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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na oblast životního pojištění na českém pojistném trhu, na 

nabízené druhy, jejich výhody a nevýhody. Jsou zde analyzovány konkrétní nabídky 

vybraných komerčních pojišťoven. Na závěr je vyhodnoceno a doporučeno, které 

životní pojištění ze všech nabízených je nejvhodnější pro vybranou cílovou skupinu. 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis focuses on the life instance on the Czech insurance market, on the 

offered products, their advantages and disadvantages. There are analyzed concrete 

offers 

selected commercial insurance companies. There is evaluated and recommended the 

best life insurance for the selected target group. 
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KEY WORDS 

Life insurance; insurance company; insurance rate; risk life insurance; capital life 
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ÚVOD 

Každý člověk by si měl uvědomovat, že je vystaven mnoha rizikům, která by mohla 

jeho život nepříznivě ovlivnit. Prostřednictvím vhodně zvoleného životního pojištění ale 

může předcházet jejich následkům. Lze tedy, například v případě předčasné smrt, 

zajistit, aby blízcí nezůstali bez prostředků. A to jak prostředků na udržení životní 

úrovně, tak také v případě potřeby na splácení závazků, které po zemřelém zůstaly. 

 

První zmínky o životním pojištění na českém území lze nalézt na počátku 19. století. Již 

v dávné době si lidé uvědomovali, že vlastními prostředky mohou zabránit škodám 

vzniklým nepříznivým působením přírodních sil a také nevhodným jednáním jiných 

lidí. Velký rozvoj životního pojištění na našem území nastal v devadesátých letech 

minulého století. Tento jev neustále trvá, a to v závislosti na sociálním a hospodářském 

rozvoji České republiky. I když i do této oblasti zasáhla ekonomická krize, nesnížil se 

však počet uzavíraných smluv na tento produkt, ale spíše se změnila požadovaná 

struktura pojištění. 

 

 Životní pojištění u nás nemá takovou tradici jako v ostatních zemích EU, to je také 

často důvodem uzavírání nevhodných smluv na tento konkrétní druh pojištění. A to jak 

ze strany pojištěnců, kterým nejsou poskytnuty dostatečné informace, tak ze strany 

pojišťoven, z nichž každá chce zastoupit co největší podíl na trhu a vybudovat si 

kvalitní postavení. Jako důvod uzavírání nevhodných životních pojistek vidím i velký 

tlak na potenciální zájemce prostřednictví často klamavé reklamy, či zmanipulované 

rady pojišťovacích zprostředkovatelů. V České republice se uzavírá mnohem měně 

smluv na životní pojištění, než je průměr v Evropské unii. 

 

Výše uvedené, spolu se zkušenostmi ze studijních praxí v oblasti pojistného 

zprostředkovatelství a bankovnictví a zájem o možnost ovlivnit svoji životní úroveň 

prostřednictvím životního pojištění, jsou hlavními důvody, proč jsem si vybral jako 

téma mé bakalářské práce právě Životní pojištění na pojistném trhu ČR. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

V bakalářské práci se budu zabývat tématem životního pojištění, a to jak z teoretického 

hlediska, tak z praktického. V teoretické části vymezím základní pojmy, které s daným 

tématem souvisí a bez nichž se nelze v dané problematice obejít. 

 

V praktické části se budu věnovat rozboru nabídek životního pojištění vybraných 

komerčních pojišťoven působících na českém trhu a na závěr stanovím nejvhodnější 

pojistný produkt ze všech nabízených, který nejvíce bude vyhovovat konkrétní skupině 

obyvatelstva. 

  

Hlavním cílem je analýza možností životního pojištění v podmínkách pojistného trhu 

ČR. Dílčími cíly jsou vymezení životního pojištění, jeho struktury a základních pojmů, 

analýza a porovnání nabídky životního pojištění vybraných komerčních pojišťoven na 

pojistném trhu ČR, návrh modelového řešení životního pojištění vybrané cílové 

skupiny. 
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1. ZÁKLADNÍ POJMY V POJIŠŤOVNICTVÍ 

Pojišťovnictví 

Pojišťovnictví se řadí mezi specifické části ekonomiky, které zabezpečuje eliminaci 

finančních rizik, které ovlivňují činnosti lidí. Jsou zde zahrnuty všechny pojišťovací 

instituce podnikající s určitým oprávněním té dané ekonomiky. Z pohledu České 

republiky je pojišťovnictví chápáno hlavně jako komerční pojištění, ale je to i 

zajišťovací a zprostředkovatelská činnost. Předmětem pojišťovnictví jako odvětví je 

také regulace pojišťoven ze strany státních orgánů, které dohlíží na jejich činnost a 

správné podnikání.
1 

 

Pojištění 

Pojištění zle chápat jako nástroj finanční eliminace negativních důsledků nahodilé, 

nečekané události. Pojištění neovlivňuje vyskytování náhodných událostí a tím pádem 

nemůže zabránit vzniku škody, ale finančně eliminuje vznik těchto škod vzniklých 

nahodilou událostí. Z pohledu finančního představuje tvorbu, rozdělování a užití 

pojistného fondu k úhradě peněžních potřeb. Pojištění patří mezi finanční služby, které 

poskytuje pojišťovna klientům, neboli zájemcům a účastníkům o pojištění pojistnou 

ochranu, za kterou žádají úplatu. 

Pojištění je právní vztah mezi pojistitelem a pojistníkem, kterému garantuje převzít na 

sebe závazek a poskytnout pojistné plnění při vzniku nahodilé pojistné události.
2 

 

                                                 
1 MAJTANOVÁ, A., a kol. Pojišťovnictví, 2006, s. 34. 
2 DUCHÁČKOVÁ, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, 2009, s. 31.  
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Pojistitel 

Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat pojištění a uzavírat pojistné 

smlouvy, tj. pojišťovna případně jiná instituce, které bylo uděleno zvláštní povolení 

k provozování pojištění. 

 

Pojistník 

Pojistník je osoba, ať už fyzická nebo právnická, která uzavřela pojistnou smlouvu 

s pojistitelem a v této smlouvě se zavázala platit pojistné za pojistnou ochranu. 

 

Pojištěný 

Pojištěný je osoba, na jejíž majetek, odpovědnost za škody, život nebo zdraví se 

pojistná smlouva vztahuje. Osobě, která je ve smlouvě uvedena jako pojištěný, vzniká 

nárok na pojistné plnění a to bez ohledu na to, zda pojištění sama uzavřela, nebo jej 

uzavřela jiná osoba (pojistník). 

 

Rozlišení pojmů pojištěný a pojistník je důležité v případě, že je pojištění sjednáno ve 

prospěch jiné osoby, než která uzavřela pojistnou smlouvu a platí pojistné. Jako příklad 

lze uvést pojištění dětí, kdy pojistník je jeden z rodičů dítěte a pojištěný je dítě, v jehož 

prospěch je pojištění sjednáno.  

 

Pojistná smlouva 

Pojistnou smlouvou je označován právní dokument, který završuje dvoustranný právní 

akt, na jehož základě vzniká smluvní pojištění fyzických a právnických osob. Pojistná 

smlouva se vystavuje v písemné formě, nemusí tomu však být pokaždé. Pojistná 
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smlouva nemusí být vyhotovena v písemné formě, například pokud jde o zákonná 

pojištění. V pojistné smlouvě jsou sjednány konkrétní pojistné podmínky, které jsou 

závazné pro obě dvě strany. Pojistitel se ve smlouvě zavazuje poskytnout sjednané 

pojistné plnění, pokud nastane pojistná událost, která musí být detailně specifikovaná ve 

smlouvě. Pojistník, který smlouvu s pojistitelem uzavřel, se zavazuje platit pojistné za 

poskytovanou pojistnou ochranu za stanovených podmínek. 

 

Pojistná smlouva obsahuje zejména: 

 zúčastněné osoby: pojistitel, pojistník, pojištěný, obmyšlený; 

 forma pojištění: pojištění škodové nebo obnosové; 

 pojistné: výše, splatnost, forma jeho placení; 

 pojistná doba; 

 pojistné podmínky. 

 

Pojistná doba 

Pojistnou dobou se rozumí doba, na kterou je pojištění sjednáno, musí být uvedeno 

v pojistné smlouvě. Pojištění může být sjednáno na dobu určitou, to znamená, že je 

stanoven termín, kdy platnost pojištění skončí (například dosažením daného věku 

pojištěné osoby), nebo je pevně stanovena délka platnosti pojistné smlouvy (například 

na 10 let). Dále může být pojištění sjednáno na dobu neurčitou. Pojistná doba bývá dále 

členěna na pojistná období, což je období, za které je placeno pojistné.
3 

 

 

                                                 
3 DUCHÁČKOVÁ, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, 2009, s. 40. 
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Pojistná událost 

Nahodilá skutečnost, blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním 

předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, a se kterou je spojen vznik povinnosti 

pojišťovny poskytnout pojistné plnění.4 

 

Pojistná událost musí splňovat následující podmínky: 

 riziko musí být identifikovatelné, 

 škoda musí být vyčíslitelná, 

 událost se musí stát vlivem náhody, 

 pojistné plnění musí být ekonomicky přijatelné jak pro pojištěného tak pro 

pojišťovnu.
5 

 

Pojistné plnění 

Pojistné plnění je náhrada škody pojistitelem (pojišťovnou) pojistníkovi při vzniku 

pojistné události. Jedná se především o peněžní náhradu, jen málo kdy se stane, že je 

pojistné plnění poskytnuto v jiné formě než peněžní. Výše pojistného plnění je určena 

na základě pojistných podmínek, které akceptovaly obě vzájemné strany neboli 

účastníci pojištění uvedení v pojistné smlouvě. Jsou to hlavně náhrady škod za vzniklou 

pojistnou událost a s tím související výplata pojistného plnění vzniklá nárokem 

dle pojistných podmínek.
6 

 

Pojistné 

Je to cena (úplata) poskytnutá pojistiteli za krytí pojistného rizika, které může nastat. 

 

                                                 
4 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA: Slovník pojmů. [online]. cnb.cz, 12-11-2011. 
5 ŘEZÁČ, F., Řízení rizik v pojišťovnictví, 2011, s. 13. 
6 DUCHÁČKOVÁ, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, 2009, s. 46. 
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Pojistné je hrazeno dvěma způsoby: 

 běžné pojistné – pojistník toto pojistné hradí v pravidelných, ve smlouvě 

sjednaných, intervalech (ročně, pololetně, čtvrtletně, měsíčně); 

 jednorázové pojistné – pojistník uhradí celkové pojistné stanovené podle pojistné 

smlouvy hned na počátku pojištění (tato forma se vyskytuje méně oproti předchozí 

možnosti). 

 

Výše pojistného závisí na mnoha faktorech, mezi které patří např.: 

 pokrytí budoucích nákladů na pojistná plnění souvisejících s rizikem; 

 pokrytí správních a provozních nákladů pojišťovny spojené s provozem daného 

pojištění; 

 tvorba určitého zisku pojišťovny.7 

 

Obecný kalkulační vzorec, pro výpočet má pro všechny druhy pojištění tento tvar: 

 

BP = NP + SN + KZ, 

kde: 

BP = brutto pojistné (tarifní pojistné, které platí pojistitel pojišťovně), 

NP = netto pojistné (též ryzí), které představuje výdaje na pojistná plnění, 

SN = správní náklady, 

KZ = kalkulovaný zisk pojišťovny. 

 

Netto pojistné 

Netto pojistné je nezanedbatelnou složkou brutto pojistného. Je určeno ke krytí výdajů 

pojišťovny na pojistná plnění a zároveň na tvorbu rezervních fondů. Jestliže je 

stanovována výše netto pojistného, vychází se ze statistických údajů o škodním 

průběhu, které jsou pro potřebu pojistné matematiky shrnuty v tzv. škodních tabulkách. 

Tyto tabulky zachycují rozsah škod v závislosti na určitých příčinách. 

                                                 
7 DUCHÁČKOVÁ, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, 2009, s. 51. 
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V životním pojištění se tyto škodní tabulky nazývají tabulkami úmrtnostními (ukázka 

úmrtnostních tabulek v příloze č. 1 a č. 2). Tyto úmrtnostní tabulky jsou vytvářeny na 

základě statistických údajů o úmrtnosti populace v České republice, které vydává Český 

statistický úřad. 

Úmrtnostní tabulky obsahují například roční míru úmrtnosti nebo dožití. Tato míra 

vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou pojištěný daného věku v daném roce trvání 

životního pojištění zemře, nebo se daného věku dožije. Dalšími základními parametry 

úmrtnostních tabulek jsou věk a pohlaví pojištěných, z důvodu odlišné úmrtnosti mužů 

a žen. 

 

Důležitým pojistně technickým parametrem u životního a úrazového pojištění za 

jednorázové pojistné je kalkulovaná úroková míra (též technická úroková míra). Snížit 

výši pojistného je možné předpokládaným úrokovým výnosem z uložených rezerv a to 

hlavně u dlouhodobých rezervotvorných pojištění.
8 

 

 

Riziko v pojišťovnictví 

Rizikem v pojišťovnictví je rozuměna záporná odchylka od normálního stavu, 

nepříznivá událost v lidském životě. Následkem působení rizika je například poškození, 

zničení nebo ztráta života, zdraví či majetku pojištěného. Toto zničení, ztráta nebo 

poškození je vyčísleno v peněžních jednotkách.
9 

Správní náklady 

Ve správních nákladech jsou zahrnuty náklady, které má pojišťovna se vznikem, 

správou a likvidací jednotlivých pojištění. Jednoduše je můžeme rozčlenit do tří 

základních skupin: 

 počáteční správní náklady – nálady na konstrukci pojištění, nálady na tiskopisy, 

propagaci a hlavně náklady na provizi za uzavření pojištění, 

                                                 
8 ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví, 2006, s. 51. 
9 ŘEZÁČ, F., Řízení rizik v pojišťovnictví, 2011, s. 12. 
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 běžné správní náklady – náklady spjaté s obhospodařováním pojistných smluv 

(mzdy zaměstnanců pojišťoven, běžné provozní náklady atd.), 

 likvidační náklady – náklady spjaté s likvidačním procesem při plnění pojistných 

událostí. 

 

Kalkulovaný zisk 

Kalkulovaný zisk je do každého druhu pojištění zahrnován odlišně. Jeho výše je 

ovlivňována hlavně situací na pojistném trhu. Nejobecněji je určován zákonem nabídky 

a poptávky.
10 

 

Pojistná částka 

Maximální částka vyplacená při vzniku pojistné události nebo základní částka pro 

výpočet pojistného plnění pří dožití (dožití se konce pojistné doby).
11 

                                                 
10 ZUZAŇÁK, A. Marketing v pojišťovnictví, 2006, s. 52-53. 
11 POJIŠTĚNÍ: Pojištění osob-životní pojištění. [online]. pojisteni.com, 10-11-2011. 
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2. POJISTNÉ PRODUKTY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

Životní pojištění 

Životní pojištění lze charakterizovat jako produkt, který chrání jak pojištěného, tak i 

osoby jemu blízké, před důsledky nahodilých skutečností a nahrazuje mu změny a 

příjmy, které mu následkem této změny nastaly. U životního pojištění se pojišťují 

hlavně dvě základní rizika, kterými jsou riziko pro případ smrti a dožití. V současné 

době jsou tyto dvě rizika kombinována do moderního produktu, kterým je smíšené 

životní pojištění. Životní pojištění tedy můžeme dělit na pojištění pro případ smrti, 

pojištění pro případ dožití a smíšené životní pojištění.
12 

 

Životní pojištění bylo nazýváno pojištěním na život, to znamená, že v počátcích 

pojištění se jednalo o pojištění pro případ smrti. Počátky životního pojištění na území 

České republiky sahají až do počátku 19. století, kdy na našem území začaly působit 

rakouské pojišťovny. Od druhé poloviny tohoto století nastal rozmach v zakládání 

českých pojišťoven. Životní pojištění se postupně vyvíjelo. Dnes lze konstatovat, že je 

to již produkt klasický, jehož základní přednost obvykle spočívá v kombinaci spoření a 

pojištění. Proto se původní zaměření životního pojištění rozšířilo také na krytí rizika 

dožití určitého věku, kdy je pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka. Ta je 

zároveň zhodnocena o aktuální úrokovou míru, danou úspěšností investování 

pojišťovnou v rámci finančního umístění volných peněžních prostředku.
13 

 

Základní rozdělení životního pojištění 

Pojištění rizikové – u tohoto druhu pojištění není jisté, zda k pojistné události dojde a 

tím také k uskutečnění pojistného plnění. Do rizikového pojištění patří pojištění pro 

případ smrti. 

                                                 
12 MICHKIN, F. S. The Economics of money, Banking and Financial Markets. 2004, s. 102. 
13 ŘEZÁČ, F. Pojišťovnictví. 2011, s. 33. 
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Pojištění rezervotvorné – u tohoto druhu pojištění musí pojišťovna počítat s výplatou 

pojistného plnění: 

o předčasně, v případě úmrtí pojištěného; 

o později, v případě dožití (tzv. pojištění pro případ dožití); 

o v obou předchozích případech musí pojišťovna vytvářet rezervu na pojistná 

plnění pro každé konkrétní pojištění. 

 

Charakteristika jednotlivých druhů životního pojištění 

Z důvodu správné volby životního pojištění je velice důležité umět se orientovat 

v nabídce komerčních pojišťoven, aby si byl klient schopen zvolit pro něj ten 

nejvhodnější produkt. Tato orientace ale není jednoduchá z důvodu velmi rozsáhlé 

nabídky pojišťoven na našem trhu. Tato nabídka se navíc neustále vyvíjí a rozšiřuje, 

především z toho pohledu, že pojišťovny přicházejí s novými variantami či 

kombinacemi základních druhů životního pojištění. Dále uvádím pouze základní druhy 

pojistných produktů, které nabízejí komerční pojišťovny na pojistném trhu České 

republiky. 

 

Pojištění pro případ smrti 

Tento druh pojištění se uzavírá zpravidla v souvislosti se získáním hypotečního úvěru, 

úvěru ze stavebního spoření nebo spotřebitelského úvěru. Hlavní důvod, proč se životní 

pojištění v souvislosti se získáním úvěru u banky uzavírá je, že se ručitelé nebo 

pozůstalé osoby nedostanou do potíží v případě úmrtí dlužníka. V takovém případě 

nesplacenou část úvěru u banky uhradí pojišťovna. Zajištění úvěru je možné rizikovým 

životním pojištěním na konstantní nebo postupně klesající pojistnou částku, dále je 

zajištění úvěru také možné kapitálovým životním pojištěním. 

  

U rizikového životního pojištění na konstantní pojistnou částku po celou dobu splácení 

úvěru je pojištěný v průběhu splácení úvěru pojištěn na vyšší částku, než jaká je výše 

úvěru a také platí vyšší pojistné, než je potřeba. Z úsporných důvodů se tedy u pojištění 



19 
 

úvěrů častěji používá rizikové životní pojištění na klesající pojistnou částku, které může 

být sjednáno: 

 na pravidelně klesající pojistnou částku (tzv. lineárně klesající pojistná částka); 

 na pojistnou částku, která se rovná zůstatku nesplaceného úvěru dle splátkového 

plánu. 

Splátky úvěru bývají po celou dobu splácení stejné, ale vzhledem k úrokům se 

nesplacený zůstatek zpočátku snižuje pomaleji. Proto při pravidelně klesající částce 

klesání pojistné částky předbíhá nesplacený zůstatek úvěru. Jestliže by pojištění bylo na 

počátku sjednáno na pojistnou částku, která se rovná poskytovanému úvěru, byla by 

pojistná částka po určitou dobu nižší než skutečný nesplacený zůstatek. Z toho vyplývá, 

že by pojišťovna nebyla schopna zaplatit celý nesplacený zůstatek úvěru. Proto, aby 

pojištěním s lineárně klesající částkou byl pokryt celý nesplacený zůstatek v každém 

okamžiku, by bylo nutné sjednat na počátku pojištění na vyšší pojistnou částku, než jaká 

je výše poskytovaného úvěru a na delší dobu. 

 

Z výše uvedeného je patrno, že výhodnější je pojištění na částku, která se rovná 

zůstatku nesplaceného úvěru dle splátkového plánu. Pojistné je o něco vyšší než u 

pojištění na lineárně klesající pojistnou částku, ale zajišťuje, že pojišťovna v případě 

potřeby uhradí celou nesplacenou část úvěru. Podmínkou je dodržení splátkového 

plánu. 

 

Pojištění na částku, která se rovná zůstatku nesplaceného úvěru, nabízejí hlavně 

pojišťovny, které mají úzkou vazbu na banky. Pojistné je možné zaplatit jednorázově na 

počátku pojištění, nebo je možné pojistné platit běžně, v průběhu splácení úvěru. 

Zaplacení pojistného jednorázově je výhodnější, je nižší než součet splátek placených 

v průběhu splácení úvěru. Pokud o úvěr žádá dvojice (nejčastěji manželé), v mnoha 

případech nabízejí pojišťovny výhodnější pojištění pro dvojice, než kdyby se každý 

pojistil samostatně. 

 

Výše pojistného závisí na zvoleném druhu pojištění, na výši pojistné částky (výši 

úvěru), na úrokové sazbě, na době čerpání úvěru, na době splácení úvěru a na příjemci 
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úvěru. V případě příjemce úvěru je důležitý věk a také pohlaví. Ženy představují pro 

pojišťovny nižší riziko, proto při stejném věku mají nižší pojistné než muži.
14 

 

Pojištění pro případ dožití 

Jestliže se pojištěný dožije dne sjednaného v pojistné smlouvě, je mu vyplaceno pojistné 

ve sjednané výši. Tento druh pojištění ve své nejjednodušší podobě představuje obdobu 

spoření.
15 

 

 

Kapitálové životní pojištění 

Tento druh životního pojištění je optimální kombinací vytváření finanční rezervy a 

pojištění života. Kapitálové životní pojištění zaručuje klientům, popřípadě jejich 

blízkým, že i přes možné nenadálé události (např. úmrtí, invalidita) dosáhnou 

vytyčeného finančního cíle. Pojistné, které si klient platí, je použito na krytí rizik 

obsažených v pojištění a je základem pro tvorbu pojistného plnění při dožití konce 

sjednané doby životního pojištění. 

 

Pojistné má dvě složky, a to rizikovou a rezervotvornou: 

 rizikovou složku použije pojišťovna na krytí rizika tehdy, jestliže bude v případě 

klientovi smrti povinna vyplatit pojistnou částku dříve, než po uplynutí sjednané 

pojistné doby, přičemž vyplacená částka bude vyšší než rezerva, kterou si klient do 

své smrti vytvořil; 

 rezervotvorná složka spolu s úroky, které pojišťovna poskytuje, vytváří na konci 

pojistné doby sjednanou pojistnou (tzv. cílovou) částku. 

 

Rezervotvorná složka je úročena tzv. technickou úrokovou mírou
16. Výše technické 

úrokové míry je konzervativní z toho důvodu, že se jedná o produkt s dlouhodobým 

                                                 
14 ŘEZÁČ F., Pojišťovnictví, 2011, s. 33-34. 
15 VÁVROVÁ E., DOLOŽÍLKOVÁ M., STUCHLÍK R., Pojišťovnictví: Vybrané kapitoly pro základní 

kurs, 2009, s. 65. 



21 
 

závazkem (až na 40 i více let), a pojišťovny jsou povinny dodržet tuto úrokovou míru i 

v období, kdy bankovní úrok nemusí této hodnoty dosahovat. Naopak v letech, kdy 

pojišťovna dosahuje meziročního výnosu vyššího, než předpokládá technická úroková 

míra, připisuje pojišťovna tento rozdíl každoročně na účet klienta ve formě tzv. podílu 

na výnosech z hospodaření. 

 

Podíl na výnosech z hospodaření vyjádřený v procentech představuje podíl rozdílu 

reálného stavu klientovy rezervy a kalkulovaného stavu jeho rezervy ke kalkulovanému 

stavu na základě předcházejícího roku. Často se stává, že samotný podíl na výnosech 

z hospodaření pojišťoven je vyšší než úroková míra u termínovaných vkladů. 

 

Zisk je tvořen: 

 poskytnutím výnosů z investovaných rezerv všech pojištění; 

 dalšími výnosy, které jsou tvořeny rozdílem mezi kalkulovanou a skutečnou 

úmrtností, který je dán mírným nadhodnocováním úmrtnosti pojišťovnami a 

cenzurou při ohodnocování zdravotního stavu klientů; 

 ušetřenými náklady oproti kalkulovaným (např. bankovní pojišťovny, které spojují 

bankovní a pojišťovací činnost na jednom místě, jsou efektivnější při obsluze 

klienta proti klasickým pojišťovnám); 

 složením portfolia – rizikovým pojištěním nedochází k přidělování podílu na 

výnosech z hospodaření. V případě jejich dobrého škodního průběhu se 

přerozděluje podíl na výnosech z hospodaření na pojištění, kterým se přiznává 

podíl na výnosech z hospodaření. 

 

Jestliže se pojištěný dožije konce sjednané doby, pak je pojistné plnění daněno 15% 

z výnosů, podobně jako je tomu u termínovaných vkladů. Výhody danění pojištění 

oproti termínovaným vkladům jsou: 

 daní se rozdíl mezi vyplacenou pojistnou částkou, která je navýšena o podíly na 

výnosech z hospodaření a zaplaceným pojistným; 

 oproti termínovaným účtům se výnosy ze životního pojištění daní až na konci 

pojištění, tím dochází k vyššímu zhodnocení finančních prostředků. 
                                                                                                                                               
16 Maximální výše technické úrokové míry, podle úředního sdělení ČNB, činí 2,5%. 
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Pojištění pro případ dožití sjednané pojistné doby nebo smrti v průběhu pojištění je tedy 

zvýhodněno o podíly na zisku pojišťovny. Právě z tohoto důvodu se z něj stává nástroj 

s mnoha výhodami oproti klasickému spoření nebo penzijnímu pojištění se státní 

podporou. Mezi další výhody patří: 

 kromě jednorázového plnění také možnost periodické výplaty; 

 osvobození od placení pojistného v případě invalidity; 

 flexibilní placení pojistného (měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční) a poskytnutí slev 

při delších obdobích placení pojistného; 

 možnost volby bezhotovostního placení pojistného.
17 

 

Investiční životní pojištění 

Druh tohoto pojištění se od kapitálového liší hlavně tím, že umožňuje klientovi, aby si 

sám zvolil svoji investiční strategii a tím ovlivňoval i svoji výnosnost spořící složky. 

Pojišťovna ve většině případů garantuje minimální výnosnost spořící složky a veškeré 

riziko spojené s investováním ponechává na klientech. Aby ale pojišťovna nebo 

pojišťovací zprostředkovatelé zabránili investování do příliš rizikových investičních 

instrumentů, nabízí zájemcům většinou pouze nákup podílových listů, popřípadě akcií, 

předem určených fondů kolektivního investování. Zde si pak klient může vybrat ten, 

jehož finanční strategie mu nejvíce vyhovuje nebo mohou investice do fondů různě 

kombinovat.18 

 

Důchodové pojištění 

V evropských zemích se důchodové zajištění skládá ze tří zdrojů. Prvním zdrojem je 

důchod ze sociálního zabezpečení, tento zdroj je jakýmsi minimem určeným pro nejširší 

vrstvu obyvatelstva. Druhým zdrojem je doplňkové zaměstnanecké důchodové 

připojištění, které je ve firmách uplatňováno na základě kolektivních nebo pracovních 

smluv. Tento zdroj je v České republice nahrazen penzijním připojištěním se státním 

                                                 
17 ŘEZÁČ F., Pojišťovnictví, 2011, s. 35-37. 
18 REJNUŠ, O., Peněžní ekonomie: finanční trhy, 2010, s. 92. 
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příspěvkem (tj. spoření se státním příspěvkem), které obhospodařují penzijní fondy. 

Třetím zdrojem je individuální spoření nebo důchodové, eventuelně rezervotvorné 

pojištění, které si klient sám uzavírá u komerčních pojišťoven. 

 

Pojišťovny nabízí různé druhy důchodových pojištění, které se od sebe liší výší 

pojistného a také rozsahem krytí. Jako nejběžnější pojištění uvádím například: 

 

Důchod výsluhový  

Na tento důchod má klient nárok, jestliže dosáhne sjednaného věku, který je v pojistné 

smlouvě uveden jako počátek výplaty důchodu. Daný věk si může klient vybrat 

z daného intervalu, např. od 50 do 60 let. Klient může požádat o odklad výplaty s tím, 

že může pokračovat v placení pojistného nebo placení ukončit. V tomto případě bude 

důchod vyplácen od nově sjednaného data a bude zvýšený o každoročně připsané podíly 

na výnosech a v případě odloženého vyplácení také o uspořenou částku v závislosti na 

délce odkladu. Tento důchod může být vyplacen také jednorázově nebo je možné ho 

přeměnit na důchod finanční.  

 

Pozůstalostní důchod 

Jestliže pojištěný zemře, je oprávněným osobám vyplacen důchod ve výši, která je 

sjednána v pojistné smlouvě. Jestliže pojištěný zemře před dovršením konce důchodu, je 

vyplácen pozůstalostní důchod do data dovršení konce výsluhového důchodu, nejméně 

10 let. Jestliže pojištěný zemře v průběhu vyplácení výsluhového důchodu, vyplácí se 

pozůstalostní důchod oprávněným osobám do data následujícího 10 let po datu dovršení 

konce výsluhového důchodu. 

 

Zproštění od placení 

Tento druh pojištění spočívá v tom, že pokud byl pojištěnému během trvání pojištění, 

nejdříve však po uplynutí dvou let od sjednání pojištění, přiznán podle předpisů o 

sociálním zabezpečení plný invalidní důchod, nebo byl pojistitelem uznán odborný 

posudek o zdravotním stavu pojištěného, je pojištěný zproštěn od placení pojistného. 

Jestliže byl pojištěnému uznán plný invalidní důchod v důsledku úrazu, který však musí 
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odpovídat vymezení pojmu v pojistné události pojišťovnou, nevyžaduje se splnění 

podmínky, kdy pojištění musí trvat nejméně dva roky. 

 

Invalidní důchod 

Nárok na výplatu invalidního důchodu vzniká pojištěnému v případě, že klient uzavřel 

důchodové pojištění s výplatou invalidního důchodu a jestliže pojištěnému vzniká nárok 

na zproštění od placení pojistného. Jestliže je invalidní důchod vyplácen až do dovršení 

konce výsluhového důchodu, přechází invalidní důchod na důchod výsluhový. Invalidní 

důchod se nenavyšuje o podíly na výnosech. 

 

Pohřebné 

Jestliže pojištěný zemře, je osobě, která je oprávněna tento důchod získat, vyplaceno 

pohřebné formou jednorázové výplaty, Pohřebné může být sjednáno například ve výši 

ročního výluhového důchodu.
19 

 

Věnové (termínové, studijní, stipendijní) pojištění 

Jedná se o pojištění na dožití finančně závislé osoby, tj. dítěte. K plněné pojistného 

dochází ve chvíli, kdy pojištěná osoba dosáhne sjednaného věku v pojistné smlouvě 

(například plnoletosti, začátek nebo ukončení studia, sňatek a podobně). Vyplácení 

pojistného může probíhat jednorázově nebo v podobě postupných výplat v případě 

stipendijního pojištění. Pojištění bývá často doplněno o krytí rizika úmrtí rodičů nebo 

invalidity rodičů, a to z toho důvodu, že se jedná o pojištění určené k zabezpečení dětí.
20   

                                                 
19 ŘRZÁČ, F. Pojišťovnictví. 2011, s. 39-40. 
20 VÁVROVÁ E., DOLOŽÍLKOVÁ M., STUCHLÍK R., Pojišťovnictví: Vybrané kapitoly pro základní 

kurs, 2009, s. 65. 
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3. ANALÝZA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VE VYBRANÝCH 

POJIŠŤOVNÁCH 

Pro zpracování mé bakalářské práce jsem si vybrala tyto tři produkty a instituce 

poskytující životní pojištění. Konkrétně se jedná o: 

 Životní pojištění FORTE od ČSOB Pojišťovny, 

 Životní pojištění Maximal Profit od ČSOB Banky, 

 FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny. 

 

Tento výběr jsem zvolila z důvodu zajímavého srovnání produktů od rozdílných 

institucí. Myslím, že bude zajímavé srovnat pojištění, kde budou přibližně stejné 

požadavky ze strany pojištěného a rozdílné instituce poskytující životní pojištění. Jde 

tedy o klasickou pojišťovnu, zabývající se pojišťováním osob, majetku a všech 

v současné době dostupných druhů pojištění. Druhou institucí je banka, tedy instituce, 

která se primárně poskytováním pojištění nezabývá a dá se říct, že je to pouze její 

doplňková služba pro klienty. Třetí variantou je nezávislý poradce v oblasti životního 

pojištění. 

 

3.1.  Produkty ČSOB Pojišťovny 

ČSOB Pojišťovna nabízí pojištění ve všech oblastech, které se pojištění týkají, ať už jde 

o pojištění majetku, vozidel, cestovní pojištění až po pojištění životní a úrazové. 

V bakalářské práci se zabývám životním pojištěním, zaměřím se tedy na produkty, které 

nabízí pojišťovna v této oblasti.  

 

Pojišťovna v oblasti životního pojištění nabízí tři druhy tohoto produktu a to: 

 univerzální pojištění SPEKTRUM – toto pojištění nabízí ochranu zdraví a života 

celé rodiny. Dále garantovaný výnos. Jako příklad pojišťovna uvádí rok 2010, kdy 

bylo zhodnocení prostředků 3,5 %. Vložené prostředky se také zhodnocují 
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v závislosti na výsledku hospodaření pojišťovny. V případě dopravní nehody bude 

vyplacen dvojnásobek sjednané částky. Je možné provádět mimořádné vklady a 

výběry. SPEKTRUM nabízí také platební prázdniny a neomezený online přístup k 

pojištění prostřednictvím Účet online.
21 

 

 Investiční životní pojištění VARIACE – tento produkt zahrnuje jak investice do 

podílových fondů tak pojistnou ochranu. Pojištění lze kdykoliv měnit během jeho 

trvání. Klient sám určuje, kolik bude platit, míru ochrany, či poměr mezi ochranou 

a investicí. Sám klient si určuje investiční strategii, podle které se mu budou 

prostředky zhodnocovat. Pojištění VARIACE nabízí stejně jako SPEKTRUM 

online přístup k pojištění prostřednictvím Účet online. Pojištění samozřejmě 

zahrnuje krytí rizik, jako je smrt, vážné choroby, plná invalidita následkem nemoci 

nebo úrazu, trvalé následky, smrt následkem úrazu s dvojnásobným plněním 

v případě dopravní nehody, léčení úrazu. U tohoto pojištění si názorně 

prostřednictvím následujícího grafu můžeme ukázat, jak vypadá program 

investování. Z grafu lze vyčíst, jaké investování je nejvýhodnější, ale také jaká 

přináší rizika.22 

 

 
Zdroj: www.csobpoj.cz 
                                                 
21 ČSOB POJIŠŤOVNA: Životní pojištění SPEKTRUM. [online]. csobpoj.cz, 25-3-2012. 
22 ČSOB POJIŠŤOVNA: Investiční Životní pojištění Variace. [online]. csobpoj.cz, 25-3-2012. 
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 Životní pojištění pro celou rodinu FORTE – tento produkt slibuje zajištění celé 

rodiny před všemi riziky, které mohou v běžném životě nastat. Nabízí výhodné 

zhodnocení vložených prostředků, kde v roce 2010 bylo na úrovni 5 %. Klient si 

sám nastaví pojištění dle svých potřeb a může ho v průběhu měnit, a to včetně 

investiční strategie. Dále nabízí pojistné plnění v případě úrazu s trvalými následky 

až 10 mil. Kč a nabízí zajištění v případě 488 diagnóz.
23 

 

Životní pojištění FORTE 

Z těchto tří produktů, které ČSOB pojišťovna nabízí, jsem si, s doporučením pracovníka 

pojišťovny, vybrala třetí jmenovaný produkt, a to Životní pojištění pro celou rodinu 

FORTE. Volba padla právě na toto pojištění hlavně z důvodu dobré ochrany života, kdy 

i v jeho průběhu je možné pojišťovat další členy rodiny, pojistného plnění a také 

z důvodu dobrého zhodnocení finančních prostředků. Pojištěním je dáno, že i v případě 

konzervativního investování, v případě, že si klient nevolí vlastní investiční strategii a 

nechce riskovat, pojišťovna garantuje výnos 2,4 %. Ale jak již dříve bylo řečeno, 

například v roce 2010 byl výnos 5 %.  

 

Nechala jsem si tedy zpracovat model na tento druh životního pojištění a požadovala od 

zprostředkovatele, aby zde byly splněny podmínky na pojistnou smlouvu, které jsou 

vyjmenovány níže. V následující tabulce je možno vidět, jaký model na základě 

požadavků vznikl. 

                                                 
23 ČSOB POJIŠŤOVNA: Životní pojištění FORTE. [online]. csobpoj.cz, 25-3-2012. 
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Tabulka 1: Životní pojištění FORTE 

Životní pojištění FORTE 

Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění (Na 

co jsem pojištěn?) 
Pojistná částka  (Na 

kolik jsem pojištěn?) 
Konec pojištění (Do 

kdy jsme pojištěn?) 

Základní pojištění pro případ smrti nebo 

dožití 
_ 

1.2.2055 

Smrt obecná plná 1 000 000 Kč 1.2.2055 

Vážné choroby 100 000 Kč 1.2.2050 

Invalidita následkem úrazu nebo nemoci 500 000 Kč 1.2.2050 

Zproštění od placení pojistného 
_ 

1.2.2050 

Úrazová smrt s dvojnásobkem poj. 

plnění při dopravní nehodě 1 000 000 Kč 1.2.2055 

Trvalé následky od 1 % s progresivním 

plněním 300 000 Kč 1.2.2055 
Hospitalizace od 1. noci následkem 

úrazu 500 Kč 1.2.2055 

Celková výše měsíčního pojistného: 2 247 Kč 

Zdroj: Pojistný model, zpracovaný pracovníkem ČSOB Pojišťovny 

 

Zhodnocení životního pojištění FORTE 

Zprostředkovatel byl schopen splnit moje požadavky na pojistnou smlouvu, což je 

patrné i z tabulky uvedené výše. Jediné, co mi v modelové smlouvě chybí, je denní 

odškodné následkem úrazu, ale je to nejspíše z důvodu, že jsem to po zprostředkovateli 

výslovně nepožadovala. Výhodou u tohoto produktu je dvojnásobné pojistné plnění 

v případě dopravní nehody. A také to, že trvalé následky se nepočítají pouze z uvedené 

částky 300 000 Kč, z této částky se plnění počítá pouze od 1 do 25 %, dále od 25 do 50 
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% se plnění počítá z částky 600 000 Kč, od 50 do 75 % z částky 900 000 Kč a nad 75 % 

z částky 1 200 000 Kč. 

 

V případě životního pojištění FORTE je možné vybrat, v případě potřeby, naspořené 

prostředky, je ale nutné, aby nebyly vybrány všechny prostředky, jelikož je třeba platit 

měsíční poplatky, které jsou stanoveny pojišťovnou. Tyto prostředky, je ale možné 

vybrat až po uplynutí určité doby, zde cca ve třetím roce trvání pojištění.  

 

Kdybychom se podívali na výnosnost tohoto produktu, zjistili bychom, že je 

garantovaný výnos 2,4 %. To je minimum, na které může pojištěný dosáhnout. Již výše 

bylo ale zmíněno, že se výnosnost většinou pohybuje nad touto hranicí, nemusí tomu 

však být vždy.  

 

V následující tabulce je uveden vývoj zhodnocení vložených finančních prostředků, 

jestliže uvažujeme garantovaný výnos 2,4 %: 

 

 

 

 

Tabulka 2: Vývoj zhodnocení finančních prostředků – Životní pojištění FORTE 

Rok Pojistné (Kč) 

Kapitálová hodnota 

při zhodnocení 2,4 

% p.a. (Kč) 

1 26 964   

2 53 928   

3 80 892 14 417 

4 107 856 35 960 

5 134 820 58 014 

6 161 784 80 516 

7 188 748 103 519 

8 215 712 127 010 

9 242 676 150 960 
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10 269 640 175 394 

15 404 460 302 844 

20 539 280 432 429 

25 674 100 552 905 

30 808 920 649 532 

35 943 740 699 733 

40 1 078 560 730 809 

43 1 159 452 769 602 

Zdroj: Pojistný model, zpracovaný pracovníkem ČSOB Pojišťovny 

 

Po uplynutí pojistné doby bude mít tedy pojištěný naspořeno minimálně 769 602 Kč. 

V případě, že se nezmění pojistná rizika, pojistné podmínky a garantovaný výnos bude 

právě 2,4 %. Tyto informace jsou pouze orientační. 

 

 Výhody Životního pojištění FORTE – možnost měnit pojistná rizika v průběhu 

pojištění podle potřeby klienta, pojištění i jiných členů rodiny, dvojnásobné plnění 

v případě smrti následkem úrazu při dopravní nehodě, zproštění od placení 

pojistného, dobré zhodnocení vložených prostředků, možnost daňového odpočtu. 

 Nevýhody Životního pojištění FORTE – absence denního odškodného v případě 

úrazu, odškodné v případě hospitalizace pouze v případě úrazu, výše měsíčního 

pojistného, dostupnost finančních prostředků až po určité době. 

 

Životní pojištění FORTE od ČSOB Pojišťovny se mi zdá být vhodné pro mladé žadatele 

o tento produkt, a to hlavně z důvodu dobré přizpůsobivosti pojištění potřebám 

konkrétního klienta. Ten si sám stanoví položky životního pojištění, které jsou právě 

pro něj důležité. Výhodou zde také je, že je možné později do pojištění zahrnout i další 

členy rodiny, což je v našem případě vhodné, jelikož zmiňovaná cílová skupina zcela 

určitě v budoucnu založí rodinu a je tedy pravděpodobné, že by této služby mohl využít. 

Dobré je i zhodnocení finančních prostředků a tedy i výhodná možnost spoření, 

v budoucnu by tedy bylo možné do spořící složky dávat i více, než nynějších 1 000 Kč, 

pokud by klient měl možnost vzdát se určitých finančních prostředků a později z nich 

mít vyšší užitek. Výhodné by určitě také bylo, kdyby se klient rozhod zvolit riskantnější 
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investiční strategii a tím by mohl dosáhnout i vyššího zhodnocení prostředků, je ale 

důležité věnovat tomuto rozhodnutí čas a popřípadě si i nastudovat, které fondy 

pojišťovna nabízí a které by byly vhodné pro investování. 
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3.2.  Produkty ČSOB Banky 

ČSOB Banka má pouze omezenou nabídku životního pojištění, je to z toho důvodu, že 

je to pro banku spíše doplňková služba pro klienty, aby pokryla vše, co od ní klient 

očekává. Tuto instituci jsem do výběru zařadila z důvodu porovnání dvou různých typů 

institucí, které nabízejí životní pojištění a jsou obě členem skupiny KBC, což je 

holandská integrovaná bankopojišťovací skupina. Chtěla jsem tedy porovnat dva různé 

produkty s co nejvíce podobnými požadavky od institucí, které na sobě nejsou závislé, 

ale zaštiťuje je stejná nadnárodní společnost.  

 

V ČSOB mi byly nabídnuty dva produkty z oblasti životního pojištění a to: 

 Životní pojištění Maximal Invest – toto pojištění nabízí spojení pojistné ochrany a 

investice. Maximal Invest je pojištění vhodné pro ty, kteří chtějí jednorázově 

investovat do investičního pojištění, navíc je zde zajištěna ochrana vložené 

investice a potenciální výnos investice. Z rizikové složky je možné u tohoto 

pojištění uzavřít pojištění pro případ smrti až na 500 000 Kč. Ke dni splatnosti 

programu investování je zajištěna návratnost vložené investice. Maximal Invest 

neurčuje žádné věkové hranice ani zdravotní omezení. Finanční prostředky jsou 

dostupné již po 1. roce trvání pojištění. V případě smrti pojištěného je vyplacena 

aktuální naspořená částka bez odpočtu srážkové daně, v prvním roce spoření 

minimálně ve výši vkladu pojištěného a v případě úrazové smrti kdykoliv během 

pojistné doby je vyplacena aktuální naspořená částka a navíc bonus ve výši vkladu 

klienta (výplata bonusu ve výši až 500 000 Kč). Podmínkou pro uzavření pojistné 

smlouvy je vložení min. 30 000 Kč. Výnos z tohoto pojištění je také ovlivněn výší 

poplatků, které si banka účtuje. Tyto poplatky se odvíjí od výše vkladu a konkrétní 

ceník je veřejně přístupný i na internetových stránkách banky. U tohoto druhu 

pojištění mají klienti, kteří ho uzavřou s ČSOB možnost investovat své peníze do 

různých fondů, které aktuálně banka nabízí.
24 

 

                                                 
24 ČSOB: Životní pojištění Maximal Invest. [online]. csob.cz, 25-3-2012. 
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 Maximal Profit – je druhý produkt z oblasti životního pojištění, který mi byl 

zaměstnancem banky nabídnut. Mezi jeho hlavní výhody patří srozumitelnost, 

klient přehledně vidí kolik a za co platí, možnost měnit pojistnou smlouvu dle 

potřeby, dostupnost finančních prostředků, nabízí širokou nabídku pojistných krytí, 

není potřeba dokládat zdravotní dokumentaci, klientovi je umožněno vložit 

mimořádný vklad, u tohoto produktu je možné využít platební prázdniny v případě 

potřeby. Pojištěný má možnost si vybrat z několika investičních strategií. 

 

Životní pojištění Maximal Profit 

Ze dvou nabízených produktů jsem se jednoznačně rozhodla právě pro Maximal Profit a 

to jak z důvodu vysokého počátečního vkladu u Maximal Invest, tak proto že Maximal 

Invest na rozdíl od Maximal profit nenabízí dostatečné pojistné krytí rizik, které bylo 

mojí podmínkou. Pracovník ČSOB banky mi tedy zpracoval model, ve kterém byly 

splněny všechny mé podmínky na pojistnou smlouvu. Po poradě se zprostředkovatelem 

jsem u tohoto pojištění zvolila Garantovaný program investování hlavně z důvodu 

jistoty zhodnocení prostředků každoročně danou sazbou. Tato sazba se vyhlašuje na 

začátku roku a je platná po celý rok. Aktuální vyhlášená sazba je 2,4 %. K tomuto 

výnosu může být také přičten tzv. podíl na hospodaření.
25 

 

V následující tabulce je možné vidět jednotlivá pojistná krytí, která byla do tohoto 

modelu zahrnuta, dále částka na kterou byla daná položka ohodnocena, ve třetím 

sloupci je velmi přehledně vidět, kolik za danou položku klient každý měsíc zaplatí a 

v posledním sloupci je uveden rok, do kterého pojistná smlouva trvá. 

                                                 
25 ČSOB: Životní pojištění Maximal Profit. [online]. csob.cz, 25-3-2012.  
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Tabulka 3: Životní pojištění Maximal Profit 

Životní pojištění Maximal Profit 

Pojistná nebezpečí, rozsah 

pojištění (Na co jsem pojištěn?) 

Pojistná částka  

(Na kolik jsem 
pojištěn?) 

Pojistné 

(Kolik budu 
platit?) 

Konec pojištění 

(Do kdy jsme 
pojištěn?) 

Základní pojištění   1 030 Kč 1.2.2055 
Pojištění pro případ plné 

invalidity následkem nemoci 

nebo úrazu 500 000 Kč 270 Kč 1.2.2050 

Pojištění pro případ smrti 1 000 000 Kč 550 Kč 1.2.2050 
Pojištění pro případ vážné 

choroby 100 000 Kč 148 Kč 1.2.2050 

Pojištění pro případ trvalých 

následků úrazu s limitem plnění 

od 1 % a s progresivním 

plněním 300 000 Kč 63 Kč 1.2.2050 

Pojištění pro případ smrti 

následkem úrazu s 

dvojnásobným poj. plněním při 

dopravní nehodě  1 000 000 Kč 50 Kč 1.2.2050 

Pojištění pro případ 

hospitalizace následkem úrazu 500 Kč 10 Kč 1.2.2050 

Pojištění zproštění od placení 

pojistného pro případ plné 

invalidity následkem nemoci 

nebo úrazu   102 Kč 1.2.2050 

Celková výše měsíčního pojistného: 2 223 Kč 

Zdroj: Pojistný model, zpracovaný pracovníkem ČSOB Banky 

 

Zhodnocení životního pojištění Maximal Profit 

Z omezené nabídky ČSOB banky vyšlo tedy jednoznačné nejvhodnější Životní pojištění 

Maximal Profit. Pracovník banky byl schopen sestavit model na tento pojistný produkt 

s tím, aby splnil mé požadavky. Jako u jediného ze všech tří uvedených pojistných 

modelů od tří institucí je zde vidět, kolik klient měsíčně platí za jednotlivé rizikové 



35 
 

položky. Může tedy zvážit, co je pro něj důležité a co naopak je ochoten oželet, nebo u 

které položky alespoň ochoten snížit pojistnou částku, na základě zjištění, že je tato 

položka příliš vysoká (drahá). U tohoto produktu nebylo možné uzavřít pojistné plnění 

na denní odškodné následkem úrazu.  Všechna rizika byla možná uzavřít až do 65 let 

věku pojištěného. 

 

Také u tohoto produktu jsem zvolila garantovaný výnos, který i zde je 2,4 %.  S tím, že 

v roce 2010 byl ke garantovanému výnosu přičten podíl na zisku pojišťovny, což bylo 

1,7 % (+1 % sazba pro běžné pojistné zaplacené v daném roce). Roční zhodnocení bylo 

tedy celkem 5,1 %. 

 

V následující tabulce je uveden vývoj zhodnocení vložených prostředků, jestliže 

uvažujeme garantovaný výnos 2,4 %: 

 

Tabulka 4: Vývoj zhodnocení finančních prostředků – Životní pojištění Maximal Profit 

Věk Rok 

Kapitálová hodnota 

při zhodnocení 2,4 

% p.a. (Kč) 

28 1 11 547,66 

32 5 60 577,07 

37 10 128 780,79 

42 15 205 571,35 

47 20 292 029,83 

52 25 389 373,43 

57 30 498 972,58 

62 35 622 370,26 

67 40 761 303,68 

70 43 852 924,68 

Zdroj: Pojistný model, zpracovaný pracovníkem ČSOB Banky 
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Po uplynutí pojistné doby bude mít tedy pojištěný naspořeno minimálně 852 924,68 Kč. 

V případě, že se nezmění pojistná rizika, pojistné podmínky a garantovaný výnos bude 

právě 2,4 %. Tyto informace jsou pouze orientační. 

 

 Výhody Životního pojištění Maximal Profit – srozumitelnost, přehlednost, dobré 

zhodnocení finančních prostředků, trvání pojistných rizik do vysokého věku 

pojištěného, možnost přizpůsobení pojištění podle potřeby, zproštění od placení 

pojistného v případě plné invalidity, dvojnásobné plnění v případě smrti následkem 

úrazu při dopravní nehodě, dostupné naspořené finanční prostředky již po prvním 

roce trvání pojistné smlouvy, možnost daňového odpočtu. 

 Nevýhody Životního pojištění Maximal Profit – vysoké měsíční pojistné, absence 

denního plnění v případě úrazu, odškodné v případě hospitalizace pouze v případě 

úrazu. 

 

Tento produkt se mi zdál ze všech tří nejpřehlednější, byl by tedy vhodný zejména pro 

klienty, kteří nemají přehled o nabízených pojistných produktech na trhu a také pro ty, 

kteří chtějí přesně vědět, kolik je bude měsíčně stát každá konkrétní položka pojištění. 

Jako u ostatních dvou produktů je možné v průběhu času pojistná rizika měnit dle 

potřeby pojištěného. U tohoto pojištění nám při garantovaném výnosu, který je u všech 

tří pojištění stejný, vyšla nejvyšší hodnota naspořených prostředků, na konci pojistné 

smlouvy. Vyššího zhodnocení by bylo možné docílit zvolením riskantnější investiční 

strategie. Jako u jediného pojistného produktu z prezentovaných by byly naspořené 

peněžní prostředky k dispozici klientovi již po prvním roce trvání pojištění.    
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3.3.  Nabídka od nezávislého poradce 

Po předložení požadavků na pojistnou smlouvu, které jsem měla, mi nezávislý poradce 

v oblasti životního pojištění nabídl dva produkty. V podstatě šlo o shodná investiční 

pojištění FLEXI od Pojišťovny České spořitelny s tím rozdílem, že u jednoho byl 

stanoven garantovaný výnos na 2,4 % a u druhého modelu poradce nastavil progresivní 

investiční strategii s předpokládaným zhodnocením 5 %. 

 

FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny 

Hlavní výhodou FLEXI životního pojištění je například možnost měnit a kombinovat 

pojistná rizika podle potřeb klienta. Pomocí jedné pojistné smlouvy je možné pojistit 

více členů rodiny. Je možné sjednat pojistná rizika na kratší dobu a tedy za nižší cenu. 

Tento pojistný produkt slibuje bonus za bezškodní průběh (10 % z celkového 

rizikového pojistného za uplynulý pojistný rok) a za věrnost (5 % ze sjednaného a 

skutečně uhrazeného ročního pojistného).26 

 

Ze dvou nabízených druhů pojištění jsem zvolila konzervativní možnost investování a 

to hlavně z důvodu jistoty. Budu tedy pracovat s modelem, kde je garantovaný výnos 

2,4 %. A pojištěný si nad rámec pojistných rizik vkládá do spořící složky 1 000 Kč 

měsíčně. V následující tabulce jsou vidět pojistná rizika stanovená v modelu a datum, 

kdy jednotlivá rizika končí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY: FLEXI životní pojištění. [online]. pojistovnacs.cz, 25-3-2012. 
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Tabulka 5: FLEXI životní pojištění 

FLEXI životní pojištění 

Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění 

(Na co jsem pojištěn?) 

Pojistná částka (Na 

kolik jsem pojištěn?) 

Konec pojištění (Do 

kdy jsme pojištěn?) 

Základní pojištění pro případ smrti z 

jakýchkoliv příčin 100 000 Kč 31.5.2055 

Doplňkové pojištění pro případ 

smrti z jakýchkoliv příčin 1 000 000 Kč 31.5.2031 

Pojištění velmi vážných chorob 100 000 Kč 31.12.2049 

Pojištění invalidity s jednorázovou 

výplatou 10 000 Kč 31.12.2044 

Připojištění k pojištění invalidity s 

jednorázovou výplatou pojistné 

částky (invalidita 1. a 2. stupně) ANO 31.12.2044 

Pojištění pro případ trvalých 

následků úrazu s limitem plnění od  

0,5 % a s progresivním plněním 300 000 Kč 31.5.2055 

Pojištění pro případ smrti 

následkem úrazu 1 000 000 Kč 31.5.2055 

Pojištění pro případ hospitalizace 

následkem úrazu nebo nemoci 500 Kč 31.5.2055 

Pojištění denního odškodného - úraz 500 Kč 31.5.2055 

Celková výše měsíčního pojistného: 1 909 Kč 

Zdroj: Pojistný model, zpracovaný nezávislým poradcem v oblasti životního pojištění 

 

Zhodnocení FLEXI životního pojištění 

U tohoto pojištění se pojistná rizika v uvedeném modelu nepatrně liší od předchozích 

dvou. Rozdíl je u některých položek v konci jejich platnosti. Například pojištění pro 

případ smrti z jakýchkoliv příčin je v daném modelu sjednáno na 20 let. Na základě 
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opodstatnění poradce, že tato doba pokryje dobu trvání hypotéky a tedy v dalších letech 

už nebude nutná tak vysoká částka pro případ smrti a tím se výše pojistného výrazně 

sníží, jsem souhlasila. Dále některé položky už z titulu tohoto produktu měli stanovenou 

maximální dobu, na kterou je lze uzavřít. Například pojištění velmi vážných chorob 

bylo možné uzavřít pouze do 65 let věku pojištěného a pojištění pro případ invalidity do 

60 let věku pojištěného. Rozdíl je také v tom, že poradce mi doporučil zahrnout do 

smlouvy také pojištění denního odškodného následkem úrazu. Tato položka zaručuje, že 

pojištěnému bude za každý den, kdy trvá léčení úrazu (není podmínkou, aby byl 

pojištěný v pracovní neschopnosti), vyplaceno 500 Kč. Považuji to za velmi výhodnou 

složku pojištění. Pojištění hospitalizace je zde dáno nejenom na následek úrazu, ale i 

nemoci, takže například v případě operace slepého střeva bude pojištěnému vyplaceno 

pojistné plnění za pobyt v nemocnici.  

Toto pojištění nezahrnuje zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity. 

Danou položku mi poradce nedoporučil zahrnout do modelu životního pojištění FLEXI 

a to z prostého důvodu její finanční náročnosti. Je to z důvodu různé výše, na kterou si 

tuto složku pojišťovací instituce oceňují, u některých je výhodné zproštění od placení 

pojistného do pojistné smlouvy zahrnout, ale v tomto případě mi to nebylo doporučeno. 

U FLEXI životního pojištění nelze uzavřít dvojnásobné plnění při smrti následkem 

úrazu při dopravní nehodě, tuto službu Pojišťovna České spořitelny v tomto případě 

nenabízí. 

 

Jak už bylo výše uvedeno, zvolila jsem konzervativní způsob investování, kdy je 

garantovaný roční výnos 2,4 %. To je minimum, kterým jsou prostředky vložené 

pojištěným zhodnoceny. Tahle výše zhodnocení nemusí být konečná. Každoročně by se 

k tomuto procentu měl připočíst podíl na hospodaření pojišťovny, v případě, že se 

pojišťovně daří a vykazuje zisk. Kdybychom se podívali na výši loňského výnosu, 

zjistili bychom, že klientům byly vložené prostředky zhodnoceny cca 5%. 

 

Naspořené a zhodnocené prostředky jsou po určité době klientovi k dispozici a může 

s nimi volně disponovat. Doba, za kterou může pojištěný finanční prostředky vybrat je u 

tohoto pojištění cca 3 roky. Je nutné, aby ale nevybral všechny prostředky, pojišťovna si 

totiž účtuje různé měsíční poplatky, které se právě z těchto prostředků platí. Je tedy 
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velmi důležité se seznámit jak s ceníkem služeb, které s daným produktem souvisí, tak 

s všeobecnými pojistnými podmínkami. 

 

V následující tabulce je uveden vývoj zhodnocení vložených prostředků, jestliže 

uvažujeme garantovaný výnos 2,4 %: 

 

Tabulka 6: Vývoj zhodnocení finančních prostředků – FLEXI Životní pojištění 

Ke dni 

Kapitálová hodnota 

při zhodnocení 2,4 

% p.a. (Kč) 

31.5.2017 34 675 

31.5.2022 112 046 

31.5.2027 191 935 

31.5.2032 270 951 

31.5.2037 366 171 

31.5.2042 462 734 

31.5.2047 559 872 

31.5.2052 675 931 

31.5.2055 762 548 

Zdroj: Pojistný model, zpracovaný nezávislým poradcem v oblasti životního pojištění 

 

Po uplynutí pojistné doby bude mít tedy pojištěný naspořeno minimálně 762 548 Kč. 

V případě, že se nezmění pojistná rizika, pojistné podmínky a garantovaný výnos bude 

právě 2,4 %. Tyto informace jsou pouze orientační. 

  

 Výhody FLEXI životního pojištění -  srozumitelnost, výhodné pojistné plnění 

v případě úrazu a pobytu v nemocnici i následkem úrazu, bonusy za věrnost a 

bezškodní průběh pojištění, pojistné plnění v případě invalidity již od 1. stupně 

invalidity. 

 Nevýhody FLEXI životního pojištění – dostupnost finančních prostředků až po 

určité době, nutnost sledovat průběh pojištění (rozdílné konce pojistné doby u 

pojistných rizik), velmi nákladná položka zproštění od placení pojistného. 



41 
 

 

FLEXI životní pojištění shledávám jako velmi kvalitní a vhodné pro mladé lidi. 

Myslím, že výhodou je možnost si pojištění přizpůsobovat podle potřeby, kdy 

v současné době vyhovuje cílové skupině, která je relativně mladého věku, něco jiného, 

než za 20 let, kdy bude mít rodinu a jiné požadavky na životní pojištění. Určitě by také 

stálo za zvážení, jestli by nebyla výhodnější progresivní investiční strategie, kdy by 

zhodnocení vložených prostředků bylo výrazně vyšší, ale je zde také otázka rizika. 

Pokud klient zvolí špatné fondy, které nebudou vykazovat zisk, může o své prostředky 

také přijít. Zvolila jsem tedy konzervativní přístup a to z toho důvodu, že podle mého 

mínění většina lidí zvolí tuto strategii z důvodu pohodlnosti a jistoty. Riskantnější 

strategii by pravděpodobně zvolil ten, kdo se v dané tématice alespoň trochu vyzná a 

rozumí jí. 
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3.4.  Modelový příklad 

Vybraná skupina obyvatelstva 

Pro praktickou část bakalářské práce jsem si stanovila, že ze tří produktů tří různých 

institucí na pojistném trhu České republiky, budu vybírat nejvhodnější životní pojištění 

pro malou skupinu obyvatelstva, která splňuje následující podmínky: 

 pohlaví: muž; 

 věk: 27 let; 

 stav: svobodný, bezdětný; 

 vzdělání: vysokoškolské; 

 zaměstnání: vývojový pracovník; 

  výše hypotečního úvěru: 1 500 000 Kč. 

 

Pro tuto vybranou skupinu obyvatelstva se budu snažit vybrat to nejvhodnější životní 

pojištění s ohledem na věk cílové skupiny a hlavně s ohledem na skutečnost, že muž je 

zatížen hypotečním úvěrem, který byl v počátku ve výši 1 500 000 Kč. Tuto částku 

použil pojištěný na koupi nemovitosti, konkrétně bytu, do osobního vlastnictví. 

Pojištěný má v plánu v nejbližší době založit rodinu, a tudíž je důležité, aby v případě 

nepříznivých událostí byl pojištěn a splácení hypotečního úvěru, v případě jeho 

neschopnosti splácet, nezůstalo na jeho blízkých. Proto v pojistných modelech 

uvažujeme možnost, že by pojištěný musel pobývat v nemocničním zařízení, z důvodu 

úrazu zůstal plně invalidní, trpěl vážnou nemocí nebo zemřel.  Ve všech těchto 

nepříznivých životních situacích by nemohl plně pokračovat ve výkonu své profese, 

tedy splácet hypoteční úvěr. Na řadu by pak musela přijít rodina nebo blízcí, popřípadě 

prodej nemovitosti a tím umoření hypotéky. Toho se ale právě uzavřením vhodné 

životní pojistky vyvaruje a dle stanovených podmínek, v konkrétních pojistných 

smlouvách, by se po vyplacení pojistné částky platil hypoteční úvěr právě z těchto 

finančních prostředků. V mnoha případech je uzavření životní pojistky také podmínkou 

pro získání hypotečního úvěru a také může dopomoci k získání nižší úrokové sazby a 

celkově k lepším podmínkám u mnoho institucí poskytujících tyto služby. 
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Požadavky na pojistnou smlouvu 

Po velkém zvažování všech pro a proti vyšly následující požadavky, které by životní 

pojištění pro danou skupinu obyvatelstva, mělo splňovat: 

 pojistná smlouva by měla trvat co nejdéle. Jestliže si klient uzavře výhodnou a 

kvalitní smlouvu na tento druh pojištění, nemá důvod ji v budoucnu rušit. Bylo by 

velmi nevýhodné například po 10 letech smlouvu zrušit a to z toho důvodu, že by 

klient dostal jen poměrnou část z naspořených prostředků. Vhodnější je určitě 

smlouvu, v případě zájmu, modifikovat dle potřeb klienta; 

 životní pojištění se spořící složkou – tento požadavek je prostý, životní pojištění je 

vhodným prostředkem i ke spoření volných finančních prostředků. V tomto 

konkrétním případě jsem požadovala, aby si klient spořil každý měsíc 1 000 Kč. 

Z tohoto důvodu se výše pojistného měsíčně zvýšilo právě o tuto částku; 

 pojištění pro případ plné invalidity následkem nemoci nebo úrazu – pro tuto složku 

jsem po velkém váhání stanovila kompromis na výši pojistné částky 500 000 Kč. 

Tato složka pojistného je po pojištění pro případ smrti tou nejdražší z mých 

požadavků, musela jsem se rozhodnout pro nižší částku, než jsem původně chtěla a 

to z důvodu konečné výše pojistného. Nutno ale říci, že i v případě plné invalidity 

má klient pořád alespoň nějaký příjem a v tom nejlepším případě si může také 

přivydělat, tento přivýdělek není omezen; 

 pojištění pro případ smrti – zde jsem požadovala pojistnou částku na 1 000 000 Kč. 

Tato složka je nejdražší ze všech uvedených; 

 pojištění pro případ vážné choroby – u této položky jsme požadovala pojistnou 

částku na 100 000 Kč. Takto nízká částka z důvodu, že při zpracování modelů jsem 

uvažovala osoby, které nemají žádná zdravotní omezení a ani v jejich rodině se 

nevyskytly žádné vážné choroby, jako jsou nádorová onemocnění atd. Je to také 

z toho důvodu, že při vážné chorobě se později člověk většinou stane invalidním a 

tedy by mu bylo vyplaceno pojistné plnění z pojištění pro případ plné invalidity 

následkem úrazu nebo nemoci; 

 pojištění pro případ trvalých následků úrazu s limitem od 1 % a s progresivním 

plněním - pojistná částka u této položky byla stanovena na 300 000 Kč. Toto 

pojistné se stanovuje v závislosti na závažnosti daných trvalých následků, které se 

stanovují s odstupem času od úrazu; 
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 pojištění pro případ smrti následkem úrazu (s dvojnásobným pojistným plněním 

v případě dopravní nehody, pokud to pojišťovací instituce nabízí) – zde byla částka 

stanovena na 1 000 000 Kč. Výhodou u této složky by bylo dvojnásobné plnění 

v případě smrti při dopravní nehodě. V případě naší cílově skupiny, která je tvořena 

mladými muži, by tato složka byla velmi výhodná a to z důvodu, že většina se obětí 

dopravní nehody může stát vcelku lehce. V případě smrti úrazem by obmyšlenému 

nebo více obmyšleným (dle ustanovení v pojistné smlouvě) byla vyplacena jak tato 

částka, tedy 1 000 000 Kč, popřípadě 2 000 000 Kč v případě smrti při dopravní 

nehodě, tak částka 1 000 000 Kč ze složky pojištění pro případ smrti; 

 pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu – za každý den hospitalizace by 

pojištěný dostal 500 Kč. V současné době, kdy je povinen zaplatit za den pobytu 

v nemocnici 100 Kč je tato částka dle mě dostatečná; 

 pojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity následkem 

nemoci nebo úrazu – tuto složku jsem zvolila na základě konzultace se dvěma ze tří 

poskytovatelů pojištění a na základě jejich doporučení. Tato složka zaručuje, že 

pokud se pojištěný stane plně invalidním následkem nemoci nebo úrazu, zaniknou 

mu dvě složky z výše uvedených, a to pojištění pro případ plné invalidity 

následkem nemoci nebo úrazu a pojištění pro případ vážné choroby, za to ale 

pojišťovna nebo pojišťovací instituce převezme měsíční splátky za klienta, a to 

včetně spořící složky. Sjednanou částku bude za pojištěného platit až do konce 

pojistné smlouvy. 

 

S těmito požadavky, spolu s kritérii vymezujícími cílovou skupinu, bylo pracováno při 

sestavování konkrétních pojistných modelů. 
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3.5.  VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V závěrečné kapitole bakalářské práce se budu věnovat poznatkům, které vyplývají 

z předchozího zpracování, a také rozhodnu, který ze tří prezentovaných pojistných 

produktů je nejvhodnější pro zvolenou cílovou skupinu. 

 

Pro přehlednější zhodnocení uvedených pojistných produktů použijeme tabulku, ve 

které srovnáme, jaká je výše každého měsíčního pojistného, kolik celkem by bylo 

zaplaceno za dobu trvání pojistné smlouvy po odečtení všech známých bonusů a výhod, 

dále jaká by byla hodnota pojištění na konci pojistné doby, tedy kolik by měl pojištěný 

naspořeno, pokud by se nezměnily žádné podmínky pojistné smlouvy a uvažovali 

bychom zhodnocení garantovanou sazbou 2,4 % p.a. V posledním řádku je uveden 

rozdíl mezi zaplaceným pojistným a hodnotou pojištění na konci pojistné doby. Tento 

údaj nám může říci, kolik bychom skutečně zaplatili za pojištění, když odečteme 

hodnotu prostředků na konci pojistného období.   

   

Tabulka 7: Porovnání pojistných produktů 

  FORTE Maximal Invest FLEXI 

Měsíční pojistné 2 247 Kč 2 223 Kč 1 909 Kč 

Zaplacené pojistné celkem 1 159 452 Kč 1 147 068 Kč 930 802 Kč 

Hodnota pojištění na konci sjednané 

doby 769 602 Kč 852 924,68 Kč 762 548 Kč 

Rozdíl zaplaceného pojistného a 

hodnoty pojištění 389 850 Kč 294 143,32 Kč 168 254 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování na základě pojistných modelů 

 

Jako nejdražší pojistný produkt, co se měsíčního pojistného týká je Životní pojištění 

FOTRTE od ČSOB Pojišťovny, jeho hodnota na konci pojistné doby také není z těchto 

tří nejvyšší. Dle mého názoru ani nenabízí žádné další výhody, které by mohly 

přesvědčit klienty, že je z těchto tří produktů nejvýhodnější.  
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Jestliže se zaměříme na Životní pojištění Maximal Profit je vidět, že na konci pojistné 

doby máme u tohoto produktu naspořeno nejvíce peněz, ale v poměru s celkovým 

zaplaceným pojistným to také není nevýhodnější. Výhodou ale u tohoto pojištění oproti 

ostatním je dostupnost naspořených prostředků klientem již po prvním roce trvání 

pojistné smlouvy a také velmi dobrá přehlednost pojistné smlouvy, klient jasně vidí, 

kolik a za co své finanční prostředky vynakládá. U tohoto pojištění mi chyběla položka 

denního odškodného v případě úrazu. 

 

Jako nejvýhodnější se mi z těchto tří produktu pro danou cílovou skupinu jeví nabídka, 

kterou mi sestavil nezávislý poradce v oblasti životního pojištění, tedy FLEXI Životní 

pojištění od Pojišťovny České spořitelny. Za pojištění, se všemi stanovenými 

rizikovými položkami, by klient platil 1909 Kč měsíčně, tato částka samozřejmě 

zahrnuje i částku 1 000 Kč, kterou jsem stanovila jako spořící složku. Na konci pojistné 

doby by sice klient měl naspořeno nejméně ze všech tří produktů, ale pokud tuto sumu 

srovnáme s částkou, kterou za pojištění zaplatíme, pořád tato varianta vychází jako 

nevýhodnější, vzhledem k tomu, že pojistná rizika a krytí jsou obdobná jako u ostatních 

produktů. Toto pojištění sice nezahrnuje dvojnásobné plnění v případě smrti následkem 

úrazu při dopravní nehodě, ani zproštění od placení pojistného v případě plně invalidity, 

ale zahrnuje denní odškodné v případě úrazu a denní odškodné v případě hospitalizace 

nejen v případě úrazu, jako je to u dvou dalších pojištění, ale i v případě nemoci. Tedy 

pokud klient podstoupí například operaci, nebo bude v nemocnici pobývat z důvodu 

vážné nemoci, bude mu vyplaceno pojistné plnění za každý tento den v nemocničním 

zařízení. 

 

U FLEXI Životního pojištění jsem pro toto srovnání stanovila konzervativní investiční 

strategii, tedy že má klient garantovaný výnos ve výši 2,4 % p.a., tato sazba se 

stanovuje každoročně a je platná po celý rok. Pokud by ale pojištěný měl zájem o 

riskantnější strategii a byl by ochoten podmínkám zhodnocení vložených prostředků 

věnovat nějaký čas, určitě by se dalo využít lepšího zhodnocení. Záleží tedy pouze na 

klientovi, jak moc je ochoten riskovat a jak moc se zajímá o tuto problematiku. 
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Doporučení konkrétního pojistného produktu pro cílovou skupinu 

Pro cílovou skupinu obyvatelstva bych tedy doporučila FLEXI Životní pojištění. Jelikož 

se jedná o mladé lidi, nejsou vyloučené pozdější úpravy pojistné smlouvy a konkrétně u 

tohoto pojištění ani to, že na stejnou pojistnou smlouvu budou pojištěni i další členové 

rodiny, například manželka a děti. Jako jeden z hlavních důvodů pro uzavření životního 

pojištění byla skutečnost, že cílová skupina je zatížena hypotečním úvěrem a i když 

nyní je svobodný a tedy na něm není nikdo závislý a v případě smrti pojištěného by 

popřípadě bylo možné nemovitost prodat a tím uhradit tento závazek, v budoucnu 

pojištěný určitě založí rodinu. Poté tedy už bude toto pojištění nabývat na vážnosti, a to 

z toho důvodu, že pokud by pojištěný zemřel a neměl uzavřené životní pojištění, mohli 

by jeho blízcí zůstat bez prostředků, popřípadě i bez střechy nad hlavou. Tímto 

způsobem se tomu dá lehce zabránit.  

 

I když jsem nestanovila pojistné plnění v případě smrti na celou počáteční částku 

hypotéky, myslím, že i tak by to pro danou skupinu obyvatelstva mělo být výhodné. 

Důvod, proč jsem pojistné plnění v případě smrti nestanovila na celých 1 500 000 Kč je 

prostý, a to ten, že pojištění by se vyšplhalo na velmi vysokou částku. A také proto, že 

závazek vůči bance, která klientovi hypoteční úvěr poskytla, se postupem času snižuje. 

V případě smrti obecné by tedy obmyšlení uvedení v pojistné smlouvě dostali 

vyplaceno pojistné plnění ve výši 1 000 000 Kč, ale v případě smrti následkem úrazu se 

tyto dvě rizikové položky sčítají a tedy by obmyšlení dostali jak 1 000 000 Kč za smrt 

následkem úrazu, tak pojistné plnění ve výši 1 000 000 Kč za smrt obecnou. 

 

Tento návrh řešení by mohl být přínosný jak pro zmíněnou cílovou skupinu, tak pro 

zájemce o životní pojištění obecně. A to jak z teoretického hlediska, kdy jsou 

v bakalářské práci popsány základní pojmy, se kterými se člověk ve spojitosti 

s životním pojištěním setká, tak z praktického hlediska, kdy se může seznámit alespoň 

s modelovým vyobrazením pojistné smlouvy. Důležitým připomenutím také je, že 

každý, kdo se chystá smlouvu na životní pojištění uzavřít, by měl věnovat velkou 

pozornost všeobecným podmínkám a ceníkům, které s daným produktem souvisí. Ne 

každý zprostředkovatel s klientem jedná narovinu a řekne mu veškerá úskalí a 

popřípadě i související poplatky, které se daného pojištění týkají. Měli bychom vždy dát 
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na náš pocit, nenechat se uchlácholit pozitivy, kterými nás jistě budou zprostředkovatelé 

zasypávat a spoléhat se spíše samy na sebe. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat možnosti životního pojištění 

v podmínkách pojistného trhu ČR. V první kapitole byly objasněny základní pojmy, 

které s daným tématem souvisí a bez jejichž znalosti se v dané tématice nelze obejít. Ve 

druhé kapitole bylo charakterizováno samo životní pojištění a popsány jednotlivé 

pojistné produkty v oblasti životního pojištění, které se na pojistném trhu České 

republiky vyskytují. Tato kapitola by měla přispět k lepší orientaci v oblasti životního 

pojištění. Ve třetí kapitole byly srovnány vybrané komerční pojišťovny, jejich nabídka 

životního pojištění a vybrán nejvhodnější produkt, který každá z těchto institucí nabízí a 

jeho podrobnější charakteristika. U nejvhodnějšího pojistného produktu byl také 

sestaven pojistný model pro danou skupinu obyvatelstva s požadavky na pojistnou 

smlouvu, které byly stanoveny.   

 

Na základě zhodnocení dostupných pojistných modelů a informací od zprostředkovatelů 

životního pojištění, které jsem měla k dispozici a které jsem získala ve třech různých 

institucích poskytujících životní pojištění, jsem byla schopna rozhodnout, který produkt 

je, dle mého rozhodnutí, pro danou skupinu nejvhodnější. Rozhodovala jsem se tedy 

mezi třemi produkty životního pojištění, které vyšly z nabídky komerčních pojišťoven 

jako nejvhodnější. Rozhodování bylo založeno na zpracovaných pojistných modelech, 

informacích od zprostředkovatelů a jejich doporučeních.  

 

Během zpracování bakalářské práce jsem se dozvěděla mnoho nových poznatků, ať už 

co se samotného životního pojištění týče, tak například i přístupu jednotlivých 

pracovníků nabízejících tuto službu. 
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 Příloha č. 1: Úmrtnostní tabulka – ženy, kraj Vysočina, 25-70 let 

 

2009-
2010 Vysočina 

Ženy  Females 

věk  age Dx Px qx lx dx Lx Tx ex 

25 3 7013 0,000230 99454 23 99442 5619645 56,51 

26 1 6925 0,000318 99431 32 99415 5520202 55,52 

27 0 6977 0,000239 99399 24 99387 5420787 54,54 

28 5 7062 0,000253 99376 25 99363 5321399 53,55 

29 0 7272 0,000240 99350 24 99339 5222036 52,56 

30 2 7655 0,000189 99327 19 99317 5122698 51,57 

31 0 7981 0,000095 99308 9 99303 5023381 50,58 

32 2 8169 0,000227 99298 23 99287 4924078 49,59 

33 3 8363 0,000273 99276 27 99262 4824790 48,60 

34 3 8577 0,000464 99249 46 99226 4725528 47,61 

35 4 8512 0,000427 99203 42 99182 4626302 46,63 

36 5 8104 0,000430 99160 43 99139 4527121 45,65 

37 1 7653 0,000400 99118 40 99098 4427982 44,67 

38 4 7300 0,000391 99078 39 99059 4328884 43,69 

39 3 6943 0,000498 99039 49 99015 4229825 42,71 

40 5 6645 0,000831 98990 82 98949 4130810 41,73 

41 7 6484 0,001083 98908 107 98854 4031861 40,76 

42 9 6503 0,001136 98801 112 98745 3933007 39,81 

43 8 6613 0,001159 98688 114 98631 3834263 38,85 

44 5 6865 0,001173 98574 116 98516 3735631 37,90 

45 11 7008 0,001429 98459 141 98388 3637115 36,94 

46 11 6793 0,001496 98318 147 98244 3538727 35,99 

47 13 6533 0,001638 98171 161 98090 3440483 35,05 

48 6 6419 0,001588 98010 156 97932 3342392 34,10 

49 12 6294 0,001553 97854 152 97778 3244460 33,16 

50 12 6332 0,001936 97702 189 97608 3146682 32,21 

51 13 6594 0,002321 97513 226 97400 3049074 31,27 

52 22 6937 0,002334 97287 227 97173 2951674 30,34 

53 15 7191 0,002646 97060 257 96931 2854501 29,41 

54 20 7264 0,002962 96803 287 96659 2757570 28,49 

55 27 7097 0,003502 96516 338 96347 2660910 27,57 

56 28 6968 0,004123 96178 397 95980 2564563 26,66 

57 35 7044 0,004635 95782 444 95560 2468584 25,77 

58 30 7140 0,004532 95338 432 95122 2373024 24,89 

59 38 7101 0,004944 94906 469 94671 2277902 24,00 

60 30 7050 0,004949 94436 467 94203 2183231 23,12 

61 47 7144 0,005707 93969 536 93701 2089029 22,23 

62 39 7274 0,006426 93433 600 93133 1995328 21,36 

63 56 7033 0,007137 92832 663 92501 1902195 20,49 
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64 49 6497 0,006988 92170 644 91848 1809694 19,63 

65 43 6111 0,007720 91526 707 91172 1717846 18,77 

66 44 5837 0,008102 90819 736 90451 1626674 17,91 

67 57 5411 0,009549 90083 860 89653 1536223 17,05 

68 56 5148 0,011349 89223 1013 88717 1446570 16,21 

69 67 5023 0,012579 88210 1110 87656 1357853 15,39 

70 69 4800 0,014367 87101 1251 86475 1270197 14,58 

 

Zdroj: Český statistický úřad  
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Příloha č. 2: Úmrtnostní tabulka – muži, kraj Vysočina, 25-70 let 

 

2009-
2010 Vysočina 

Muži  Males 

věk  age Dx Px qx lx dx Lx Tx ex 

25 7 7549 0,000833 98966 82 98925 5025521 50,78 

26 4 7677 0,000574 98883 57 98855 4926596 49,82 

27 3 7714 0,000560 98827 55 98799 4827741 48,85 

28 6 7778 0,000642 98771 63 98740 4728942 47,88 

29 6 8054 0,000787 98708 78 98669 4630202 46,91 

30 9 8451 0,000906 98630 89 98586 4531533 45,94 

31 7 8680 0,001000 98541 99 98492 4432948 44,99 

32 10 8910 0,001138 98442 112 98386 4334456 44,03 

33 12 9119 0,001147 98330 113 98274 4236070 43,08 

34 11 9196 0,001175 98217 115 98160 4137796 42,13 

35 9 9095 0,001181 98102 116 98044 4039636 41,18 

36 10 8801 0,001050 97986 103 97935 3941592 40,23 

37 11 8226 0,001136 97883 111 97828 3843657 39,27 

38 7 7672 0,001413 97772 138 97703 3745830 38,31 

39 13 7321 0,001447 97634 141 97563 3648127 37,37 

40 13 7069 0,001532 97493 149 97418 3550563 36,42 

41 8 6903 0,001766 97343 172 97257 3453145 35,47 

42 13 6927 0,001520 97171 148 97098 3355888 34,54 

43 14 7033 0,001765 97024 171 96938 3258790 33,59 

44 10 7236 0,002050 96852 199 96753 3161852 32,65 

45 23 7425 0,002519 96654 243 96532 3065099 31,71 

46 20 7313 0,003201 96410 309 96256 2968567 30,79 

47 30 6963 0,003970 96102 382 95911 2872311 29,89 

48 29 6775 0,004237 95720 406 95517 2776400 29,01 

49 31 6709 0,004538 95315 433 95098 2680882 28,13 

50 31 6807 0,004687 94882 445 94660 2585784 27,25 

51 36 7172 0,005208 94437 492 94192 2491124 26,38 

52 46 7451 0,005920 93946 556 93668 2396932 25,51 

53 52 7529 0,007077 93389 661 93059 2303265 24,66 

54 59 7432 0,008019 92729 744 92357 2210206 23,84 

55 65 7101 0,008191 91985 753 91608 2117849 23,02 

56 61 7058 0,008959 91232 817 90823 2026241 22,21 

57 62 7181 0,010077 90414 911 89959 1935418 21,41 

58 89 7083 0,011073 89503 991 89008 1845459 20,62 

59 89 6862 0,012495 88512 1106 87959 1756452 19,84 

60 86 6757 0,013649 87406 1193 86810 1668493 19,09 

61 101 6843 0,013897 86213 1198 85614 1581683 18,35 

62 108 6880 0,016002 85015 1360 84335 1496069 17,60 

63 110 6395 0,018660 83654 1561 82874 1411735 16,88 
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64 128 5638 0,019438 82093 1596 81296 1328861 16,19 

65 113 5234 0,021324 80498 1717 79639 1247565 15,50 

66 97 5005 0,022594 78781 1780 77891 1167925 14,82 

67 128 4641 0,024748 77001 1906 76048 1090034 14,16 

68 117 4342 0,028229 75096 2120 74036 1013986 13,50 

69 131 4012 0,029665 72976 2165 71893 939950 12,88 

70 114 3683 0,029564 70811 2093 69764 868057 12,26 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Ukazatele úmrtnostních tabulek 

 

„- počet zemřelých (Dx) uvádí absolutní počet zemřelých podle věku (x) za dané území 

během daného období 

 

- počet obyvatel (Px) uvádí absolutní počet obyvatel k 1. 7. daného roku na daném 

území podle věku (v případě úmrtnostních tabulek za oblasti a kraje jde o součet stavů k 

1. 7. daných let)  

 

- pravděpodobnost úmrtí (qx) vyjadřuje pravděpodobnost, že osoba dožívající se 

přesného věku x let v daném období (tj. před dosažením věku x+1) zemře: 

     

     ú

x
xeq

1  

     

-  tabulkový počet dožívajících (lx) je hypotetický počet osob, které se dožijí věku x let 

ze 100 000 živě narozených (kořen tabulky - l0) při zachování řádu úmrtnosti 

sledovaného období:   

     

     )1(1 xxx qll   

 

- tabulkový počet zemřelých (dx) vyjadřuje hypotetický počet zemřelých osob 

v dokončeném věku x let; je počítán jako rozdíl dvou po sobě jdoucích tabulkových 

počtů dožívajících: 
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     lld xxx 1  

 

- tabulkový počet žijících (Lx) je hypotetický průměrný počet žijících v dokončeném 

věku x let; počítá se (kromě věku 0) jako průměr ze dvou po sobě jdoucích tabulkových 

počtů dožívajících: 

     
2

1ll
L

xx
x


     

 

Tabulkový počet žijících ve věku 0 je odvozen z přesného rozložení zemřelých kojenců 

v daném období podle ročníku narození. Koeficient α (alfa) udává, jaký podíl zemřelých 

ve věku 0 v daném roce (ve III. hlavním souboru událostí) pochází z generace 

narozených daného roku. Při výpočtu oblastních a krajských úmrtnostních tabulek je 

aplikován koeficient vypočtený z rozložení zemřelých kojenců v I. hlavním souboru 

událostí (pro dané dvouleté období) v celé České republice. 

      

     dlL 000    

 

- pomocný ukazatel (Tx) vyjadřuje počet let života, které má tabulková generace (nikoliv 

jednotlivec) v daném věku ještě před sebou, a je dán kumulací počtu žijících Lx od 

nejvyššího věku tabulky ω-1 až po věk x: 

 

  LTT xxx  1      
x

xx LT
1-

 

- střední délka života neboli naděje dožití (ex) udává průměrný počet let, který má naději 

prožít osoba právě x-letá při zachování řádu úmrtnosti sledovaného období. Jedná se o 

syntetický ukazatel, který odráží úmrtnostní poměry ve všech věkových skupinách.“
27 

     
l

T
e

x

x
x    

                                                 
27 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Úmrtnostní tabulky za ČR, oblasti a kraje 2009, 2010. [online]. 

czso.cz, 12-11-2011. 
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Příloha č. 3: Životní pojištění FORTE od ČSOB Pojišťovny – model pojistné smlouvy 
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Zdroj: Pojistný model zpracovaný pracovníkem ČSOB Pojišťovny. 
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Příloha č. 4: Životní pojištění Maximal Profit od ČSOB Banky – model pojistné 

smlouvy 

 
 

Zdroj: Pojistný model zpracovaný pracovníkem ČSOB Banky. 
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Příloha č. 5: FLEXI Životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny – model pojistné 

smlouvy 
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Zdroj: Pojistný model zpracovaný nezávislým pojišťovacím poradcem. 

  




