanční ztráty) fyzických či právnických 

osob. Zahrnuje krytí celé řady rizik.

Základní skupiny pojištění v pojištění majetku jsou dle Martinovičové následující:

 pojištění  pro případ poškození věci živelní událostí,

 pojištění staveb,

 pojištění strojů a zařízení,

 pojištění pro případ poškození věci vodou z vodovodních zařízení,

 pojištění věcí pro případ škod způsobených atmosférickými srážkami,

 dopravní pojištění,

 pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla,

                                                
10 Tato kapitola zpracována podle literatury [3], [6] a [10].
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 pojištění pro případ odcizení věcí,

 pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského 

zvířete nebo pro případ trvalé ztráty plemenitby (pojištění zemědělských 

rizik),

 pojištění ztrát způsobených přerušením provozu (šomážní pojištění),

 pojištění pohledávek a jiná pojištění.

U pojištění majetku je možné sledovat dvě základní tendence a to maximální 

specializace pojišťovaných rizik a slučování rizik do jedné pojistné smlouvy. Mimo 

specifických druhů pojištění orientujících se na úzký okruh rizik, je majetek v zásadě 

pojištěn na živelné události s možností připojištění dalších rizik. Jednotlivá rizika musí 

být popsána přesně a stejně tak události, které jsou jejich realizací způsobeny. 

Pojištění odpovědnosti za škodu je určeno ke krytí rizik, která souvisejí se skutečností, 

že pojištěný subjekt může svou činností způsobit škody jinému subjektu, a to škody na 

majetku, zdraví a životě nebo finanční škody, za které pojištěnému odpovídá.

Pojištění na sebe přebírá tíhu všech druhů zákonných náhrad a zbavuje pojištěného 

povinnosti zaplatit škody v případě, že by pro něj v oblasti pojistné ochrany vyplynuly 

povinnosti náhrady škody.

Pojistnou událostí v pojištění odpovědnosti za škodu se rozumí událost, při které vznikla 

škoda na majetku, zdraví a životě třetí osoby a za tuto událost nese pojištěný podle 

právních norem odpovědnost. Je to tedy pojištění následků, které vyplývají 

z nedokonalé činnosti lidí.

V pojištění odpovědnosti za škodu se předpokládá takový skutek:

 který zapříčinil škodu třetí osobě,

 za nějž pojištěná osoba nese objektivní odpovědnost,

 na jehož základě vznese poškozený nárok vůči osobě pojištěné.
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Prvotní škodová či pojistná událost nastává v cizí majetkové sféře a až když je vznesen 

nárok vrací se zpětnými účinky do pojistníkovi majetkové sféry. Pro pojištění 

odpovědnosti za škodu není rozhodující škoda, která vzniká v cizí sféře, ale jen ta část 

škody, která hrozí pojištěnému, že ji bude muset snášet jako následek nároků na úhradu, 

které plynou z právních předpisů. Obsahem pojištění je právo pojištěného, aby za něj 

pojistitel uhradil škody, za které odpovídá a musel by je jinak platit sám.

Pojištění je velmi variabilní, vzhledem k různorodým oblastem odpovědnosti za škodu. 

Příkladem můžou být tato pojištění: 

 odpovědnosti za škodu při pracovním úraze nebo nemoci z povolání,

 odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,

 odpovědnosti z provozu organizace,

 odpovědnosti organizace za škodu způsobenou zaměstnancům,

 odpovědnost z výkonu povolání,

 odpovědnost za škodu z provozu letadla,

 odpovědnost za škodu při výkonu lovecké činnosti,

 odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem,

 odpovědnosti za škody způsobené na životním prostředí,

 odpovědnost za škodu v občanském životě, 

 odpovědnost z činnosti lékařů,

 odpovědnost z činnosti auditorů, 

 odpovědnosti z činnosti komerčních právníků atp.

Pojištění osob  je určeno ke krytí předpokládaných rizik podnikatele, jeho rodiny a také 

zaměstnanců v občanském životě. Finanční prostředky, které jsou získány z dané 

pojistky mohou být pak použity k zabezpečení rodinných příslušníků i samotného 

podnikatele, jelikož v důsledku trvalých následků může dojít ke změně pracovní 

schopnosti a tím i případně k omezení příjmů.

Pojištění osob lze podle způsobu použití předepsaného pojistného k zabezpečení 

pojistného plnění pojistitele rozčlenit na dvě skupiny. První skupinou je pojištění 

rezervotvorné, kde je část pojistného odkládána jako rezerva na události, které 
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jednoznačně v budoucnosti vzniknou. Druhou je pojištění rizikové, kde je rezerva 

vytvářena na události náhodné, kterou v budoucnosti nastat mohou. 

Do rizikového pojištění osob patří:

 pojištění pro případ invalidity,

 úrazové pojištění,

 pojištění léčebných výloh.
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2  CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO  

SUBJEKTU

Tato kapitola je věnována představení společnosti ATELIER PENTA, v. o. s., kterou 

v následující části podrobím analýze rizik a budu se snažit vybrat pro společnost 

nejvhodnější pojistné portfolio.

2. 1  Představení společnosti

Společnost ATELIER PENTA, v.o.s. je architektonický a inženýrský atelier, který 

poskytuje komplexní služby v oblasti projektování a poradenství z inženýrské činnosti 

pozemních staveb. Zajišťuje projekty od prvotního návrhu až po dohled a asistenci 

v průběhu výstavby. 

Společnost vznikla dne 30. března 1993  zápisem do Obchodního rejstříku jako 

soukromý podnikatelský subjekt působící v oblasti projektování staveb menšího i 

většího rozsahu. Původně společnost tvořilo 5 společníků. V roce 1999 vystoupili ze 

společnosti tři společníci  a zůstali jenom dva.

Společnost byla založena se zaměřením na projektování pozemních staveb. Přelomem 

ve vývoji byla užší specializace na tvorbu zdravotnických staveb (s důrazem na 

optimalizaci komplexů operačních sálů a lůžek intenzivní peče), výrobních hal a 

bytových domů.

Působí jako společnost, která je schopná zabezpečit požadované činnosti v oboru 

pozemního a průmyslového stavebnictví. Komplexním způsobem zabezpečuje 

projektovou dokumentaci staveb v široké oblasti investiční výstavby a garantuje 

odborné provedení díla jak vlastními pracovníky, tak i předem prověřenými 

specializovanými subdodavateli. 
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Spektrum projektů   - zdravotnické stavby

                                  - stavby občanské vybavenosti a bytové výstavby

                                  - průmyslové stavby

Společnost sídlí v Jihlavě a v současné době má společnost 24 pracovníků.

Během své existence obdrželo společnost následující certifikáty a ocenění:

 od roku 2003 je společnost držitelem certifikátu jakosti podle ČSN EN ISO 9001: 

2001,

 v roce 2004 se ATELIER PENTA, v.o.s. stal držitelem potvrzení Národního 

bezpečnostního úřadu pro práci s utajovanými skutečnostmi - stupeň ‚důvěrné‘,

 dne 29. května 2007 společnost obdržela ocenění Prestižní stavba Vysočiny 2006 

za  výstavbu pobočného závodu firmy ARROW INTERNATIONAL CZ -

Teleflex - za stavbu výrobní haly zdravotnického materiálu - katetrů, pro kterou je 

třeba zajistit ultračisté prostředí,

 za stejnou stavbu získala společnost dne 11. 9. 2007 cenu Stavba roku 2007 - Cena 

ABF - nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Mezi významné projekční zakázky společnosti patří mimo jiného průmyslové a 

zdravotnické stavby, uvedené v tabulkách na následující straně.
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Tabulka č. 1: Průmyslové stavby

Název stavby Rok realizace
Náklad stavby - bez 

DPH

Pobočný závod firmy                    
ARROW INTERNATIONAL ČR, a. s.               

ve Ždáru nad Sázavou
2004 - 2005 450 000 000 Kč

Areál firmy Jipocar Jihlava 2004 210 000 000 Kč

Vodní ráj Jihlava 2001 167 000 000 Kč

Areál obchodních domů           
  Baumax, Hypernova, Patrol - Jihlava 2001 250 000 000 Kč

Zdroj:  vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti

Tabulka č. 2: Zdravotnické stavby

Název stavby Rok realizace
Náklad stavby - bez 

DPH

ÚZÚ AČR Praha nemocnice                       
BLS 3 a BLS 4 2005 1 200 000 000 Kč

Rekonstrukce chirurgických oborů ON 
Nové Město na Moravě 2004

270 000 000 Kč                     
115 000 000 Kč                      
189 000 000 Kč

Nemocnice Svitavy 2004 300 000 000 Kč

Pavilon ambulantní medicíny 
Nemocnice Pelhřimov 2003 400 000 000 kč

Pavilon interních oborů
 Nemocnice Třebíč 2003 110 000 000 Kč

Dostavba nemocnice Jihlava 2002 570 000 000 Kč

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti
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2. 2  Majetková a finanční struktura společnosti

Z interních materiálů z roku 2008 plyne, že společnost disponuje celkovými aktivy ve 

výši 39,6 milionů Kč. Největší část z celkových aktiv připadá na aktiva oběžná a to 

69%, stálá aktiva tvoří 30,5% a zbylé 0,5% tvoří časové rozlišení. Struktura oběžných 

aktiv je taková že, 74,4% tvoří krátkodobý finanční majetek, 24% krátkodobé 

pohledávky a 1,6% dlouhodobé pohledávky.

Celá pasiva tvoří cizí zdroje a to krátkodobé závazky. Oproti loňskému roku se zvýšily 

více jak o polovinu. 

Finanční situace společnosti je podle interních materiálu na dobré úrovni. Společnost 

nemá problémy s likviditou a své závazky platí včas a řádně.

Následující graf ukazuje pro představu vývoj tržeb společnosti ATELIER PENTA,          

v. o. s. v letech 2004 – 2008. Je patrné, že trend tržeb je kromě roku 2006 stoupající.

Graf č. 1: Výboj tržeb společnosti v letech 2004 – 2008
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti
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Přehled majetku společnosti 

Společnost ATELIER PENTA, v. o. s. nevlastní zásadně velký majetek. Hlavním 

důvodem je, že není výrobní firmou. Společnost vlastní budovu, ve které také sídlí a 

dále ke své činnosti potřebuje především výpočetní techniku a software odpovídající 

moderní době. Společnost také využívá vozový park, jedná se o osobní automobily, 

které využívá vedení společnosti a také zaměstnanci. Jedná se o Audi A4 Avant, 2.0 

TDI QUATRO a o Škodu Octavia Combi, CLASSIC 1,9.

Souhrn majetku společnosti jsem zpracovala do tabulky, která následuje a to podle 

interních materiálů společnosti. Strukturu členění majetku jsem zvolila kvůli 

možnostem pojištění.

Tabulka č. 3: Majetek společnosti

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů

Položka Pořizovací cena v Kč

|Nemovitý majetek
Budova 8 000 000

Movitý majetek
Soubor movitých věcí 1 500 000

Finanční majetek
Peníze v hotovosti 100 000

Vozový park

Audi A4, Avant 917 089

Škoda Octavia Combi 434 500
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3   ANALÝZA RIZIK VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO 

SUBJEKTU

Cílem této kapitoly je identifikovat ta rizika, která bude třeba nechat pojistit u komerční 

pojišťovny a ta, která lze minimalizovat jiným způsobem než je pojištění. Nejdříve tedy 

identifikuji rizika, se kterými se společnost může setkat. Ta pak podrobím kvalitativní 

metodě měření rizik, pomocí které bude stanoven stupeň rizika a to na základě četnosti 

výskytu a závažnosti rizika. Dále pak budou tato rizika podrobena také metodě 

kvantitativní, kde výstupem je předpokládaná ztráta společnosti.

3. 1 Identifikace rizik

Identifikace rizik je prvním krokem analýzy rizik. Rizik ohrožující daný podnikatelský 

subjekt je mnoho, proto se zaměřuji pouze na ta, která společnost ohrožují nejvíce. 

Rizika byla zvolena na základě konzultace s vedením společnosti a jsou zapsána v níže 

uvedené tabulce. Rizika jsou rozdělena na technická  a ekonomická a také na externí a 

interní. Rizika interní jsou společností ovlivnitelná, ale rizika externí nikoliv.

Tabulka č. 4: Rizika ohrožující společnost

Rizika Interní Externí

Technická

 riziko v důsledku 

provozované činnosti

 nedodržení termínu zakázky

 porucha vozidel

 havárie vozidel

 živelná rizika

 riziko krádeže a loupeže

 vandalismus

 přerušení provozu

Ekonomická  nedostatek finančních 
prostředků

 pohledávky po splatnosti

 poptávka (málo zakázek)

Zdroj: vlastní zpracování
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 Riziko vzniku škody v důsledku provozované činnosti – toto riziko se vztahuje na 

špatně odvedenou práci na projektu, ze strany zaměstnanců. Riziko v sobě zahrnuje 

škody na zdraví, životě a majetku třetích osob, které nebylo způsobeno úmyslně.

Opatření: průběžná kontrola zakázky, kontrola činnosti zaměstnanců, odměny za 

dobře odvedenou práci a sankce v případě špatně provedené práce, dodržování 

bezpečnostních a jiných předpisů.

 Nedodržení termínu zakázky – může se stát, že v určité době, při sledu několika 

zakázek, jsou pracovníci některých profesí natolik vytíženi, že nelze danou zakázku 

stihnout dokončit v požadovaném termínu, čím dojde ke zpoždění předání hotového 

projektu a tak následně i k úhradě penále za dny prodlení.

Opatření: dostatečný čas na zpracování zakázky, zabezpečení externistů určitých 

profesí.

 Porucha vozidel – vedení společnosti využívá na cesty za svými obchodními 

partnery služební osobní automobily. Také zaměstnanci společnosti využívají tyto 

automobily. V případě poruchy některého z automobilů dochází ke zrušení a 

přesunu jednání, což způsobuje finanční i časové ztráty. 

Opatření: školení řidičů, pravidelné servisní prohlídky. 

 Havárie vozidla – jedná se o dopravní nehody způsobené zaměstnanci společnosti 

nebo jinými účastníky silničního provozu.

Opatření: dodržování předpisů, opatrná jízda, školení řidičů.

 Nedostatek finančních prostředků – společnost nemá s platební schopností žádné 

problémy. Pokud by se do takovéto situace dostala, byl by pak problém se 

zaplacením mezd svým zaměstnancům.
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Opatření: hlídaní dodržování platební morálky svých zákazníků

 Živelná rizika – s těmito riziky se musí vždy počítat. Díky nim může dojít 

k poškození budovy společnosti, automobilů, elektronických zařízení. Jedná se o 

škody způsobené, požárem, vichřicí, úderem blesku, vodou z vodovodního zařízení, 

povodněmi, sesuv půdy apod.

Opatření:  protipožární zabezpečení

 Riziko krádeže, loupeže – jedná se o riziko krádeže či loupežného přepadení 

v sídle společnosti, např. odcizení technického vybavení. Může se jednat také o 

odcizení automobilu (např. při služební cestě). Případná ztráta by mohla dosahovat 

vysokých částek.

Opatření: nutné používání bezpečnostních dveří, zámků, alarmů a jiných 

zabezpečovacích zařízení

 Riziko vandalismu – může být stejným problémem jako riziko krádeže a loupeže. 

Jedná se především o poškození venkovních nátěrů (např. sprejerství), rozbití oken 

nebo o úmyslné poškození automobilů.

Opatření: v tomto případě je složité provádět nějaká opatření. Jednou z mála 

možností by mohlo být vybudování kamerového systému nebo nechat střežit objekt 

profesionální agenturou. 

 Přerušení provozu – jedná se o přerušení provozu v důsledku živelné události 

(např. povodeň, požár, zemětřesení apod.).

Opatření: protipožární zabezpečení
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 Nesplacení pohledávek –jedno z nejčastějších rizik, se kterým se může setkat 

každý podnikatelský subjekt. Toto riziko může společnosti způsobit velké problémy, 

ohrozit její existenci.

Opatření:  zjistit klientovu finanční situaci, získat reference od jiných jejich 

obchodních partnerů.

 Riziko mála zakázek – tedy projekčních prací. V této oblasti působí mnoho firem, 

konkurence je tedy veliká.

Opatření: reklama, účast ve veřejných soutěžích.

Po provedení identifikace a charakteristiky jednotlivých rizik je zapotřebí provést 

kvalitativní a kvantitativní měření těchto rizik, což je obsahem následujících kapitol. 

3. 2  Kvalitativní metoda měření rizik

Pomocí kvalitativního měření bude možné určit ta rizika, která ohrožují společnost 

nejvíce a nejčastěji. Velikost rizika ovlivňují dva faktory, a to četnost výskytu rizika a 

závažnost rizika.

Podstata kvalitativní metody spočívá v tom, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu, 

např. obodována, určena pravděpodobností nebo slovně. Pro ohodnocení rizik jsem 

použila stupnici 1-5. Hodnota 1 představuje nejmenší četnost a závažnost rizika a 

naopak hodnota 5 největší četnost a závažnost rizika.

Jednotlivá bodová ohodnocení jsem rizikům přiřadila pomocí těchto kritérií:

 velikost škody (Kč),

 vliv na celkové náklady,

 možnosti čerpání rezerv nebo jiných zdrojů pro krytí škod,

 vliv na provoz podniku.
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V níže uvedené tabulce  je charakteristika jednotlivých stupňů rizik.

Tabulka č. 5: Charakteristika jednotlivých stupňů rizik

Stupeň rizika Velikost rizika Stupeň poškození 

M zanedbatelné téměř minimální

S malé malý rozsah s malým vlivem

V střední výrazně ovlivňující

Z velké vysoké poškození

K katastrofická maximální, dlouhodobé problémy

Zdroj: literatura [10]

Tabulku, která následuje, jsem sestavila za pomoci a doporučení vedení společnosti. Je 

zde uvedeno členění rizik dle jejich četnosti a závažnosti. 

Tabulka č. 6: Členění rizik podle četnosti a závažnosti

Riziko
Četnost 
rizika

Závažnost 
rizika

Stupeň 
rizika

Riziko v důsledku provozované činnosti 1 4 Z

Nedodržení termínu zakázky 2 3 V

Porucha vozidel 1 1 M

Havárie vozidel 1 2 S

Nedostatek finančních prostředků 1 2 S

Živelná rizika 1 4 Z

Riziko krádeže a loupeže 1 3 V

Vandalismus 3 2 S

Přerušení provozu 1 3 V

Pohledávky po splatnosti 2 2 S

Poptávka (málo zakázek) 2 3 V

Zdroj: vlastní zpracování

Poté, co jsem zjistila stupně jednotlivých rizik, působící na daný podnikatelský subjekt, 

je důležité analyzovat vztah těchto rizik k jejich pojistitelnosti. Toto členění slouží 
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vedení společnosti k tomu, aby měla přehled o tom, která z rizik není nutné pojistit, 

která lze krýt z vlastních zdrojů (samopojištění), která je vhodné pojistit a na která 

aplikovat předchozí dva způsoby. Také nám tato analýza ukáže, že některé činnosti je 

lepší nerealizovat, neboť jsou vysoce rizikové. Tuto analýzu zachycuje následující 

obrázek.

Obrázek č. 3: Vztah závažnosti a četnosti rizik

5
S V Z Z K

4 M S V Z K

3 M S V Z Z+K

2
M S V Z Z+K

1 M S V Z Z

1 2 3 4 5

če
tn

os
t

Závažnost

Zdroj: vlastní zpracování

Z analýzy je zřejmé, že žádné z rizik společnosti nespadají do oblasti samopojištění a do 

rizik katastrofických, což je pro společnost dobré, neboť katastrofická rizika jsou 

nepojistitelná.

Do oblasti rizik zanedbatelných, která není nutné pojišťovat spadá riziko poruchy 

vozidel, havárie vozidel, nedostatek finančních prostředků  a pohledávky po splatnosti.

Samopojištění Nerealizovat

Kombinace pojištění a 
samopojištění

Není nutné 
pojistit

Pojištění

 riziko v důsledku 
provozované činnosti

 živelná rizika
 riziko krádeže a loupeže
 přerušení provozu

 porucha vozidel 
 havárie vozidel
 nedostatek fin. prostředků
 pohledávky po splatnosti

 nedodržení termínu zakázky
 vandalismus
 poptávka (málo zakázek)
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Do oblasti středních rizik, tedy kombinace samopojištění a pojištění, patří rizika –

nedodržení termínu zakázky, riziko vandalismu a riziko poptávky (málo zakázek).

Riziko v důsledku provozované činnosti, živelná rizika, riziko krádeže a loupeže a 

riziko přerušení provozu patří do oblasti pojištění.

3. 3  Kvantitativní metoda měření rizik

Kvantitativní metoda je druhou metodou měření rizik. Tato metoda posuzuje možná 

rizika z hlediska jejich předpokládané ztráty. Pravděpodobnost výskytu rizika se 

pohybuje v intervalu 0 – 1. Přitom čím více se interval blíží k 1, je výskyt daného rizika 

více pravděpodobný a naopak (viz. následující tabulka).

Tabulka č. 7: Číselné a slovní vyjádření subjektivní pravděpodobnosti

Číselné 
vyjádření

Slovní vyjádření 

0   Zcela vyloučeno

0,1   Krajně nepravděpodobné

0,2 - 0,3   Dosti nepravděpodobné

0,4   Nepravděpodobné

0,6   Pravděpodobné

0,7 - 0,8   Dosti pravděpodobné

0,9   Nanejvýš pravděpodobné

1   Zcela jisté

Zdroj: literatura [7]

V tabulce uvedené na následující straně je znázorněna velikost předpokládaných ztrát 

způsobených identifikovatelnými riziky společnosti. Předpokládanou hodnotou ztráty je 

pravděpodobnost ztráty vynásobená její potencionální velikostí.
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Tabulka č. 8: Kvantitativní měření rizik

Pravděpodobnost 
výskytu rizikaRiziko

slovní číselná

Maximální 
možná ztráta 

v Kč

Předpokládaná 
ztráta v Kč

Riziko v důsledku 
provozované činnosti

Dosti 
nepravděpodobné

0,2 1 000 000 200 000

Nedodržení termínu zakázky Nepravděpodobné 0,4 500 000 20 000

Porucha vozidel Zcela vyloučeno 0,05 400 000 20 000

Havárie vozidel
Krajně 

nepravděpodobné
0,1 650 000 65 000

Nedostatek finančních 
prostředků

Zcela vyloučeno 0,05 300 000 15 000

Živelná rizika
Krajně 

nepravděpodobné
0,1 8 000 000 800 000

Riziko krádeže a loupeže
Dosti 

nepravděpodobné
0,2 300 000 60 000

Vandalismus
Krajně 

nepravděpodobné
0,15 100 000 15 000

Přerušení provozu
Krajně 

nepravděpodobné
0,1 1 000 000 100 000

Pohledávky po splatnosti
Krajně 

nepravděpodobné
0,1 200 000 20 000

Poptávka (málo zakázek)
Dosti 

nepravděpodobné
0,2 - -

Zdroj: vlastní zpracování

Možné ztráty jednotlivých rizik je velice obtížné vyčíslit také určit pravděpodobnost 

jejich výskytu. Jednotlivé ztráty jsem vyčíslila na základě konzultace s vedením

společnosti. 

3. 4 Diskuse výsledků rizikové analýzy

Na základě provedených výpočtů a odhadů pomocí kvalitativní a kvantitativní metody 

měření rizik jsem došla k závěru, že společnost ATELIER PENTA, v. o. s. neohrožují 

žádná rizika, která mají katastrofické následky a které by komerční pojišťovna nebyla 

schopna pojistit. Velikosti ztrát nemají nijak závažnou velikost, neměl by tedy být 

problém pro komerční pojišťovnu pojistit tato rizika. Všechna určená rizika jsou 
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pojistitelná a splňují kritéria identifikovatelnosti, vyčíslitelnosti, ekonomické 

přijatelnosti a nahodilosti projevu rizika.

Identifikovatelná rizika jsou v rozmezí od zanedbatelných až po rizika velká. 

Z provedených měření plyne, že některá rizika nejsou tak vážná, tudíž jejich případná 

ztráta není tak velká, aby bylo nezbytné je krýt pojištěním. Jedná se o rizika: porucha 

vozidel, havárie vozidel, nedostatek finančních prostředků  a pohledávky po splatnosti.

Rizika, která spadají do oblasti kombinace samopojištění a pojištění jsou: nedodržení 

termínu zakázky, vandalismus a poptávka (málo zakázek). U těchto rizik by  společnost 

měla počítat s nepředvídatelnými výdaji a tvořit finanční rezervu, která by sloužila 

k částečné úhradě ztráty.

Do rizik, které by si společnost měla nechat pojistit komerční pojišťovnou patří: riziko 

v důsledku provozované činnosti, živelná rizika, riziko krádeže a loupeže a přerušení 

provozu.
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4  NABÍDKY POJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH KOMERČNÍCH 

POJIŠŤOVEN

 V této části práce je uvedena současná pojistná ochrana společnosti. Dále tato část 

práce  obsahuje charakteristiky vybraných komerčních pojišťoven včetně jejich nabídek 

pojistné ochrany a také hodnocení jednotlivých nabídek na základě kritérií, která jsou 

pro vedení společnosti důležitá. K hodnocení nabídek bude použiji scoring model.

4. 1  Současná pojistná ochrana společnosti ATELIER PENTA, v. o. s.

V této kapitole jsem popsala současné pojistné krytí společnosti. Za tímto účelem mi 

byly poskytnuty všechny potřebné materiály.  Všechna pojištění má  společnost 

v současné době sjednána u společnosti Česká pojišťovna a. s. Jedná se o následující 

pojištění:

 Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Jedná se o sídlo společnosti, pojištění sjednáno od 26. 11. 2003 a to na dobu 

neurčitou. Pojistná částka činí 8 000 000 Kč a roční pojistné po odečtení obchodní 

slevy činí 6 972 Kč. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10 000 Kč.

 Živelní pojištění movitých věcí

Pojištění sjednáno k datu 22. 2. 2007 a to na dobu neurčitou. Pojistné se vztahuje na 

soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře v hodnotě 1 000 000 Kč a dále na 

soubor písemností, obchodních knih, kartoték, výkresů, plánů, projektů, jakýchkoli 

nosičů dat a záznamů na nich v hodnotě 500 000 Kč. Roční pojistné po odečtení 

20%ní obchodní slevy činí 6 264 Kč se spoluúčastí 1 000 Kč.

 Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže

Pojištění sjednáno od 22. 2. 2007 na dobu neurčitou. Pojištění zahrnuje soubor 

vlastních strojů, zařízení a inventáře v hodnotě 500 000 Kč., dále stavební součásti 
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v hodnotě 50 000 Kč a také soubor písemností, obchodních knih, kartoték, výkresů, 

plánů, projektů, jakýchkoli nosičů dat a záznamů na nich v hodnotě 500 000 Kč. 

Roční pojistné činí po odečtení 20%ní obchodní slevy 8 047 Kč.

 Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaného architekta, autorizovaného 

inženýra a technika činného ve výstavbě

Pojištění je sjednáno od 15. 2. 2009 a končí ve 24:00 hod. dne 14. 2. 2010. Pojistné 

po odečtení 30%ní obchodní slevy činí po zaokrouhlení 106 526 Kč. Limit

pojistného plnění je 10 000 000 Kč, spoluúčast činí 10%, nejméně však 100 000 Kč, 

nevýše 400 000 Kč.

 Sdružené pojištění vozidel

Pojištění je sjednáno pro následující automobily: 

-  Audi A4 Avant, 2.0 TDI QUATRO - zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou provozem vozidla, pojištění čelního skla a smluvní havarijní 

pojištění, roční pojistné po odečtení bonusu činí 36 308 Kč.

-  Škoda Octavia Combi, CLASSIC 1,9 - roční pojistné činí 22 524 Kč a zahrnuje 

také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění 

čelního skla a smluvní havarijní pojištění.

V obou případech je pojištění sjednáno se spoluúčastí 10%, nejméně však 10 000 

Kč a limit pojistného plnění je 100 000 000 Kč.

Pro přehlednost jsem současnou pojistnou ochranu  shrnula do tabulky uvedené na 

následující straně.
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Tabulka č. 9: Současná pojistná ochrana společnosti

Předmět pojištění
Pojistná 

částka (Kč)
Druh 

pojištění
Spoluúčast

Roční 
pojistné 

(Kč)

Nemovitý majetek

Budova 8 000 000 živelná rizika 10 000 Kč 6 972

Movitý majetek

Soubor movitých věcí 1 500 000 živelná rizika 1 000 Kč 6 264

Soubor movitých věcí 1 050 000
riziko krádeže a 

loupeže
1 000 Kč 8 047

Odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti za 
škodu autorizovaného 
architekta, autorizovaného 
inženýra a technika činného ve 
výstavbě

10 000 000
základní 

odpovědnost

10%, nejméně 
však 100 000 Kč, 

nevíce 400 000 Kč
106 526

Vozový park

Audi A4 Avant, 2.0 TDI 
QUATRO

100 000 000
Odpovědnost, 

havarijní,
 čelní sklo

10%, nejméně 
však 10 000 Kč

36 308

Škoda Octavia Combi, 
CLASSIC 1,9

100 000 000
Odpovědnost, 

havarijní, 
čelní sklo

10%, nejméně 
však 10 000 Kč

22 542

Pojistné celkem 186 659

Zdroj: vlastní zpracování

4. 2  Výběr komerčních pojišťoven

Komerční pojišťovny jsem zvolila na základě výše předepsaného pojistného 

v neživotním pojištění na trhu za rok 2008. Pořadí jednotlivých pojišťoven je uvedeno 

v tabulce na následující straně.



49

Tabulka č. 10: Předepsané pojistné v neživotním pojištění za rok 2008

Předepsané pojistné 
Pojišťovna

Celkem       
(tis. Kč)

Podíl (%)

Česká pojišťovna, a.s. 26 329 275 32,8

Kooperativa, pojišťovna, a.s. 23 317 946 29,0

Allianz pojišťovna, a.s. 7 188 103 9,0

Generali Pojišťovna a s. 5 979 282 7,4

ČSOB Pojišťovna, a.s. , člen holdingu ČSOB 4 063 326 5,1

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 4 025 448 5,0

UNIQA pojišťovna, a.s. 3 198 136 4,0

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. 1 277 707 1,6

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 904 555 1,1

Tringlav pojišťovna, a.s. 692 508 0,9

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 387 302 0,5

Pojišťovna VZP, a.s. 363 120 0,5

Komerční pojišťovna, a. s. 321 751 0,4

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. 295 660 0,4

PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. - AMICICO AIG LIFE 290 079 0,4

HDI Hanover Versicherung AG, OS 278 891 0,3

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. 268 359 0,3

D.A.S. pojišťovna právní ocharany, a.s. 265 426 0,3

Wustenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku 208 238 0,3

MAXIMA pojišťovna, a.s. 191 104 0,2

Slavia Pojišťovna a.s. 190 382 0,2

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. 103 880 0,1

Pojišťovna České spořitelny, a.s. 86 934 0,1

AXA životní pojišťovna a.s. 60 501 0,1

Česká kancelář pojistitelů 941 0,0

CELKEM 80 288 854 100,0

Zdroj: literatura [17]

Z uvedených komerčních pojišťoven jsem vybrala 5 z nich, podle největšího podílu na 

trhu neživotního pojištění a oslovila je s žádostí o zpracování nabídky pojištění. Mezi 

vybrané komerční pojišťovny patří tedy: Česká pojišťovna a.s., Kooperativa, 

pojišťovna, a. s., Allianz pojišťovna a. s.,  Generali Pojišťovna a. s. a ČSOB Pojišťovna, 

a. s., člen holdingu ČSOB. Jelikož od ČSOB pojišťovny se mi nepodařilo získat návrh 

pojištění, zkusila jsem oslovit další pojišťovnu v pořadí a to Českou podnikatelskou 
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pojišťovnu, a. s., se kterou už byla bezproblémová spolupráce. Stručná charakteristika 

těchto pojišťoven a jejich nabídky jsou uvedeny v následující kapitole.

Ke zjištění nabídky pojištění pro společnost ATELIER PENTA, v. o. s. jsem 

vypracovala  níže uvedenou žádost, kterou jsem předložila vybraným komerčním 

pojišťovnám.

Tabulka č. 11: Návrh pojistného krytí

Předmět pojištění
Požadovaný 
maximální 
limit plnění

Druh pojištění

Nemovitý majetek

14 000 00011 živelná rizika
Budova

500 000 vandalismus

Movitý majetek

1 500 000 živelná rizika
Soubor movitých věcí

1 050 000 riziko krádeže a loupeže

Finanční majetek

Peníze v hotovosti 100 000 riziko krádeže a loupeže

Odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu 
autorizovaného architekta, 
autorizovaného inženýra a technika 
činného ve výstavbě

10 000 000 základní odpovědnost

Vozový park

100 000 000 odpovědnost

434 500 havárie+odcizeníŠkoda Octavia Combi

15 000 čelní sklo

100 000 000 odpovědnost

917 089 havárie+odcizeníAudi A4

15 000 čelní sklo

Zdroj: vlastní zpracování

                                                
11

Cena nemovitosti byla oproti stávající pojistné smlouvě přehodnocena na současnou  úroveň cen stavebních prací , proto 

v návrhu pojistného krytí  je uvedena nová cena a to 14 mil. Kč.
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4. 3  Charakteristika a nabídky vybraných komerčních pojišťoven 

V této kapitole je uvedena stručná charakteristika vybraných komerčních pojišťoven a 

také jejich konkrétní nabídka pojistného krytí pro vybraný podnikatelský subjekt.

4. 3 .1  Česká pojišťovna, a. s.

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

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

pojišťovnou na českém pojistném trhu.

Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění 

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

Přibližně 4900 zaměstnanců a 6000 obchodních zástupců se na 70 agenturách a více než 

700 obchodních místech stará o co největší spokojenost klientů.12

Česká pojišťovna se stala začátkem roku 2008 součásti Generali PPF Holdingu, což je 

jedna z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě.

Tržní podíl České pojišťovny se pohybuje kolem 30% a ČP spravuje přes 9, 5 milionu 

smluv, což je přibližně 40% všech pojistek v České republice. Celkové předepsané 

pojistné vloni dosáhlo 40,4 miliardy Kč. V neživotním pojištění dosáhl předpis 26,3 

miliardy Kč s podílem na trhu 32,8% V běžném placeném životním pojištění, které je 

základem pro stabilní vývoj pojišťovny, došlo k navýšení na 12,4 miliardy Kč a 

představuje tržní podíl ve výši 31,3%.13

Nabídka pojistného portfolia od společnosti Česká pojišťovna, a. s. je uvedena v tabulce 

uvedené na následující straně.

                                                
12 Zdroj: literatura [19].
13 Zdroj: literatura [20].
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Tabulka č. 12: Návrh pojištění od společnosti Česká pojišťovna, a. s.

Předmět pojištění
 Pojistná 

částka (limit 
plnění v Kč)

Druh 
pojištění

Spoluúčast  
(Kč)

Roční 
pojistné 

(Kč)

Nemovitý majetek

14 000 000 živelná rizika 1 000 6 620
Budova

500 000 vandalismus 1 000 1 344

Movitý majetek

1 500 000 živelná rizika 1 000 6 264

Soubor movitých věcí
1 050 000

riziko krádeže a 
loupeže

1 000 8 047

Finanční majetek

Peníze v hotovosti 100 000
riziko krádeže a 

loupeže
1000 2 136

Odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti za 
škodu autorizovaného 
architekta, autorizovaného 
inženýra a technika 
činného ve výstavbě

10 000 000
základní 

odpovědnost

10%,       
nejméně
 100 000,    
  nejvýše 
400 000

106 526

Vozový park

100 000 000 odpovědnost 0 6 654

434 500 havárie+odcizení
10% nejméně    

10 000
8 251Škoda Octavia Combi

15 000 čelní sklo 0 500

100 000 000 odpovědnost 0 4 606

917 089 havárie+odcizení
10% nejméně      

10 000
30 690Audi A4

15 000 čelní sklo 0 500

Celkem 182 138

Zdroj: vlastní zpracování

4. 3. 2  Kooperativa, pojišťovna, a.s.

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

1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Je 

univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy
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pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po 

velké průmyslové firmy.14

Pojišťovna pro své více než dva miliony klientů v roce 2008 spravovala 3,8 milionu 

pojistných smluv a úspěšně vyřídila 485 146 pojistných událostí.

Celkové předepsané pojistné činilo v loňském roce 30,7 miliardy Kč a společnost tak 

loni vykázala vůbec největší absolutní přírůstek pojistného na českém trhu, více než 

1,6 miliardy korun, což je meziroční růst o 5,6 %. Tržní podíl činil tak k 31. 12. 2008 

22,5 %. Rekordní výše dosáhl rovněž zisk společnosti před zdaněním 1 621 milionů Kč, 

čistý zisk dosáhl 1 180 milionů Kč a Kooperativa z něj vyplatí akcionářům 300 milionů 

korun na dividendách. Neživotní pojištění vzrostlo meziročně o 5 % na 23,3 miliardy 

a společnost si udržela postavení lídra trhu v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů. 

Nezanedbatelně rostla i oblast pojištění majetku a odpovědnosti občanů (o 8 % na více 

než dvě miliardy Kč) a havarijního pojištění (o 5,7 % na 4,7 miliardy Kč). Výrazný 

vzestup, o 7,4 %, na 7,4 miliardy Kč vykázalo loni životní pojištění.15

Nabídka pojistného portfolia od společnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s. je uvedena 

v tabulce uvedené na následující straně.

                                                
14 Zdroj: literatura [16].
15 Zdroj: literatura [15].
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Tabulka č. 13: Návrh pojištění od společnosti Kooperativa, pojišťovna, a. s.

Předmět pojištění
 Pojistná 

částka (limit 
plnění v Kč)

Druh 
pojištění

Spoluúčast   
(Kč)

Roční 
pojistné 

(Kč)

Nemovitý majetek

14 000 000 živelná rizika 1 000 11 805
Budova

500 000 vandalismus 1 000 8 694

Movitý majetek

1 500 000 živelná rizika 1 000 3 457

Soubor movitých věcí
1 050 000

riziko krádeže a 
loupeže

1 000 6 877

Finanční majetek

Peníze v hotovosti 100 000
riziko krádeže a 

loupeže
1000 2 100

Odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti za 
škodu autorizovaného 
architekta, autorizovaného 
inženýra a technika 
činného ve výstavbě

10 000 000
základní 

odpovědnost

10%,           
nejméně 
100 000,      
nejvýše 
400 000

116 690

Vozový park

54/35 mil. odpovědnost 0 7 742

434 500 havárie+odcizení
10% nejméně    

10 000
9 033Škoda Octavia Combi

15 000 čelní sklo 0 1 500

54/35 mil odpovědnost 0 6 936

917 089 havárie+odcizení
10% nejméně      

10 000
48 560Audi A4

15 000 čelní sklo 0 1 125

Celkem 229 265

Zdroj: vlastní zpracování

4. 3. 3  Allianz pojišťovna, a.s.

Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností předního světového 

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

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

Začínala s nabídkou životního pojištění a dnes svou šíří produktů uspokojí jak privátní, 
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tak firemní zákazníky. Nabízí pojištění privátního majetku a pojištění odpovědnosti za 

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

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

jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení. 

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

roce 1994. Je také jediným společníkem Allianz kontakt, s.r.o.

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

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

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

Munich Re a dalších.16

Allianz pojišťovna vytvořila v roce 2008 čistý zisk ve výši 940 mil. Kč. To je o 14 % 

lepší výsledek než v roce předchozím, kdy čistý zisk dosáhl výše 824,5 mil. Kč. 

Předepsané pojistné rostlo jak v segmentu životního, tak i neživotního pojištění a 

celkově dosáhlo objemu 9,9 mld. Kč, což je o 2,8 % více než v roce 2007. Tržní podíl 

společnosti byl tak k 31. 12. 2008 7,2 %. Vlastní kapitál Allianz pojišťovny dosáhl 

objemu 4,4 mld. Kč, meziročně se zvýšil o 9,4 %. 17

Nabídku pojištění od společnosti Allianz pojišťovna, a. s. znázorňuje tabulka uvedená 

na následující straně. 

                                                
16 Zdroj: literatura [17].
17 Zdroj: literatura [12].
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Tabulka č. 14: Návrh pojištění od společnosti Allianz, pojišťovna a. s.

Předmět pojištění
 Pojistná 

částka (limit 
plnění v Kč)

Druh 
pojištění

Spoluúčast   
(Kč)

Roční 
pojistné 

(Kč)

Nemovitý majetek

14 000 000 živelná rizika 1 000 16 310
Budova

500 000 vandalismus 1 000 750

Movitý majetek

1 500 000 živelná rizika 1 000 10 970

Soubor movitých věcí
1 050 000

riziko krádeže a 
loupeže

1 000 6 930

Finanční majetek

Peníze v hotovosti 100 000
riziko krádeže a 

loupeže
0 1000

Odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti za 
škodu autorizovaného 
architekta, autorizovaného 
inženýra a technika 
činného ve výstavbě

10 000 000
základní 

odpovědnost
-

Nenabízí 
tento druh 
pojištění

Vozový park

100 000 000 odpovědnost 0 6 316

434 500 havárie+odcizení
10% nejméně    

10 000
13 717Škoda Octavia Combi

20 000 čelní sklo 1 000 1 392

100 000 000 odpovědnost 0 5 052

917 089 havárie+odcizení
10% nejméně      

10 000
42 416Audi A4

20 000 čelní sklo 1 000 1 392

Celkem 106 245

Zdroj: vlastní zpracování

4. 3. 5  Generali Pojišťovna a.s.

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

bezmála 3000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé České republice.
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Pobočka Assicurazioni Generali byla v Praze založena již v roce 1832. V roce 1920 zde 

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

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

dekretem prezidenta republiky ke znárodnění soukromých pojišťoven. 

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

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

kdy došlo ke změně právního statutu. Organizační složka mezinárodního pojišťovacího 

koncernu Erste Allgemeine Versicherungs-AG se transformovala do Generali 

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

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

pojištění motorových vozidel i dalších odvětví neživotního pojištění. Další klíčovou 

událostí byl vstup pojišťovny Generali do mezinárodního pojišťovacího gigantu 

Generali PPF holding v roce 2008.18

Pojišťovna Generali hospodařila v roce 2008 se ziskem 554,9 mil. Kč oproti 325,4 mil.

Kč v roce 2007. V loňském roce byla Generali Pojišťovna v neživotním a běžně 

placeném životním pojištění nejrychleji rostoucí pojišťovnou na českém pojistném trhu. 

Ke dni 31. 12. 2008 spravovala více než 1 380 000 pojistných smluv s kmenovým 

pojistným více než 9,1 miliardy Kč. Pojišťovně Generali se tak opět podařilo posílit své 

tržní postavení. I nadále je pátou největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. V 

oblasti neživotního pojištění je s tržním podílem 7,4 % dokonce čtvrtou největší 

pojišťovnou. V roce 2008 Generali výrazně překonala růst českého pojistného trhu. 

Celkové hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 12.9 % na 8,58 miliardy Kč. V životním 

pojištění se zvýšilo o 9.9 % na 2,6 miliardy Kč. Na neživotní pojištění připadl objem 

5,98 miliardy Kč, což znamená nárůst o 14,2 %.19

Nabídka pojistné ochrany od společnosti Generali Pojišťovna  a. s. je uvedena v tabulce 

na následující straně.

                                                
18 Zdroj: literatura [13].
19 Zdroj: literatura [14].



58

Tabulka č. 15: Nabídka pojištění od společnosti Generali Pojišťovna a. s.

Předmět pojištění
 Pojistná 

částka (limit 
plnění v Kč)

Druh 
pojištění

Spoluúčast   
(Kč)

Roční 
pojistné 

(Kč)

Nemovitý majetek

14 000 000 živelná rizika 1 000 7 500
Budova

500 000 vandalismus 1 000 850

Movitý majetek

1 500 000 živelná rizika 1 000 5 150

Soubor movitých věcí
1 050 000

riziko krádeže a 
loupeže

1 000 7 320

Finanční majetek

Peníze v hotovosti 100 000
riziko krádeže a 

loupeže
0 1 934

Odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti za 
škodu autorizovaného 
architekta, autorizovaného 
inženýra a technika 
činného ve výstavbě

10 000 000
základní 

odpovědnost

10%,           
nejméně 10 000,      
nejvýše 50 000

180 972

Vozový park

100 000 000 odpovědnost 0 7 392

434 500 havárie+odcizení
10% nejméně    

10 000
8 841Škoda Octavia Combi

15 000 čelní sklo
10%, nejméně 

500
1 400

100 000 000 odpovědnost 0 6 336

917 089 havárie+odcizení
10% nejméně      

10 000
31 678Audi A4

15 000 čelní sklo
10%, nejméně 

500
1 400

Celkem 260 602

Zdroj: vlastní zpracování

4. 3. 5  Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group působí na českém 

pojistném trhu od listopadu 1995. Dosažené hospodářské výsledky potvrzují úspěšný 
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trvalý růst a stabilitu společnosti, která zaujímá významné místo na českém pojistném 

trhu. 

Jediným akcionářem České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group je 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. ČPP je součástí významné 

mezinárodní finanční skupiny, zastřešené pod názvem Vienna Insurance Group (VIG). 

VIG je největším pojišťovacím koncernem působícím v zemích střední a východní 

Evropy, který v současnosti zaujímá přední pozici na trzích v Rakousku, České 

republice, Rumunsku a na Slovensku.20

V celkovém předepsaném pojistném zaujímá sedmé místo na našem trhu. Její podíl na 

celkovém předepsaném pojistném dosáhl v loňském roce 4,9 % a to přes 5,4 miliardy 

Kč.21

Nabídku pojistného portfolia od společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 

znázorňuje tabulka uvedená na následující straně.

                                                
20 Zdroj: literatura [18].
21 Zdroj: literatura [21].
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Tabulka č. 16: Návrh pojištění od společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.

Předmět pojištění
 Pojistná 

částka (limit 
plnění v Kč)

Druh 
pojištění

Spoluúčast   
(Kč)

Roční 
pojistné 

(Kč)

Nemovitý majetek

14 000 000 živelná rizika 1 000 8 928
Budova

500 000 vandalismus 1 000 1 400

Movitý majetek

1 500 000 živelná rizika 1 000 1 250

Soubor movitých věcí
1 050 000

riziko krádeže a 
loupeže

1 000 6 500

Finanční majetek

Peníze v hotovosti 100 000
riziko krádeže a 

loupeže
0 1 800

Odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti za 
škodu autorizovaného 
architekta, autorizovaného 
inženýra a technika 
činného ve výstavbě

10 000 000
základní 

odpovědnost

10%,           
nejméně 
100 000,      
nejvýše 
400 000

80 500

Vozový park

100 000 000 odpovědnost 0 8 163

434 500 havárie+odcizení
10% nejméně    

10 000
9 515Škoda Octavia Combi

20 000 čelní sklo 500 1 590

100 000 000 odpovědnost 0 7 535

917 089 havárie+odcizení
10% nejméně      

10 000
35 813Audi A4

20 000 čelní sklo 500 1 590

Celkem 164 584

Zdroj: vlastní zpracování
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4. 4  Hodnocení nabídek vybraných komerčních pojišťoven

Při výběru konkrétní komerční pojišťovny se nelze ohlížet pouze na cenu za pojistnou 

ochranu. Kritérií, podle kterých je možné hodnotit nabídky jednotlivých komerčních 

pojišťoven  existuje celá řada, některá z nich jsou uvedena v následující kapitole.

4. 4. 1  Hodnotící kritéria22

Kritéria lze rozdělit do dvou skupin a to na kritéria, která se týkají pojistitele jako 

podnikatelského subjektu a na kritéria vztahující se na pojistné portfolio. Nabídky 

jednotlivých komerčních pojišťoven budu hodnotit po konzultaci s vedením společnosti 

na základě následujících 10 kritérií, kterými jsou:

1. Dosavadní zkušenosti s pojišťovnou – jedná se o vlastní zkušenosti s danými 

komerčními pojišťovnami nebo o zkušenosti podnikatelských subjektů 

z oborového okolí. Platí, že každý subjekt přebírá ať ve větší či menší míře 

pozitivní i negativní zkušenosti převážně ze svého blízkého okolí.

2. Dostupnost poskytovaných služeb – při výběru komerční pojišťovny hraje také 

důležitou roli možnost kontaktu s pojišťovnou. Menší pojišťovny mají méně 

obchodních míst. Kontaktním místem nemusí být jen pobočka. Celá řada 

komerčních pojišťoven využívá možnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a 

nebo také sjednávání některých pojistných produktů přes internet.

3. Podíl na neživotním pojištění – procentuální vyjádření podílu na pojistném 

trhu. Je určováno na základě celkově předepsaného pojistného obvykle za 

kalendářní rok.

4. Rychlost likvidace pojistných událostí – likvidace škod je vizitkou každé 

komerční pojišťovny. Klient, kterému byla vyřízena likvidace škody rychle a 

bez problémů, u své komerční pojišťovny setrvává a podělí se o dobré 

                                                
22 Tato kapitola byla zpracována podle literatury [10].
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zkušenosti. Často právě likvidace škod rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu 

pojišťovny a její význam v současnosti stále roste.

5. Komplexnost nabídky pojistných produktů -  jedná o to, jestli nám komerční 

pojišťovna poskytne takovou nabídku pojištění, která nám pokryje všechna námi 

zvolená rizika, nebo jestli určitá rizika budeme muset nechat pojistit u jiné 

komerční pojišťovny.

6. Výše pojistného – cena za poskytovanou pojišťovací službu, kterou  musí 

společnost (pojištěný) zaplatit jako protihodnotu za finanční krytí rizik 

pojišťovnou. Jedná se tedy o částku dohodnutou v pojistné smlouvě, kterou je 

potřebné zaplatit na dohodnuté pojistné období, aby bylo pojištění v platnosti.

7. Spoluúčast – jde o podíl na úhradě vzniklé škody z pojistné události částkou 

sjednanou v pojistné smlouvě. Jedná se o podíl na úhradě vzniklé škody 

z pojistné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě. Při hodnocení kritéria 

spoluúčasti je expertně stanovené vyhovující procento pro pojištěného a zajímá 

mě, jak pojišťovna splňuje požadavky.

8. Slevy na pojistném – u neživotního pojištění komerční pojišťovny téměř vždy 

poskytují nějaké slevy, které mohou záviset například na vyšších hodnotách 

spoluúčasti nebo na rozsahu pojistného krytí, popřípadě jsou poskytovány 

formou bonusu za určitou dobu bez škodní události.

9. Image - je vytvářena již vlastním názvem společnosti, dobře zapamatovatelné 

jméno, logo či slogan, jsou zpravidla důležité pro rozhodování klienta při 

sjednávání pojištění. 

10. Pojistné podmínky – soubor podmínek dohodnutých v pojistné smlouvě nebo 

stanovených v právním předpisu, podle kterého je možné pojištění realizovat a 

poskytnout pojistné plnění. Při sjednávání pojistné smlouvy na konkrétní 

pojistný produkt by se měl klient co nejdříve seznámit s těmito podmínkami. 
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Seznamovat se s pojistnými podmínkami po podpisu pojistné smlouvy je již 

příliš pozdě.

4. 4. 2  Vyhodnocení pomocí scoring modelu

Na základě individuálního hodnocení vybraných kritérií lze přisoudit 

jednotlivým kritériím váhy, které vyjadřují jejich důležitost a ohodnotit tak význam 

jednotlivých kritérií pro zvolenou společnost. Hodnoty jsem stanovila za pomoci 

ředitele společnosti. Na základě zvolených kritérií a jim přisouzených vah můžu sestavit 

vyhodnocovací „scoring model“.

Ve scoring modelu jsou provedeny výpočty hodnot jednotlivých zvolených kritérií pro 

výběr komerční pojišťovny a vah těchto kritérií. U každého kritéria jsou v prvním řádku 

uvedeny numerické nebo verbální charakteristiky, v druhém řádku jsou pak tyto 

charakteristiky ohodnoceny (pomocí stupnice 1-5), je-li to možné známkou podle 

dosaženého umístění a v třetím řádku je pak jejich bodové skóre po vynásobení 

příslušnou procentní váhou. Na konci tabulky je poté proveden součet bodů a 

vyhodnocení jednotlivých pojišťoven. Platí, že nejlepšího umístění dosáhne ta komerční 

pojišťovna, která dosáhne nejnižšího počtu bodů. 

Vyhodnocení pomocí scoring modelu zobrazuje tabulka na následující straně.
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Tabulka č. 17: Scoring model

Vybrané komerční pojišťovny
Kritérium Váha

ČP Kooperativa Allianz Generali ČPP

velmi 
dobré

výborné výborné
velmi 
dobré

výborné

2 1 1 2 1
Dosavadní zkušenosti s 
komerční pojišťovnou

7%

0,14 0,07 0,07 0,14 0,07

výborná výborná výborná výborná výborná

1 1 1 1 1
Dostupnost 
poskytovaných služeb

5%

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

32,8 29 9 7,4 5,0

1 1 3 3 3
Podíl na neživotním 
pojištění

4%

0,04 0,04 0,12 0,12 0,12

velmi 
dobrá

velmi dobrá
velmi 
dobrá

výborná výborná

2 2 2 1 1
Rychlost likvidace 
pojistné události

12%

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

výborná výborná dobrá výborná výborná

1 1 3 1 1
Kompletnost nabídky 
pojistných produktů

15%

0,15 0,15 0,45 0,15 0,15

182 138 229 265 106 245 260 602 164 584

2 3 1 4 2Výše pojistného 35%

0,7 1,05 0,35 1,4 0,7

splňuje splňuje splňuje splňuje splňuje

1 1 1 1 1Spoluúčast 5%

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

splňuje splňuje splňuje splňuje splňuje

1 1 1 1 1Slevy na pojistném 5%

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

výborná výborná výborná výborná výborná

1 1 1 1 1Image 4%

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

výborné výborné
velmi 
dobré

výborné
velmi 
dobré

1 1 2 1 2Pojistné podmínky 8%

0,08 0,08 0,16 0,08 0,16

Celkem bodů   100% 1,54 1,82 1,58 2,2 1,51

Celkové pořadí - 2 4 3 5 1

Zdroj: vlastní zpracování
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Z výsledků scoring modelu je patrné, že nejnižšího a tedy nejlepšího výsledku dosáhla 

Česká podnikatelská pojišťovna a. s. a je tedy nejlepší variantou pojistného krytí rizik 

pro společnost. Nejhoršího výsledku dosáhla společnost Generali Pojišťovna a. s.

Výsledek srovnávání jednotlivých komerčních pojišťoven zobrazuje následující graf.

Graf č. 2: Celkové srovnání komerčních pojišťoven
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Zdroj: vlastní zpracování

4. 4. 3  Shrnutí hodnocení komerčních pojišťoven

Na základě výše předepsaného pojistného v neživotním pojištění v roce 2008 se do 

užšího výběru dostalo 5 komerčních pojišťoven a to Česká pojišťovna, Kooperativa, 

Allianz,  Generali pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna. Se všemi byla dobrá 

spolupráce, od všech jsem během jednoho týdne dostala nabídku pojištění pro 

zkoumaný podnikatelský subjekt.

Zvolené komerční pojišťovny jsem podrobila multikriteriální analýze. Kritéria a jejich 

váhová ohodnocení byla zvolena po konzultaci s vedením společnosti              

ATELIER PENTA, v. o. s., pro kterou návrh pojistné ochrany zpracovávám. Hodnocení 

jsem provedla za použití scoring modelu.
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Z hodnocení vyšla vítězně Česká podnikatelská pojišťovna, která získala nejnižší počet 

bodů, a to 1, 51. Na druhém místě skončila Česká pojišťovna, které měla pouze  

nepatrně horší celkové bodování, a to 1,54.  

Na třetím místě se pak umístila Allianz pojišťovna, také s malým odstupem bodů na 

vítěznou pojišťovnu. Tato společnost nabídla jednoznačně nejnižší celkovou částku 

ročního pojistného. To ale jen díky tomu, že v této sumě není započítána částka 

pojistného za pojištění odpovědnosti architektů, která tvoří největší podíl na celkovém 

ročním placeném pojistném zkoumané společnosti. Pojišťovna totiž tento produkt nemá 

vůbec ve své nabídce a to je základním nedostatkem, neboť tato komerční pojišťovna 

není schopna poskytnou komplexní pojistnou ochranu pro daný podnikatelský subjekt.

Na čtvrtém místě skončila Kooperativa pojišťovna  s celkovým počtem bodů 1,82 a 

nejhoršího umístění, tedy nejvyššího počtu bodů, dosáhla Generali pojišťovna

s výsledkem 2,2 bodů.
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5  DOPORUČENÍ VHODNÉHO POJISTNÉHO PORTFOLIA

Pojistnou ochranu společnosti ATELIER PENTA, v. o. s. v současné době zajišťuje 

společnost Česká pojišťovna a. s. Toto pojištění zahrnuje pojištění budovy, movitých 

věcí, pojištění odpovědnosti za škodu  a pojištění osobních automobilů.

Na základě analýzy a porovnání nabídek jednotlivých komerčních pojišťoven bych však 

společnosti ATELIER PENTA, v. o. s. doporučila sjednat komplexní pojistné portfolio 

u společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Tato pojišťovna získala při 

vyhodnocování pomocí scoring modelu nejnižší, tudíž nejlepší  počet bodů. Přestože 

tato komerční pojišťovna má ze zkoumaných  pěti pojišťoven nejmenší podíl na trhu, 

vyhověla kritériím, která požadovalo vedení společnosti, nejlépe a je tedy pro 

zkoumaný podnikatelský subjekt nejlepší variantou

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. nabídla jednoznačně nejnižší celkovou částku 

ročního pojistného pro požadované pojistné krytí. Výrazně nižší částka pojistného je 

zejména u pojištění odpovědnosti za škodu.

Navrhuji tedy, aby  pojištění u společnosti bylo zahájeno k 1. 9. 2009. Je důležité mít 

určitou časovou rezervu k vyřízení potřebných administrativních kroků a také dodržet 

zákonem stanovenou šestitýdenní lhůtu pro vypovězení stávajícího pojištění. 

Navržené nové pojistné portfolio uvádím v  tabulce, uvedené na následující straně, která 

jej srovnává se stávající pojistnou ochranou společnosti. Tabulka je rozdělena podle 

předmětu pojištění, u kterého je uvedena pojistná částka, pojistný produkt, výše 

spoluúčasti a výše pojistného.
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Tabulka č. 18: Porovnání současného a navrhovaného pojistného krytí

SOUČASNÁ POJISTNÁ OCHRANA 

Předmět pojištění
Pojistná 

částka (Kč)
Druh pojištění Spoluúčast (Kč)

Roční pojistné 
(Kč)

Nemovitý majetek
Budova 8 000 000 živelná rizika 10 000 6 972

Movitý majetek
Soubor movitých věcí 1 500 000 živelná rizika 1 000 6 264

Soubor movitých věcí 1 050 000
riziko krádeže a 

loupeže
1 000 8 047

Odpovědnost za škodu
Pojištění odpovědnosti za škodu 
autorizovaného architekta, 
autorizovaného inženýra a 
technika činného ve výstavbě

10 000 000 základní odpovědnost
10%, nejméně 
však 100 000, 

nevíce 400 000
106 526

Vozový park
Audi A4 Avant, 2.0 TDI 
QUATRO

100 000 000
Odpovědnost, 

havarijní, čelní sklo
10%, nejméně 
však 10 000

36 308

Škoda Octavia Combi, CLASSIC
1,9

100 000 000
Odpovědnost, 

havarijní, čelní sklo
10%, nejméně 
však 10 000

22 542

Pojistné celkem 186 659

NAVRHOVANÁ POJISTNÁ OCHRANA

Předmět pojištění
Pojistná 

částka (Kč)
Druh pojištění Spoluúčast (Kč)

Roční pojistné 
(Kč)

Nemovitý majetek
14 000 000 živelná rizika 1 000 8 928

Budova
500 000 vandalismus 1 000 1 400

Movitý majetek
Soubor movitých věcí 1 500 000 živelná rizika 1 000 1 250

Soubor movitých věcí 1 050 000
riziko krádeže a 

loupeže
1 000 6 500

Finanční majetek

Peníze v hotovosti 100 000
riziko krádeže a 

loupeže
0 1 800

Odpovědnost za škodu
Pojištění odpovědnosti za škodu 
autorizovaného architekta, 
autorizovaného inženýra a 
technika činného ve výstavbě

10 000 000 základní odpovědnost

10%, nejméně 
však 100 000, 

nevíce 400 000 
Kč

80 500

Vozový park
100 000 000 odpovědnost 0 8 163

434 500 havárie + odcizení
10%, nejméně 
však 10 000

9 515
Škoda Octavia Combi, CLASSIC 
1,9

20 000 čelní sklo 500 1 590

100 000 000 odpovědnost 0 7 535

917 089 havárie + odcizení
10%, nejméně 
však 10 000

35 813
Audi A4 Avant, 2.0 TDI 
QUATRO

20 000 čelní sklo 500 1 590

Pojistné celkem 164 584

Zdroj: vlastní zpracování
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Z tabulky je patrné, že u pojištění budovy došlo k nárůstu placeného pojistného, avšak 

to je zapříčiněno tím, že byla přehodnocena cena budovy a samozřejmě také každá 

komerční pojišťovna má různé sazby pojistného. Dále také díky tomu, že sledovaná 

společnost nemá v současnosti sjednáno pojištění proti vandalismu. Výše spoluúčasti je 

naopak v navrhované pojistné ochraně nižší.

U pojištění souboru movitých věcí došlo naopak ke snížení ceny pojistného, při 

zachování stejné spoluúčasti.

V návrhu pojistné ochrany přibylo pojištění finančního majetku a to peněz v hotovosti 

proti riziku krádeže a loupeže v hodnotě 100 000, roční pojistné činí 1800 Kč.

Nejzásadnější rozdíl mezi současnou a navrhovanou pojistnou ochranou je u pojištění 

odpovědnosti za škodu a to něco málo přes 26 tisíc Kč, při zachování stejných 

podmínek spoluúčasti a také limitu pojistného plnění.

U pojištění osobních automobilů došlo u Škody Octavia Combi ke snížení ročního 

pojistného a u Audi A4 Avant naopak ke zvýšení pojistného.

Finanční situace společnosti je dobrá. Pokud by se tedy vedení společnosti rozhodlo 

přejít od České pojišťovny k České podnikatelské pojišťovně, nebyl by problém 

s placením pojistného. V současné době totiž činí roční pojistné 186 659 Kč, což je o 

22 075 Kč více, než by společnost ATELIER PENTA, v. o. s. platila u České 

podnikatelské pojišťovny. Výše navrhovaného celkového ročního pojistného je tedy 

nižší, což je vedením společnosti vítáno.

Záleží jen na vedení společnosti ATELIER PENTA, v. o. s., zda zváží nabídku od 

společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Společnost samozřejmě nemusí využít 

kompletní nabídku pojistného krytí, která byla vytvořena podle mého návrhu. Jde spíše 

o to, aby vedení společnosti mohlo porovnat nabídky jednotlivých komerčních 

pojišťoven a vidělo rozdíly v jednotlivých platbách pojistného.
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ZÁVĚR

Na závěr této práce bych ráda shrnula, zda a jakým způsobem byl dosažen cíl práce, 

kterým bylo navržení vhodného pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt.

Práci jsem zpracovala pro společnost ATELIER PENTA, v. o. s., což je architektonický 

a inženýrský atelier, který poskytuje komplexní služby v oblasti projektování a

poradenství z inženýrské činnosti  pozemních staveb.

Práce je rozdělena do 5 hlavních částí.

Po úvodu následuje první, teoretická část práce. V ní jsem se zaměřila na objasnění 

pojmů riziko a pojištění. Je zde vysvětleno co je to riziko a některé možnosti jeho 

klasifikace, které jsem považovala za nejdůležitější. Dále jsou zde uvedeny fáze řízení 

rizik, analýza rizik a také možnosti krytí rizik podnikatelského subjektu. Uvádím zde 

také charakteristiku pojištění, vybrané druhy klasifikace pojištění a důkladněji se zde 

věnuji pojištění neživotnímu, neboť to je předmětem této práce. Při zpracování této 

kapitoly práce jsem čerpala z odborné literatury a to především z publikací od 

Martinovičové, Ducháčkové a Smejkala.

Ve druhé kapitole je uvedena charakteristika zvolené společnosti. Do této 

charakteristiky jsem zařadila stručný popis společnosti, spektrum poskytovaných 

služeb, přehled vývoje tržeb v letech 2002 až 2008. Dále jsem také stručně popsala 

majetkovou a finanční strukturu společnosti a do přehledné tabulky uvedla seznam 

majetku společnosti. 

Třetí kapitola je věnována analýze rizik, která je stěžejní částí této práce. Jsou zde 

identifikována rizika ohrožující danou společnost. Tato rizika jsem zpracovala do 

tabulky a rozdělila jsem se je na externí a interní a na rizika technická a ekonomická. 

Následně jsem každé riziko stručně popsala a ke každému také navrhla možný způsob 

opatření k zamezení vzniku tohoto rizika. Dalším postupem analýzy rizik je jejich 

měření.  Rizika jsem podrobila kvalitativní a kvantitativní metodě měření rizik. První 
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zmíněná metoda rozlišuje jednotlivá rizika podle jejich četnosti a závažnosti a určuje 

stupeň rizika. Výstupem je rozpoznání rizik, která není nutné pojišťovat, která je dobré 

pojistit a u kterých je možná kombinace pojištění a samopojištění. Druhá, kvantitativní 

metoda, měření rizik slouží k určení možné předpokládané ztráty jednotlivých rizik.

Jelikož lze možné ztráty jednotlivých rizik velice obtížné vyčíslit, vycházela jsem při 

zpracování této metody z konzultací a doporučení s vedením společnosti. Závěrem této 

kapitoly je uvedeno shrnutí rizikové analýzy.

Předmětem čtvrté kapitoly jsou nabídky zvolených komerčních pojišťoven. Na začátku 

této kapitoly jsem také uvedla současnou pojistnou ochranu společnosti. Na základě 

předchozí kapitoly, tedy analýzy rizik, jsem také vypracovala návrh pojistného 

portfolia, který jsem předložila vybraným komerčním pojišťovnám. V úvahu bylo bráno 

5 komerčních pojišťoven, které byly vybrány podle největšího podílu předepsaného 

neživotní pojištění na trhu.  Uvádím zde stručnou charakteristiku každé pojišťovny a 

také jejich nabídku pojistné ochrany pro zvolenou společnost. K tomu, aby mohla být 

vybrána komerční pojišťovna s nejlepší nabídkou pojistné ochrany, musela být zvolena 

kritéria, podle kterých jsou jednotlivé komerční pojišťovny a jejich nabídky 

porovnávány. Na základě konzultace s vedením společnosti bylo vybráno 10 

hodnotících kritérií, která jsou také předmětem této kapitoly. Tato kritéria jsem poté u 

jednotlivých pojišťoven vyhodnotila na základě scoring modelu. Z tohoto modelu jako 

nejlepší volba k uzavření pojistného portfolia pro společnost ATELIER PENTA, v. o. s. 

vyšla společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.

V poslední kapitole, doporučení vhodného pojistného portfolia, doporučuji společnosti 

ATELIER PENTA, v. o. s. tu komerční pojišťovnu, která vyšla ze scoring modelu jako 

nejlepší varianta. Tou se stala společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., která 

nejlépe vyhověla požadavkům vedení společnosti a nabídla především nejnižší částku 

celkového pojistného.

Při zpracování práce jsem vycházela z odborné literatury, interních materiálů 

společnosti, internetových stránek a odborných rad a zkušeností vedení společnosti. 
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Na základě výsledků všech provedených analýz a podle návrhů řešení a doporučení 

mohu říci, že cíl práce byl splněn. Společnosti ATELIER PENTA, v. o. s.  byla 

navržena vhodná pojistná ochrana majetku, jejíž financování neomezí běžný chod 

společnosti.
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SLOVNÍK POJISTNÝCH TERMÍNŮ

Pojistitel – právnická osoba, k jehož předmětu podnikání patří pojišťovací činnost 

povolená Českou národní bankou.

Pojistná částka – maximální plnění pojišťovny dohodnuté v pojistné smlouvě nebo 

určené právním předpisem. Může se určit na jednu pojistnou událost, na události ve 

stanoveném období nebo jako maximální částka plnění během celého trvání pojištění.

Pojistná doba – časové období, na které bylo pojištění sjednáno. Je ohraničený datem 

vzniku pojištění a datem jeho zániku. Může se dělit na pojistná období, která jsou 

rozhodná pro placení pojistného a pro případnou výpověď pojistné smlouvy.

Pojistná smlouva – písemný právní dokument mezi pojistitelem a pojistníkem. 

Dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění a jehož 

obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu.

Pojistná událost – nahodilá skutečnost, kde vzniká povinnost pojistitele na základě 

právních předpisů, pojistné smlouvy poskytnout pojistné plnění.

Pojistné – cena, kterou platí pojistník za poskytnutou pojistnou ochranu. Obvykle se 

platí v předem dohodnutých intervalech: běžné pojistné (ročně, pololetně, čtvrtletně a 

měsíčně), jednorázové pojistné (najednou za celou pojistnou dobu).

Pojistné plnění – peněžní nebo naturální náhrada pojišťovny při vzniku pojistné 

události, na základě pojistné smlouvy. Jde o pojišťovnou vypočítanou a poskytnutou 

hodnotu ztráty způsobené poškozením nebo o dohodnutou sumu (v životním pojištění), 

takové pojistné plnění je pojišťovna povinná poskytnout pojištěnému (nebo 

poškozenému) za pojistnou událost, která splňuje podmínky dohodnuté v pojistné 

smlouvě nebo podmínky zákona.
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Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu 

s pojistitelem. Má za povinnost platit pojistné a má práva, která jsou stanovená 

v pojistné smlouvě.

Pojistný trh – společenské prostředí nebo území, na kterém se střetává nabídka a 

poptávka po pojistné ochraně. Snahou všech komerčních pojisťoven je prosadit se na 

tomto trhu a dosáhnout významného postavení. Pojistný trh ovlivňuje stát 

prostřednictvím právních norem a svých orgánů státní správy, pojistitelé, pojistníci, 

zajistitelé, zprostředkovatelé, asociace. Trh aktivně působí na kvalitu a rozsah 

pojišťovacích služeb a jejich cenu.

Pojistný vztah – právní vztah, který vzniká na základě pojistné smlouvy mezi 

pojistitelem a pojistníkem z důvodu realizace pojištění. Vztah, který by měl být založen 

na korektnosti a vzájemné důvěře.

Pojištění – „pomoc v nouzi“. Z hlediska ekonomického to znamená vytvářet 

z příspěvků zájemců o pojištění rezervy, které slouží k náhradám škod nebo k úhradě 

potřeb, které vzniknout pojištěným z nahodilých událostí. Jde o právní vztah mezi 

pojistitelem a pojistníkem. Základním účelem pojištění je zmírnit či odstranit nepříznivé 

důsledky způsobené nahodilými událostmi. Efektivní způsob tvorby a rozdělování 

peněžních rezerv k úhradě potřeb, které vznikají z nahodilých událostí.

Pojištěný – fyzická nebo právnická osoba, na jehož rizika se pojištění sjednává, vzniká 

na základě pojistné smlouvy a získává nárok na pojistné plnění.

Pojišťovací agent – fyzická nebo právnická osoba, která vykonává 

zprostředkovatelskou činnost pro pojišťovnu na základě smlouvy, kterou s pojišťovnou 

uzavřel.

Pojišťovací makléř – fyzická nebo právnická osoba, která zprostředkovává pojištění, 

případně pojištění dojednává a může poskytovat i další služby.
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Pojišťovnictví – specifické nevýrobní odvětví v ekonomice, které se zabývá 

pojišťovací, zajišťovací a zábrannou činností. Podle právních předpisů mohou 

pojišťovny vykonávat i jinou podnikatelskou či investiční činnost. Pojišťovnictví se 

zabývá pojistnou ochranou, úhradou pojistných událostí aj. 

Poškozený – ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů 

odpovídá. U odpovědnosti se mluví o tzv.“ třetí osobě“.23

                                                
23 Zdroj: literatura [10].


