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1. Úvod 

 Téma diplomové práce je orientováno na rizika vybraného podnikatelského subjektu 

a jeho pojistný program. Práce je zaměřena na rizika a s nimi související pojištění 

podnikatelů, které jsou následně aplikovány na konkrétní podnikatelský subjekt sídlící na 

okraji města Olomouce. 

 Téma týkající se rizika a pojištění je stále aktuální, jelikož se dotýká jak každého 

běžného občana, tak každého podnikatele či podnikatelského subjektu. Práce je zaměřena 

pouze na čisté riziko, znamenající riziko realizované pouze s negativním a nepříznivým 

výsledkem. Riziko je neoddělitelnou součástí každého podnikání a každý podnikatel musí 

být s ním seznámen a nevyhnutelně se zabývat způsoby a metodami, jak rizika snižovat či 

úplně eliminovat. Jednou z těchto metod je pojištění, které se považuje jako jedno 

z nejčastěji užívaných metod snižování rizika přenesením na specializovanou instituci. 

 Pro tuto práci byl vybrán podnikatelský subjekt, který se nachází na okraji města 

Olomouce. Hlavní podnikatelskou činností subjektu je zemědělská výroba. Mezi další 

činnost subjektu patří pronájem víceúčelových kanceláří a poskytování ubytovacích služeb. 

Rozsah práce je zaměřen v praktické části pouze na hlavní podnikatelskou činnost. Subjekt 

zabývající se zemědělskou činností byl vybrán hned z několika důvodů. Zemědělství je 

odvětví, které náleží do primárního národního hospodářského sektoru a je považováno za 

jedno z nejstarších. Primární sektor se zaměřuje na prvovýrobu, což znamená, že je 

zemědělství základem všech potravin a primárně využívá přírodní zdroje pro zabezpečení 

veškerých výrobků, které jsou určeny k uspokojování základních potřeb lidstva.  Dalším 

faktem je, že je zemědělská činnost brána jako jedna z nejrizikovějších. Zemědělské 

podnikání se tedy od ostatních druhů podnikatelské činnosti značně liší a jde o velice 

zvláštní druh podnikání, který s sebou nese řadu specifických rizik. Výrobní proces je 

závislý na přírodních silách a biologickém charakteru výroby znamenající práci s živými 

organismy.  

 Cílem diplomové práce je zhodnocení rizik a pojistného programu vybraného 

podnikatelského subjektu. Dílčím cílem diplomové práce je potvrzení, že pojistný program 

vypracovaný přes pojišťovacího zprostředkovatele pokrývá většinu rizik vybraného 

subjektu.  

 Mezi použité metody pro vypracování diplomové práce patří analýza, deskripce 

a statistická metoda škálování. Informace týkající se vybraného podnikatelského subjektu 
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byly získány na základě individuálního nestandardizovaného rozhovoru s jednatelem 

a současně i majitelem vybraného subjektu. Veškeré ostatní informace byly čerpány 

z literatury a ze zákonů, které jsou uvedeny v seznamu publikací v závěru práce. 

 Práce je rozdělena na šest částí. Druhá a třetí kapitola se věnuje teoretickému základu 

důležitému pro další zpracování práce. Tyto dvě kapitoly teoreticky pojednávají o risk 

managementu a s ním spojeným pojmem „riziko“ a dále o pojištění rizik podnikatelského 

subjektu. Čtvrtá kapitola se již prakticky zabývá konkrétním vybraným podnikatelským 

subjektem, jeho riziky a sjednanými pojistnými smlouvami. Pátá kapitola se zaměřuje na 

zhodnocení pojistného programu vybraného podnikatelského subjektu a na případné návrhy 

či doporučení pro daný subjekt. 
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2.  Risk management podnikatelského subjektu 

 V teoretické části se budeme zabývat risk managementem podnikatelského subjektu. 

V kapitole se nejprve definuje základní pojem „riziko“, který je stěžejní pro celou práci. 

Dále kapitola pojednává o analýze rizik, která je důležitou předcházející činností před 

samotným risk managementem neboli řízením rizik. 

2.1  Riziko  

V odborných literaturách i v celé řadě vědeckých článků existuje mnoho vymezení 

pojmu „riziko“. Nelze určit jednu univerzálně uznávanou definici, protože se k riziku 

přistupuje z různých úhlů a pohledů.  

 Pojem „riziko“ pochází údajně ze 17. století, kdy se vyskytl v souvislosti s lodní 

plavbou. Historický výraz risico pochází z italského jazyka a znamenal úskalí, kterému se 

museli plavci vyhnout. Poté se tímto vyjadřovalo vystavování nepříznivým okolnostem. Pod 

tímto vymezením nalezneme ve starších encyklopediích výklad, že se jedná o odvahu nebo 

nebezpečí, popřípadě že riskovat znamená něčeho se odvážit. Až později se objevuje 

i význam znamenající možnost ztráty a vznik škody. 

 Rizikem se rozumí, dle výkladů dnešní doby, pravděpodobnost či možnost vzniku 

ztráty či nezdaru, variabilitu možných výsledků nebo nejistotu jejich dosažení, kombinace 

nebezpečí či odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. (Smejkal a Rais, 2013) 

 Uvedené definice rizik mají ovšem tři společné znaky, které se prolínají všemi 

výklady. Prvním znakem je základní myšlenka nejistoty, co se týče budoucnosti. Druhým 

znakem je myšlenka, že existuje různá výše nebo stupeň rizika a třetím znakem je představa 

následků, která byla způsobena příčinou. Je logické, že nelze předpokládat stejnou 

pravděpodobnost vzniku u všech rizik, ale že je třeba vyhodnotit výši rizika. Pro určení výše 

rizika musíme vzít v úvahu dva pojmy, kterými jsou četnost a závažnost. Pokud tyto dva 

pojmy zkombinujeme, zjistíme, že vznikly dva vztahy. První vztah říká, že existuje velký 

počet různých rizikových situací, ve kterých je vysoká četnost a nízká závažnost rizika. Tuto 

situaci znázorňuje následující graf č. 2. 1., kde je na svislé ose znázorněna četnost, s níž 

události vznikají a na vodorovné ose je vyznačena závažnost nebo náklady na událost, 

pokud by k ní opravdu došlo.  
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Graf č. 2. 1. První vztah mezi četností a závažností 

 

Zdroj: Páleník a kolektiv, Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských 

rizik, 2007, str. 19 

 Dané křivce odpovídá mnoho rizikových událostí. Jako příklad může být uvedeno 

pojištění pro případ požárů. Bude existovat velký počet malých požárů a poměrně málo 

velkých požárů. Jedinec je ochoten spíše financovat škody, které jsou časté, nikoliv však 

vážné, nebyl by však ochoten financovat události vyskytující se méně častěji, které mohou 

mít za následek velmi vysoké náklady. Druhý vztah pro změnu znamená existující nízkou 

četnost a vysokou závažnost, což nám vyobrazuje následující graf č. 2.2. 

Graf č. 2. 2. Druhý vztah mezi četností a závažností 

 

Zdroj: Páleník a kolektiv, Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských 

rizik, 2007, str. 19 

Četnost 

Závažnost 

Závažnost 

Četnost 
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 Daná křivka nám říká, že celkový počet takových událostí nebude tak vysoký, ale 

ovšem pokud nastanou, budou mít za následek velmi vysoké náklady. Za příklad si zde 

můžeme uvést nehody postihující lodi a letadla, neboť pokud škoda vznikne, bývá velmi 

značná.  

 S rizikem i úzce souvisí pojem nebezpečí, které s ním bývá často zaměňováno. 

Důležité je si tedy vymezit jaký je mezi těmito pojmy rozdíl. Nebezpečí je prvotní příčina, 

tedy to, co je příčinou škody. Často se stává, že nikdo nemůže ovlivnit její vznik, a proto 

v tomto smyslu říkáme, že vichřice, požár, krádež, havárie vozidla a výbuch jsou nebezpečí. 

(Páleník a kolektiv, 2007) 

2.2 Klasifikace rizik 

 V dnešních publikacích neexistuje přesné jednotné rozdělení rizik a nelze přesně 

uspořádat rizika ve specifický systém do kategorií nebo tříd. Rizika můžeme rozdělit na 

ovlivnitelná a neovlivnitelná, či v případě podnikatelského subjektu hovoříme o výrobních, 

technických, ekonomických, tržních a finančních rizicích. (Rais a Smejkal, 2013) 

 Řezáč (2011) rozděluje rizika na přírodní a rizika způsobená lidskou činností, rizika 

fyzická a morální, rizika čistá a spekulativní, rizika finanční a rizika pojistitelná 

a nepojistitelná. Tato klasifikace nám bude stačit pro účely práce. 

 Rizika přírodní jsou vyvolána přírodními vlivy a silami a je velice těžké vznik těchto 

rizik předvídat a také je ovlivnit. Jak se přesvědčíme dále, tak se lze proti tomuto riziku 

pojistit. Oproti přírodnímu riziku existují rizika způsobená lidskou činností. Jak už nám 

z názvu vyplývá, tak se jedná o rizika, která jsou způsobena samotnými lidmi, ale také může 

jít i o technická rizika, která jsou způsobena technickými prostředky, kterými je ovšem také 

člověk tvůrcem. 

  Fyzické riziko souvisí s fyzickými vlastnostmi osob či předmětů. Jedná se o riziko 

poškození zdraví, ztráty, zničení nebo poškození majetku nebo motorového vozidla nebo 

odpovědnost za škodu v případě majetku nebo odpovědnost za újmu v případě ušlého zisku 

nebo újmy na zdraví, kdy se tato odpovědnost vztahuje na povinnost uhradit náhradu. 

Morální riziko se vztahuje na lidské aspekty, které mohou ovlivnit výsledek. Většinou se 

jedná o postoje pojištěného. 

 Čisté riziko znamená takový stav po události, kdy je výsledek dané události pouze 

nepříznivý a negativní. Čistým rizikem se tato práce zabývá. Oproti tomu spekulativní riziko 



10 

 

představuje možnost dosáhnout ztrátu v případě vzniku určité události, jakož i zisku, 

například z investování do akcií.  

 Jako další riziko si uvedeme finanční riziko, které představuje možnost měření 

výsledku v peněžním vyjádření, při kterém je možné stanovit určitou peněžní částku jako 

výsledek působení rizika. Za příklad si můžeme uvést ztrátu zisku v případě požáru či 

přerušení provozu v důsledku poškození strojů a zařízení podnikatelského subjektu.  

 Dále je podstatné si vymezit následující klíčovou klasifikaci rizik a to na rizika 

pojistitelná a nepojistitelná. Hranice mezi pojistitelností a nepojistitelností rizika se stále 

vyvíjí. S rozvojem moderních technologií, informační techniky a také globalizace pojistných 

trhů roste možnost pojistit i to, co dříve nepřipadalo v úvahu. 

 Toto rozdělení rizik je pro práci důležité. Oba tyto pojmy se uplatní, když dochází k 

přenesení rizika na třetí osoby.  

Pojistitelné riziko musí splňovat čtyři následující znaky: 

 Specifikace rizika 

 První podmínkou je specifikace rizika, což znamená, že riziko musí být správně 

identifikovatelné. Musí se určit jednoznačná příčina události, jejichž výsledkem byla ztráta 

krytá pojištěním. Často se stává, že přesné určení rizika bývá problematické, proto je nutné 

v pojistné smlouvě určit každé riziko a pojistnou událost. 

 Měřitelnost 

 Měřitelnost se týká vyčíslení ztráty z realizace rizika, kdy je nutné provést samotné 

vyčíslení částky. Provádí se dle daných objektivních pravidel a u některých druhů 

pojistitelných ztrát si samy pojišťovny vytváří samostatné tabulky a oceňovací tabulky, 

podle kterých postupují. 

 Nahodilost 

 Nahodilost projevu rizika spočívá v neurčitosti a nejistotě, kdy se riziko negativně 

projeví a způsobí ztrátu. Pokud by bylo jisté, že se riziko realizuje, tak je možno krýt ztráty 

jiným způsobem, ale ne pojištěním. Jiným případem je životní pojištění, u kterého je jistota, 

že se pojistná událost zrealizuje, a to dožitím nebo smrtí. Ovšem tímto typem pojištění se 

práce nezabývá. 
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 Ekonomická přijatelnost 

 Poslední podmínkou je, že musí být riziko ekonomicky přijatelné pro danou 

pojišťovnu. Pojišťovna příjme jen takové riziko, které je dobře rozložené, a které dokáže 

pojišťovně dosáhnout ekonomické vyrovnanosti pojištění v rámci dostatečně velkého 

pojistného kmene. (Řezáč, 2011) 

 

 Nepojistitelná rizika jsou všechna ta, která nesplní alespoň jednu z výše uvedených 

podmínek. Nepojistitelné riziko můžeme ještě dělit na následující dvě možnosti: 

 Riziko obecně nepojistitelné 

 Obecně nepojistitelné riziko je takové, které je ovladatelné pojištěnými, protože 

takové pojišťování by mohlo být výzvou k pojišťovacím podvodům. U těchto případů žádná 

pojišťovna rizika nepřevezme.  

 Riziko podmíněně nepojistitelné 

 Za podmíněně nepojistitelná rizika bereme rizika, u kterých jedna pojišťovna nebyla 

ochotna pojištění převzít a zatímco jiná pojišťovna je převezme. Často je ovlivněna hlavně 

situacemi na pojistném trhu, právními předpisy nebo jinými okolnostmi. Znamená to, že 

nepojistitelnost může být v hodně případech pouze dočasná, regionální či pouze věcná.  

 Dočasná nepojistitelnost může znamenat, že po získání informací o nebezpečí 

pojišťovna začne riziko pojišťovat, anebo naopak, že dané pojišťování pozastaví do doby, 

než se změní znalosti o příslušném nebezpečí. Regionální nepojistitelnost nám už z názvu 

říká, že riziko nelze pojistit v některé vymezené oblasti. Věcná nepojistitelnost znamená, že 

nám pojišťovna nepojistí věci, které jsou už hrubě poškozeny. (Tichý, 2006) 

 Klíčovým pojmem práce je také především riziko podnikatele, které velmi úzce 

souvisí s tématem a je důležité si ho definovat. Podnikatelské riziko se hodnotí ze dvou 

stránek, a to ze stránky pozitivní a negativní. Pozitivní stránka věci se týká naděje vyššího 

zisku, naděje vyššího úspěchu a celkově vše, co může být pro firmu přínosem. Práce se bude 

ovšem zabývat druhým pohledem na riziko, a tou je jeho negativní stránka, která naopak 

znamená vznik nebezpečí horších hospodářských výsledků. Ty mohou vzniknout pomocí 

kombinace dvou faktorů, a to volatility finančních proměnných, které ovlivňují míru rizika, 

a dále celkové angažovanosti k těmto zdrojům rizika. Veškeré subjekty, které riziko 
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podstupují, často nemohou kontrolovat volatilitu finančních proměnných a ani to není jejich 

zájem, jelikož pak by ani nepotřebovali makléře a mohli by se o své investice starat zcela 

sami. Ovšem na druhou stranu mohou upravit a rozvíjet svoji angažovanost v rámci těchto 

rizik, a to prostřednictvím metod snižování rizika, které budou popsány dále. Důležité je 

zmínit, že ač už je riziko vnímáno spíše v negativním slova smyslu, tak existují lidé, kteří 

přesto tyto rizika vyhledávají a mají k nim kladný vztah. V podstatě lze rozlišit tři pohledy 

podnikatelů či manažerů k riziku, a to:  

 Averze, 

 sklon k riziku, 

 neutrální postoj. 

V prvním případě podnikatel či manažer, který má sklon k averzi, se rizikovým 

podnikatelským projektům značně vyhýbá a dává přednost projektům, které zaručují 

jednoznačný úspěch a přijatelné výsledky. Tito podnikatelé a manažeři vždy volí 

konzervativní strategii. Naopak v druhém případě, kdy podnikatel má sklony k riziku, tak 

rizikové projekty vyhledává, protože ty jsou pak spojeny nejenom s velkými zisky, ale také 

s vyšším nebezpečím špatných výsledků, respektive ztrát. Poslední případ je, že má 

podnikatel neutrální postoj k riziku, což znamená, že má mezi sklonem a averzí k riziku 

rovnováhu. (Rais a Smejkal, 2013) 

 Jak již bylo řečeno, jakmile nastane nahodilá událost ohrožující daný podnikatelský 

subjekt, dojde ke vzniku škody. Tyto škody, které vznikají v důsledku realizace rizika, 

mohou mít rozdílné povahy. Na jedné straně se jedná o škody materiálního charakteru, které 

jsou předmětem krytí v rámci pojištění a škody nemateriálního charakteru, které lze těžko 

prostřednictvím finančního nástroje řešit. Jakou obecnou povahu mohou mít materiální 

a nemateriální škody, uvádí následující tabulka č. 2. 1. (Ducháčková, 2009) 
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Tabulka č. 2. 1. – Materiální a nemateriální škody v souvislosti s realizací rizika 

Materiální škody Nemateriální škody 

Jsou bezprostřední hospodářské ztráty pro 

poškozené v důsledku 

Působí nepřímo na majetek 

- Věcných škod - - Bolest po úrazu 

-   - Škod v souvislosti se snížením nebo ztrátou 

příjmů 

- - Ztráta blízkého příbuzného 

- - Vzniku výdajů v návaznosti na realizaci 

rizika 

 

Zdroj: Ducháčková, Principy pojištění a pojišťovnictví, 2009, strana 18 

 

2.3 Analýza rizik 

 Po představení pojmu „riziko“ a po jeho klasifikaci potřebné pro práci, se dále budeme 

zabývat analýzou rizik, která je velice důležitá pro podnikatelské subjekty v případě 

snižování rizik.  

Analýza je prvním fází při procesu snižování rizik. Analýza rizik znamená proces 

definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich realizace a dopadu na aktiva, tedy určení rizik 

a jejich závažnosti. Další činností navazující na analýzu rizik je management rizik, neboli 

řízení rizik. (Rais a Smejkal, 2013) 

2.3.1 Základní pojmy analýzy rizik 

 Aktivum 

 Aktivum je veškerý majetek, který vlastní daný subjekt. Je to vše, co má pro subjekt 

hodnotu, která může být snížena působením hrozby. Aktiva dělíme na hmotná a nehmotná. 

Mezi hmotná aktiva typicky řadíme nemovitosti, cenné papíry, peníze apod. a do 

nehmotných aktiv patří informace, předměty průmyslového a autorského práva, morálka 

pracovníků apod. Za aktivum se považuje samotný subjekt, jelikož hrozba může postihnout 

i celou jeho existenci.  

 Hrozba 

 Hrozba je síla, událost, činnost nebo osoba, která má nepříznivý vliv na bezpečnost 

nebo může zapříčinit škodu. Základní vlastností hrozby je její úroveň. Úroveň hrozby se 
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hodnotí podle třech faktorů. Prvním faktorem je nebezpečnost, kterou je myšleno schopnost 

hrozby vyvolat škodu. Druhým faktorem je přístup, kterým se myslí, že se hrozba svým 

působením přiblíží k aktivu a tedy získá k němu přístup. Třetím faktorem je motivace. Tento 

faktor nám říká, že je možný zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu. Odhad motivace spočívá 

v pochopení skupinových a národních záměrů i záměrů jednotlivců, jejich cílů, politiky. 

Odhad dané motivace nám napomáhá při tvorbě expertních stanovisek a odhadů hrozeb. 

 Zranitelnost 

 Zranitelností je myšlen nedostatek, slabina, vada nebo stav analyzovaného aktiva, 

případně subjektu nebo jeho části, který může hrozba uplatnit pro svůj nežádoucí stav. Tato 

veličina je další vlastností aktiva a říká nám, jak citlivé je aktivum na působení dané hrozby. 

 Zranitelnost vzniká všude tam, kde dochází ke vzájemnému působení hrozby a aktiva. 

Základní vlastností zranitelnosti je také její úroveň. Hodnotí se dle citlivosti aktiva na 

poškození danou hrozbou a dle kritičnosti aktiva, jak jsou daná aktiva důležitá pro 

analyzovaný subjekt. 

 Protiopatření 

 Protiopatření je proces, technický prostředek nebo cokoliv, co bylo speciálně 

vytvořeno pro zmírnění působení hrozby nebo její úplnou eliminaci. Navrhují se s cílem 

předejít vzniku škody nebo s cílem usnadnit překlenutí následků škody.  

 Z hlediska analýzy rizik má protiopatření dvě základní vlastnosti, kterými jsou 

efektivita a náklady. Efektivita vyjadřuje, o kolik sníží dané protiopatření účinek hrozby. 

Náklady znamenají veškeré vynaložení prostředků na snížení hrozby. Do nákladů na 

protiopatření se započítávají náklady na pořízení, zavedení a provozování protiopatření. Obě 

tyto vlastnosti jsou velmi klíčovými parametry při výběru vhodného protiopatření. 

 Riziko 

 Riziko vzniká interakcí mezi hrozbou a aktivem. Hrozba, která nepůsobí na žádné 

aktivum, tak nemusí být brána v úvahu při analýze. A platí i pro aktiva, že na které nepůsobí 

žádná hrozba, tak není předmětem analýzy rizik. Další výklad byl k tomuto pojmu podán 

výše.  



15 

 

2.3.2 Obecný postup analýzy rizik  

Pro analýzu rizik musí existovat určitý obecný návod, jak se má postupovat, jelikož 

rizika většinou neexistují samostatně, ale obvykle se jedná o určité seskupení rizik, které pak 

mohou ve svém dopadu představovat velkou hrozbu pro daný subjekt. Vždy je velmi 

důležité si stanovit priority z pohledu dopadu a pravděpodobnosti výskytu těchto kombinací 

rizik a zaměřit se na významné rizikové oblasti.  

Postup analýzy rizik obsahuje obecné činnosti a aktivity, které jsou uvedeny 

v následné časové posloupnosti. 

 Identifikace aktiv 

 Identifikace aktiv znamená vymezení posuzovaného subjektu a vytvoření soupisu 

všech aktiv, které leží uvnitř hranice analýzy rizik. U každého aktiva se napíše název aktiva 

a jeho umístění.  

 Mezi nejdůležitější aktiva pro daný subjekt většinou patří data, informace, znalosti, 

technické a programové prostředky, komunikační zařízení či personál firmy. Samozřejmě 

záleží na typu subjektu, a co je jeho hlavní podnikatelskou činností. U výrobního podniku to 

mohou být hotové výrobky, nebo například v obchodní firmě finanční aktiva apod. 

 Stanovení hodnoty aktiv 

 Dalším krokem je stanovení hodnoty aktiv a určení jejich významu a důležitosti pro 

daný subjekt. Ohodnotí se možné dopady jejich ztráty, změny a poškození na existenci 

a chování subjektu. Při stanovení hodnoty aktiv se často vychází z jeho nákladových 

i výnosových charakteristik. Bere se v úvahu jeho pořizovací cena, reprodukční pořizovací 

cena a také jaké zisky přináší dané aktivum či jak jinak je významný pro daný subjekt. 

 Identifikace hrozeb 

 V této fázi dochází k identifikaci a popisu událostí a akcí, které mohou negativně 

ovlivnit hodnotu aktiv.  

 Analýza hrozeb a zranitelností 

 U analýzy hrozeb a zranitelností se hodnotí každá hrozba vůči každému aktivu. 

Aktiva, která mohou být ohrožena určitou hrozbou, mají přiřazenou úroveň hrozby vůči 

tomuto aktivu a úroveň zranitelnosti aktiva vůči této hrozbě. 
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 Při této analýze se berou v úvahu používaná protiopatření, jelikož ta mohou snížit jak 

úroveň hrozby, tak úroveň zranitelnosti aktiva. 

 Pravděpodobnost jevu 

 U tohoto kroku se nikdy neví, zda zkoumaný jev nastane či nikoliv. Ke každému jevu 

se připíše pravděpodobnost jeho realizace. Musí se stanovit, zda je analyzovaný jev 

náhodný, nebo zda jej můžeme vyloučit.  

 Měření rizika 

 Výše daného rizika plyne z hodnoty aktiv, úrovně hrozby a zranitelností aktiva. Při 

analýze rizik se často pracuje s veličinami, které v mnoha případech nejde změřit 

a stanovení jejich rozsahu často závisí na kvalifikovaném odhadu specialisty, který se 

vyjadřuje na základě svých zkušeností z praxe. 

 V případě jednotlivce se většinou postupuje tak, že riziko měříme podle 

pravděpodobnosti nepříznivé odchylky od výsledku, ve který doufá. Jednotlivec věří, že ke 

ztrátě nedojde, takže pravděpodobnost odchylky od toho, v co doufáme a co je měřítkem 

rizika, se obměňuje přímo s pravděpodobností, že dojde ke ztrátě. Znamená to, že čím je 

vyšší pravděpodobnost, že dojde k nepříznivé události, tím je pravděpodobnost odchylky 

větší od výsledku, ve který jedinec doufá, a tím je také větší riziko. 

 Pokud se jedná o větší počet jednotek, které jsou vystavovány riziku, lze provést 

odhady ohledně pravděpodobnosti výskytu daného počtu ztrát. Očekává se tedy, že nastane 

předvídané množství ztrát. To znamená pravděpodobnost výskytu nějakého výsledku, který 

bude rozdílný od výsledku předpovídaného nebo očekávaného. 

 V analýze rizik se obvykle pracuje se dvěma způsoby vyjádření veličin. Proto zde 

můžeme provést základní rozdělení dle těchto dvou přístupů k jejímu řešení. Existují metody 

kvantitativní a kvalitativní vyjadřující veličiny analýzy rizik, případně kombinace těchto 

dvou metod. Kvantitativní metody jsou stavěny na základě matematického výpočtu rizika 

z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. Při této metodě se užívá číselné ocenění jak 

v případě pravděpodobnosti vzniku události, tak i při ocenění dopadu dané společnosti. 

Oproti tomu kvalitativní metody jsou založeny na popisu závažnosti potencionálního dopadu 

a na pravděpodobnosti, že daná událost nastane. Rizika jsou například slovně rozdělena na 
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riziko malé, střední, velké apod. Vzhledem k praktické části se dále těmito metodami 

nebudeme zbývat, jelikož je dále nevyužijeme. (Rais a Smejkal, 2013) 

2.4 Risk management podnikatelského subjektu 

 Nyní se již zaměříme na risk management podnikatelského subjektu, neboli na řízení 

rizik, které nastávají hned po analýze rizik. 

Risk management je vědecký přístup k problematice rizika, který si klade za cíl 

snížení či úplnou eliminaci rizik, kterým čelí podnikatelský subjekt. Jedná se o způsob 

řešení rizik předvídáním možných ztrát a provádění postupů, které minimalizují vznik ztráty. 

Cílem je analyzovat současná i budoucí rizika. V dnešní době analýza plní důležitou funkci 

pro všechny společnosti a subjekty, pojem se stal fenoménem, ovšem skutečná práce řízení 

rizik je stará jako civilizace sama. V širším slova smyslu je řízení rizik proces chránit osoby 

či majetek. V užším slova smyslu se jedná o manažerskou funkci dané společnosti. 

(Vaughan a Vaughan, 2007) 

Terminologie v oblasti risk managementu je přebrána z anglického jazyka. V češtině 

se užívá často řízení rizik. Nevýhodou českého termínu je, že nemusí být chápáno, co je 

vlastně předmětem řízení. Nejedná se totiž o řízení samotných rizik, ale o řízení podniku 

a jeho procesů, které minimalizují daná rizika. Pro vysvětlení si můžeme uvést následující 

příklad, kdy rizikem daného podniku je únik nebezpečných chemických látek. Ochrana 

nespočívá v řízení tohoto rizika, ale v uskutečnění takových technických, organizačních 

a personálních opatření a procesů, kterými se pravděpodobnost úniku minimalizuje. (Kruliš, 

2011) 

Risk management je souhrn jednání, které směřují k nalezení a posouzení 

nejvýznamnějších rizik a posouzení jak s riziky naložit. K hlavním činnostem rizikového 

manažera patří zejména maximální možné omezení pravděpodobnosti výskytu rizik 

a předvídání a organizování důsledků realizace rizik takovým způsobem, aby byl dopad pro 

podnik co nejnižší. (Ducháčková, 2009) 

2.4.1 Proces risk managementu 

Pro účely práce bude stačit rozdělení procesu risk managementu do tří základních 

fází. Obecně představuje management rizik řadu činností, ale současně jde o opakující se 

proces. Tyto fáze jsou uvedeny na následujícím obrázku č. 2.1.  
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Obrázek č. 2.1. - Proces risk managementu 

 

ZDROJ: Ducháčková, Principy pojištění a pojišťovnictví, 2009, strana 22 

 

 Identifikace rizik 

 První fází je identifikace rizik, která znamená analýzu rizikového prostředí a zjištění, 

která rizika mohou ohrožovat ekonomickou stabilitu. Jedná se jak o identifikaci rizik, které 

plynou ze subjektivního rozhodování, tak i z objektivních okolností. Je velmi důležité 

ohodnotit situaci v rámci podnikatelského subjektu a provést zjištění oblastí, které jsou 

důležité z pohledu realizace rizika. Je třeba zhodnotit:  

- jaký majetek daný podnik vlastní,  

- kde je majetek v podnikatelském subjektu umístěn (budovy, stavby, stroje, zásoby apod.), 

- finanční hodnoty znamenající jak přítomné tak i potencionální (finanční hotovost, cenné 

papíry, patentová práva), 

- pracovní síly, 

- jaká podnik vlastní nehmotná aktiva. 

 Jde o zaměření se na rizika působících uvnitř podniku, mezi které patří požár, exploze, 

strojní poruchy, krádež apod. a rizika ovlivňující podnik z vnějšího prostředí, mezi které 

naopak řadíme přírodní nebezpečí, platební neschopnost obchodních partnerů politická 

rizika apod. 

Identifikace rizik 

Ocenění a kvantifikace rizik 

Kontrola a 

financování rizik 
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 Předmětem zkoumání risk managementu jsou rizika, která se považují za prvé za 

kontrolovatelná a ovlivnitelná a za druhé za rizika omezeně kontrolovatelná. Do první 

skupiny patří rizika spojená s fyzickými ztrátami nebo poškození majetku a škod na zdraví, 

odpovědnost za škody, přerušení ekonomické činnosti, chyby v řízení či nedbalosti jako 

například špatné balení výrobků. Do druhé skupiny řadíme rizika technologická, politická 

jako je např. státní převrat, sociální (např. stávky) či rizika vyplývající z přírodního 

prostředí, kam patří změna klimatu, míra vyčerpanosti zdrojů apod. 

 Ocenění a kvantifikace rizik 

 Druhá fáze se zabývá zjištěním, jakou váhu mají jednotlivá rizika a jaký dopad mohou 

mít na finanční situaci daného podnikatelského subjektu. 

 Jak již bylo řečeno výše tak dopady neboli škody mohou mít charakter ztrát 

nemateriálních i materiálních. Ohodnocení těchto dopadů existence jednotlivých rizik na 

finanční situaci podniku zahrnuje zjištění jednak pravděpodobnosti vzniku škody, tedy 

realizace rizika, a jednak velikosti důsledku při realizaci rizika. Ohodnocení rizika se 

vypočítá jako součin četnosti a důsledku.  

 Kontrola a financování rizik 

 Třetí fáze se už zaměřuje na přijímání opatření k předcházení škod a rozhodování 

o finančním odstranění důsledků záporných nahodilých událostí. Nejprve je snaha rizikům 

v co největší míře předejít. Předcházet rizikům ovlivňující podnikatelský subjekt lze 

využitím strategických opatření nebo opatřeními fyzickými.  

 Mezi strategická opatření patří zejména smluvní vyloučení odpovědnosti, což znamená 

uzavření smlouvy vylučující odpovědnost za určitá rizika, dále použití bezpečnějších 

technologií a materiálů či případné zastavení výrobní linky. Za fyzické opatření se bere 

zavedení zařízení na ochranu proti riziku, kam patří například protipožární opatření, 

bezpečnostní zámky či ochranné pomůcky při práci. U rizik, kterým nelze předcházet 

zmíněnými opatřeními, tak se v rámci risk managementu uvažuje o finanční eliminaci rizika. 

V tomto případě má podnikatelský subjekt možnost krýt rizika z vlastních zdrojů nebo 

přenést rizika na specializovanou instituci, která se zabývá pojistnou ochranou. Tyto 

způsoby snižování rizika si probereme blíže v následujících kapitolách. (Ducháčková, 2011) 
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2.5 Metody snižování rizik  

S riziky je nutné v podnikání počítat. Některá z těchto rizik můžeme přesunout 

a některá zadržet. V dalších případech je také nejvhodnější se rizikům vyhnout či tyto rizika 

zredukovat. Vhodnost užití z těchto uvedených činností řízení rizik v dané situaci 

povětšinou určují samotné charakteristiky rizik. Každá tato činnost by měla být použita 

v situaci, kdy je nejvhodnějším a nejméně nákladným způsobem dosáhnutí cíle v podobě 

snížení či úplného odstranění rizika. Následující tabulka č. 2. 2. nám ukazuje základní 

doporučení s ohledem na vztahy jednotlivých metod a konkrétních rizik.  

Tabulka č. 2. 2. - Metody pro obecné řešení problému rizika ve firmě 

 

Vysoká 

pravděpodobnost 

Nízká 

pravděpodobnost 

Vysoká 

tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění 

Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 

ZDROJ: Rais a Smejkal, Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 2013, str. 169 

Rizika jsou rozdělena do čtyř skupin podle kombinace pravděpodobnosti a tvrdosti 

každého rizika. Tvrdost rizika znamená dopad ztráty v případě výskytu nepříznivé situace. 

Toto rozdělení sice v reálném životě není tak jednoznačné a jednoduché, ale můžeme jej 

využít hlavně ve fázi analýzy konkrétního rizika. Pokud dojde k vysoké tvrdosti ztráty, tak 

není možná retence rizika, neboli zadržení rizika. Dále také víme, že pokud je 

pravděpodobnost ztráty příliš vysoká, není vhodné pojištění, neboť se stává příliš 

nákladným. Z tohoto nám tedy vyplývá, a vidíme to i přímo v tabulce, že při řešení rizik 

charakterizovaného vysokou tvrdostí a vysokou pravděpodobností je vhodné použít metody 

redukce nebo vyhnutí se těmto rizikům. Další metodou pro obecné řešení problému rizika 

charakterizovaného vysokou pravděpodobností ztráty a jejich nízkou tvrdostí je vhodná 

retence či redukce. Retence je přijatelná, neboť vysoká pravděpodobnost nízké ztráty 

znamená vyšší náklady na přesun. Redukce je zde zase přijatelná, protože snižuje celkový 

objem ztrát, který je třeba nést. Třetí možností snižování rizika je pojištění, což nastává 

u rizik charakterizovaných vysokou tvrdostí a nízkou pravděpodobností ztráty. Vysoká 

tvrdost znamená katastrofální dopad, pokud ztráta skutečně nastane. Pravděpodobnost na 

nízké úrovni znamenající nízké naplnění hrozby poukazuje na nízkou očekávanou hodnotu 

ztráty a nízké náklady na přesun. Poslední doporučenou metodou je retence neboli zadržení 
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rizika.  

O tuto situaci se jedná v případě nízké pravděpodobnosti a nízké tvrdosti. Tato rizika se 

avšak objevují velmi zřídka, a když se objeví, je jejich finanční dopad bezvýznamný.  

Je samozřejmé, že nejde všechna rizika třídit dle uvedené kategorizace. Pokud nelze 

pravděpodobnost a tvrdost rozčlenit na „nízká“ nebo „vysoká, můžou být tyto zásady 

modifikovány úsudkem, zkušenostmi, znalostmi či analogií. Retence rizika se nemůže 

použít tam, kde by došlo k porušení právních předpisů, například z oblasti bezpečnosti 

práce, ochrany osob a majetku, životního prostředí apod.  

Významnou součástí procesu rozhodování o redukci rizik jsou samozřejmě náklady na 

snížení rizik. Platí závislost, dle které je vyvážený stav mezi náklady na snížení rizik a jeho 

výši, neboli škodou, kterou může hrozba způsobit. Následující graf č. 2. 3. nám ukazuje 

ideální či teoretický průběh, který se samozřejmě může v konkrétních případech různě lišit.  

Graf č. 2.3. - Vzájemný vztah nákladů na eliminaci rizika a potencionálních škod 

 

ZDROJ: Rais a Smejkal, Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 2013, str. 170 

 Z grafu lze vyvodit, že nemůžeme předpokládat nulové náklady na odstranění rizika. 

Stoprocentní odstranění rizika může i znamenat vynaložení nekonečně velké náklady. Do 

opatření na snížení či úplnou eliminaci rizika je vhodné investovat ovšem pouze tolik, aby 

náklady byly úměrné potencionální výši hrozící škody.  

Existuje celá škála kategorií, které uvádějí metody snižování rizika. Kromě výše 

zmíněných metod jako je retence, redukce či vyhnutí se rizika, existují i další metody, které 

si zde blíže upřesníme. 

Náklady Riziko 

Optimální 

stav 
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 Diverzifikace 

 Diverzifikace je jednou z možností snižování nepříznivých důsledků rizika. Tato 

metoda je velmi často používaná. Hlavním cílem je rozložit riziko na co největší základnu. 

Ovšem diverzifikace znamená další náklady a nemusí vždy být garancí úspěchu. Lze říct, že 

pravděpodobnost úspěšné aplikace této metody v praxi je u kapitálově silné firmy mnohem 

větší než u kapitálově slabé firmy. Daný subjekt si musí před zahájením procesu spočítat, 

zda si může tuto metodu snižování rizik dovolit a zda má na to, aby úspěšně provozoval 

další druh činnosti.   

 Nejvíce využívají diverzifikaci podniky zabývající se všeobecně výrobou a je 

používána ve formě rozšiřování výrobního programu. Cílem této formy diverzifikace je 

pochopitelně rozšíření produkce o výrobu různých druhů produktů tak, aby byly důsledky 

poptávky po jednom produktu vyrovnány zvýšením poptávky po jiném výrobku. Tento typ 

diverzifikace může být na úrovni horizontální i vertikální. U horizontální diverzifikace jde 

o rozšiřování produkce o další výrobky různé povahy, které doplňují dosavadní program 

podniku. Typickým příkladem jsou v současné době portfolia produktů českých bank, které 

rozšířily svá portfolia výrobků a služeb o produkty dceřiných leasingových firem, 

pojišťoven apod. Na rozdíl při vertikální diverzifikaci se vyrábí určitý výrobek a nákup 

jednotlivých komponentů může podnik zaměnit za vlastní výrobu komponentů nebo 

případně i hotové výroby může podnik prodávat sám a nedodávat je do cizí prodejní sítě. 

Tento typ diverzifikace značně snižuje riziko závislosti podniku na dodavatelích a snižuje 

riziko kontaktu s platebně neschopným odběratelem. 

 Další forma diverzifikace může být zaměřená do nepříbuzných oborů. Daný podnik se 

rozhodne zaměřit svou podnikatelskou činnost i na jiný obor a změní svou dosavadní 

výrobní a obchodní strategii. 

 Velmi častým způsobem diverzifikace bývá diverzifikace dodavatelů a odběratelů. 

Firma si rozloží své dodávky surovin na více dodavatelů, takže to sníží její závislost pouze 

na jednom dodavateli. A také se podnik snaží o to, mít co největší počet zákazníků, které 

jsou rozmístěny tak, aby výpadek jednoho segmentu značně neohrozil daný podnik a mohl 

se zaměřovat na jiný segment zákazníků bez výrazné změny. 
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 Transfer rizika 

Transfer rizika je další metodou snižování rizika znamenající přesun rizika na jiné 

podnikatelské subjekty. Pro účely práce bude stačit výčet pár vybraných způsobů transferu 

rizika. Mezi nejčastěji metody transferu rizika patří například: 

- Uzavíraní dlouhodobých kupních smluv na dodávky surovin a komponent za předem 

stanovené pevné ceny. 

- Uzavírání obchodních smluv, které zajišťují odběrateli dodávku výrobních komponent určené 

kvality v předem stanovený čas. 

- Přenos finančního rizika podnikatele, které je spojeno s vlastnictvím daného zařízení na 

leasingovou společnost. 

- Odkup pohledávek – faktoring, forfaiting. 

- Akreditiv, inkaso bankovní záruka apod. 

 

 Pružnost firmy 

Tato metoda je typická hlavně pro úspěšné malé a střední podnikatelské subjekty. 

Pružnost firmy znamená schopnost daného podniku reagovat na změny a umění eliminovat 

důsledky výskytu určitých rizik. Pružnost se vztahuje jak na oblast výroby a poskytování 

služeb, ale i na organizační strukturu firmy či na systém řízení podniku. (Rais a Smejkal, 

2013) 

 Individuální krytí rizik  

U individuálního krytí rizik jde o vytváření individuálních rezerv použitelných na krytí 

jednotlivých rizik prostřednictvím různých forem spoření. Míra krytí rizik je dána jen 

naspořenými prostředky. Týká se to jak jednotlivců, případně rodin, tak i samozřejmě 

podnikatelských subjektů. (Ducháčková, 2009) 

Podnikatelské subjekty si vytvářejí materiálové i finanční rezervy. Materiálové neboli 

hmotné rezervy jim umožňují snížit nebo úplně odstranit například výkyvy dodávek surovin 

a vstupních komponent. Finanční rezervy umožní zase podniku překonat období okamžitého 

nedostatku hotových finančních prostředků. (Rais a Smejkal, 2013) 
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 Pojištění  

Pojištění je jedno z nejčastějších metod snižování rizika. Jde o přenos rizika na 

specializovanou instituci. Rovněž jde o tvorbu rezerv na krytí rizik. Podstatným rozdílem 

ovšem je, že v případě pojištění není krytí rizik omezeno pouze naspořenými prostředky 

jednotlivých účastníků a jde tedy o tvorbu kolektivní rezervy. (Ducháčková, 2009) 

V jakémkoliv managementu rizik je potřeba věnovat pojištění velkou pozornost, a nejen 

proto se tomuto tématu budeme podrobněji věnovat v následující kapitole se stejnojmenným 

názvem. (Tichý, 2006) 
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3.  Pojištění rizik podnikatelského subjektu 

Pojištění řadíme k historicky nejstarším způsobům přenosu rizika. Princip pojištění je 

z pohledu teorie rizik směna rizika velké ztráty znamenající škodu za jistoty malé ztráty tedy 

pojistného. Záporné důsledky rizika budoucí škodlivé situace se přenesou na pojišťovnu, 

která tyto škody kryje zcela nebo částečně. (Rais a Smejkal, 2013) 

Pojištění řadíme mezi finanční služby. Předmětem této služby je za úplatu poskytnutí 

pojistné ochrany. Jedná se o službu abstraktního charakteru, což znamená, že pojišťovna 

slibuje, že v případě uskutečnění předem definované nahodilé události vyplatí subjektu 

specifikovanou velikost náhrady. U nahodilé události musí platit, že není jisté, zda nastane, 

kdy nastane a v jakém rozsahu nastane. Pojištění je nástroj finančního odstranění 

negativních důsledků nahodilosti. Pojištění vede k vyrovnání rizika v rámci všech subjektů, 

které se pojištění zúčastní. (Ducháčková, 2009) 

Hlavní výhodou pojištění je určitě vědomí, že nám poskytuje jistý druh klidu. Je to 

důležité jak pro soukromé osoby, které si pojišťují své auto, dům apod., ale je to však také 

nesmírně důležité pro podnikatele a obchod.  

Kdyby lidé neinvestovali do svého podnikání, existovalo by méně pracovních míst, 

méně zboží, s tím souvisí potřeba více dovážet a obecně by poklesl blahobyt. V případě 

zakoupení příslušného druhu pojištění umožní podnikatelskému subjektu přenést alespoň 

část rizika své podnikatelské činnosti na pojistitele.  

Finanční prostředky podniku, které by musel jinak udržovat jako lehce dostupné 

rezervy pro krytí budoucích škod, se uvolňují jako investice do produktivních činností 

podniku. Můžeme tedy nazvat, že pojištění působí jako podnět činnosti podniku. 

Samozřejmě středně velké a velké společnosti by si mohly vytvořit rezervy pro mimořádné 

události, jako jsou požáry či krádeže. Ovšem tyto peněžní prostředky by musely mít 

dostatečně rychle dostupné, a proto by byla úroková míra, kterou by mohl tento 

podnikatelský subjekt dostat, mnohem menší než je obvyklá sazba. Tyto peníze by také 

ovšem nebyly dostupné pro investice v samotném podnikatelském subjektu. Podnik si může 

koupit pojištění za pojistné, které bývá menší než finanční prostředky, které by si sám 

podnik musel ponechat na pokrytí případných ztrát. Pojistné může být bráno jako určitá 

ztráta pro podnik, ale po jeho zaplacení může subjekt dále podnikat a investovat s vědomím, 

že o určitou část rizik je postaráno. To již bylo uvedeno na začátku této kapitoly, že pojištění 
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poskytuje jistý druh klidu mysli, a tak může dále rozvíjet svou podnikatelskou činnost. 

(Páleník a kolektiv, 2007) 

Z právního hlediska představuje pojištění právní vztah. Pojistný právní vztah vzniká 

buď uzavřením pojistné smlouvy, nebo na základě jiného právního předpisu. V případě 

ujednání pojištění na dobu kratší než jeden rok vzniká pojistný právní vztah i ústně 

a nevyžaduje se písemná forma pojistné smlouvy. Tento pojistný vztah je závazkový a je 

dán rovností účastníků, kteří na sebe převzali práva a povinnosti podpisem písemné smlouvy 

nebo je spojuje právní předpis. (Bělohlávek, 2012) 

3.1 Pojistná smlouva  

Nyní se zaměříme na pojistnou smlouvu, neboť jak již bylo řečeno, tak pojistný 

vztah nám může vzniknout na základě uzavření pojistné smlouvy. 

Pojistná smlouva byla do 31. 12. 2013 upravena v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné 

smlouvě (dále ZPS). Od 1. 1. 2014 existuje nový právní předpis upravující pojistnou 

smlouvu a tím je zákon č. 89/2012, občanský zákoník (dále NOZ). Oblast pojištění je 

v tomto zákoně zakotvena v § 2758 - § 2872. Důležité zmínit, že smlouvy, které jsou 

uzavřené před rokem 2014, tak se nadále řídí dle ZPS. 

Dle NOZ v §2758 se pojistnou smlouvu pojistitel
1
 zavazuje vůči pojistníkovi

2
 

poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění v případě vzniku nahodilé skutečnosti 

kryté pojištěním, tedy v případě pojistné události, a pojistník se zavazuje zaplatit pojistné 

pojistiteli. 

Mezi povinné náležitosti písemného sjednání pojistné smlouvy patří:  

 Číslo smlouvy, 

 určení pojistitele a pojistníka,  

 určení oprávněné osoby
3
 nebo způsobu, jak bude určena, 

 pojistná událost a pojistné nebezpečí
4
, 

 výši pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění jednorázové nebo běžné, 

 pojistná dobu, 

                                                 
1
 Pojistitel je právnická osoba, které bylo uděleno povolení k provozování pojištění, tj. pojišťovna. 

2
 Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem a která má povinnost 

platit pojistné vyplývající z uzavřené pojistné smlouvy. (Ducháčková, 2009) 
3
 Oprávněná osoba je ta, které v důsledku pojistné události vzniká právo na pojistné plnění. (Bělohlávek, 2012) 

4
 Pojistné nebezpečí znamená možnou příčinu vzniku pojistné události. (Ducháčková, 2009) 
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 případná odchylná ujednání od pojistných podmínek, 

 pokud bylo při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech 

pojistitele, pak i způsob výše určení podílu. 

K písemné formě smlouvy se přikládá i pojistka vydaná pojistitelem, která musí v této 

situaci obsahovat minimálně: 

 Číslo smlouvy,  

 určení pojistitele a pojistníka, 

 určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena, 

 pojistnou událost a pojistné nebezpečí, 

 pojistnou dobu. 

Pojistka je písemné potvrzení od pojistitele, který dokládá uzavření pojistné smlouvy. Ta 

musí být vydána vždy. Pokud není pojistná smlouva uzavřena v písemné podobě, tak musí 

pojistka obsahovat údaje, které jsou obsaženy v písemné podobě smlouvy, které jsou již 

uvedeny výše. Pokud je pojištění ujednáno na dobu delší než jeden rok, tak tento případ 

vyžaduje vždy písemnou podobu smlouvy. (Bělohlávek, 2012) 

 V pojistné smlouvě jsou zahrnuty konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace 

pojištění. Pojistné podmínky jsou dohodnuté a závazné pro obě strany a obsahují právní 

úpravu sjednaného pojistného produktu. Sjednávají se všeobecné pojistné podmínky a další 

doplňkové pojistné podmínky, které vychází z charakteru daného pojistného produktu. 

 Všeobecné pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy. Obsahují 

charakteristiku pojmu pojistná událost. Pojistná událost je také nyní upravena v NOZ a jedná 

se o nahodilou událost krytou pojištěním. Ve smlouvě jsou uvedeny rizika krytá v rámci 

daného pojistného produktu včetně výčtu výluk z pojištění. Dále všeobecné podmínky 

obsahují způsob uzavření pojistné smlouvy, začátek, dobu trvání a ukončení pojištění, 

předmět pojištění, podmínky poskytování a způsob propočtu velikosti pojistného plnění.  

 Pojistná doba je doba, na kterou je uzavřeno pojištění prostřednictvím pojistné 

smlouvy. Pojištění se sjednává buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. V případě 

sjednání pojištění na dobu určitou je ustanoven termín konce platnosti pojistné smlouvy, 

nebo je stanovena přesná délka platnosti pojistné smlouvy. Pojištění sjednané na dobu 

neurčitou je takové, kdy není stanovená pevná délka pojištění. (Ducháčková, 2011) 
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3.2 Vznik a zánik pojištění 

Vznik pojištění je zakotven v § 2772 NOZ, který je beze změny ve srovnání se starou 

právní úpravou ZPS. Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření smlouvy. V případě 

ujednání pojištění na dobu kratší než jeden rok, uzavření smlouvy se nevyžaduje a pojištění 

vzniká dnem dohodnutí obou stran. Zda bylo ujednáno, že se pojištění vztahuje i na dobu 

přede dnem uzavření smlouvy, nemá pojistitel povinnost poskytnout pojistné plnění., ovšem 

v případě pokud pojistník v době nabídky věděl, že pojistná událost už nastala. Naopak 

pojistitel nemá právo na pojistné, pokud on věděl, že v době nabídky pojistná událost nastat 

nemůže. (Bělohlávek, 2012) 

V případě zániku pojištění došlo k minimálním změnám v úpravě NOZ. Zánik 

pojištění je upraven v § 2 802 - 2 810. K zániku pojištění může dojít kvůli několika 

následujícím okolnostem. 

V prvním případě uplynutím pojistné doby v případě sjednaného pojištění na dobu 

určitou. Ovšem lze ujednat, že toto pojištění nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník 

nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby sdělí druhé straně, že má zájem na dalším 

trvání pojištění. 

Dále může pojištění zaniknout dohodou, kde musí zúčastněné strany ujednat, jak se 

vyrovnají. Změnou oproti ZPS je, že není nutné se v dohodě o zániku pojištění upřesňovat 

okamžik, kdy pojištění zanikne. V tomto případě platí, že pojištění zaniká dnem, kdy 

sjednaná dohoda nabyla účinnost. 

Pokud pojistitel upomene pojistníka o zaplacení pojistného a v upomínce je uvedeno, 

že pokud pojistné nezaplatí, tak dojde k zániku pojištění, a pokud nebude pojistné zaplaceno 

ani v dodatečné lhůtě stanovené nejméně na jeden měsíc ode dne doručení upomínky, 

pojištění zanikne uplynutím této lhůty. 

Pojištění může zaniknout i v případě podání výpovědi ze strany pojistitele nebo 

pojistníka. Vypovědět pojištění můžou obě strany s osmidenní výpovědní lhůtou do dvou 

měsíců ode dne uzavření pojištění nebo s měsíční výpovědní lhůtou do tří měsíců ode dne 

oznámení vzniku pojistné události. Dále může pojistník vypovědět z důvodu, když se 

dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění 
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zásadu rovného zacházení
5
 nebo když bylo doručeno pojistníkovi oznámení o převodu 

pojistného kmene nebo jeho části nebo když bylo zveřejněno oznámení o odejmutí povolení 

pojistitele k provozování pojišťovací činnosti. 

Dalším způsobem zániku pojištění je odstoupení, kterého může využít jak pojistitel, 

tak pojistník. Pojistitel má právo odstoupit od smlouvy v případě porušení povinnosti podání 

pravdivých informací od pojistníka či pojištěného, pokud pojistitel prokáže, že by po 

pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojištění neuzavřel. Naproti tomu pojistník má 

právo odstoupit od uzavřeného pojištění, pokud pojistitel porušil povinnost podání 

pravdivých informací. Pokud byla smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, tak má 

pojistník právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů ode dne jejich uzavření a to bez udání 

důvodů.  

Pojištění zaniká i v případě odmítnutí poskytnout pojistné plnění pojistitelem. 

V tomto je změna oproti ZPS, kdy nyní je nutný kumulativní souběh uvedených důvodů pro 

odmítnutí. Pojistitel může odmítnout poskytnout plnění, pokud byla příčina pojistné 

události, o které se dozvěděl až po vzniku dané události, nebo kterou při sjednávání pojištění 

nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti, nebo pokud by 

při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji 

uzavřel za jiných podmínek. 

Pojištění může zaniknout i v případě pokud zanikne pojistný zájem, pojistné 

nebezpečí den úmrtí pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního 

nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění. (Bělohlávek, 2012) 

3.3 Pojistný zájem 

Pojištění nemůže vzniknout bez pojistného zájmu, proto nyní ještě objasníme tento 

pojem. 

Pojistný zájem znamená oprávněnou potřebu ochranu před následky nahodilé 

události vzniklé pojistným nebezpečím. (Tichý, 2006) 

V NOZ došlo oproti předešlé úpravě v ZPS k upřesnění pojistných zájmů pojistníka. 

NOZ nově konkretizuje pojistný zájem a čeho se týká. Dále upřesňuje budoucí pojistný 

                                                 
5
 Zásada rovného zacházení znamená, že se při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění 

nepřihlíží k národnosti, rasovému nebo etnickému původu, těhotenství, mateřství nebo jinému hledisku, které by 

odporovalo tuto zásadu. (Bělohlávek, 2012) 
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zájem, pojištění neexistujícího pojistného zájmu i zánik pojistného zájmu za dobu trvání 

pojištění. Pojistný zájem je upraven v § 2761 – 2765 NOZ.  

Pojistný má zájem na svém životě a zdraví. Bere se v úvahu, že má pojistník pojistný 

zájem i na životě i na zdraví jiné osoby, pokud se osvědčí podmíněný vztah k této osobě 

vyplývající z příbuzenství nebo je podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování jejího 

života. Dále má pojistník pojistný zájem na svém majetku svém, ale i cizím, pokud se 

prokáže, že by bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta.  

Při pojištění majetku se může pojistit také budoucí pojistný zájem. Pokud byla 

pojistná smlouva sjednána se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu 

zájmu, který nevznikne, tak pojistník nemá povinnost pojistné platit. Ovšem pojistitel má 

právo na přiměřenou odměnu, pokud to bylo sjednáno.  

NOZ také pojednává o pojištění neexistujícího pojistného zájmu, který říká, že pokud 

zájemce neměl pojistný zájem a pojistitel o tom při uzavření smlouvy věděl, tak se pojistná 

smlouva považuje za neplatnou. Pokud dojde k pojištění neexistujícího zájmu, o kterém 

pojistník věděl a pojistitel nikoliv, tak je smlouva také neplatná a pojistiteli ještě náleží 

odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl.  

Poslední změnou v NOZ oproti ZPS je nová úprava zániku pojistného zájmu za dobu 

trvání pojištění. Pokud zanikne pojistný zájem za trvání pojištění, tak i zanikne pojištění. 

Pojistitel má ale právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl. 

(Bělohlávek, 2012)  

3.4 Vztah pojištění k riziku 

Je důležité si vymezit jaký vztah má pojištění a riziko. Až při důkladné znalosti 

rizika a pravděpodobnosti vzniku negativní události jsme schopni snižovat možnost vzniku 

nahodilé události a velikost škod.  

U jednotlivých druhů pojištění lze v praxi rozlišovat různá rizika, která mají 

bezprostřední vliv na kvalitu pojistné ochrany. V životním pojištění existují pojištění rizika 

dožití nebo pojištění rizika smrti. V úrazovém pojištění můžeme rozlišovat rizikové skupiny 

zpravidla s ohledem na hlavní pracovní či zájmovou činnost pojištěného. V pojištění 

majetku a odpovědnosti za škodu se bere velikost rizika individuálně s ohledem na hodnotu 

movitého a nemovitého majetku, podnikatelské zaměření činnosti, bezpečnost práce apod. 
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V přírodě nebo lidské činnosti existuje mnoho příčin, které mohou způsobit vznik 

nahodilé události. Tyto příčiny mohou ovlivnit jak velikost odchylky od rovnovážného 

stavu, tak i velikost škody. Škoda je zdravotní, majetková nebo morální újma, která může 

i nemusí být vyčíslitelná penězi. Ovšem z hlediska pojištění bereme do úvahy pouze 

takovou škodu, která vyčíslitelná penězi je. Daná velikost rizika, a také případně velikost 

škody způsobená vzniklou nahodilou událostí, má přímý vliv na výši pojistného a také sazbu 

pojistného. (Řezáč, 2011) 

3.5 Klasifikace pojištění 

V odborných literaturách existuje celá škála klasifikací pojištění. Zde si uvedeme jen 

pár nejdůležitějších. 

3.5.1 Životní a neživotní pojištění 

Nejprve je významné si vymezit úplně základní rozdělení pojištění, které se dělí na 

životní a neživotní, neboť je nutné si vyjasnit, že se práce zabývá pouze pojištěním 

neživotním. 

V práci se zabýváme pouze soukromým (komerčním) pojištěním. Tento druh 

pojištění můžeme dělit podle druhu krytých pojistných nebezpečí na pojištění životní 

a pojištění neživotní. 

Životní pojištění kryje z teoretického hlediska dvě životní rizika, a to rizika smrti 

a dožití. Z praktického pohledu pojistitelé k těmto dvou životním rizikům přiřazují další 

rizika neživotního charakteru, která s nimi úzce souvisí a patří mezi ně například úraz, 

nemoc. Tomuto typu pojištění se podrobněji věnovat již nebudeme. 

Neživotní pojištění obsahuje široké rozmezí neživotních rizik, mezi které řadíme 

pojistná nebezpečí vztahující se k osobám jako je úraz, nemoc, invalidita apod. Dále sem 

řadíme majetková pojistná nebezpečí, jako jsou živelní, odcizení, havarijní či strojní. Mezi 

další pojistná nebezpečí zde patří ta, která souvisí s finančními ztrátami či ta, co jsou spojená 

s odpovědností za škodu.  

3.5.2 Povinné a dobrovolné pojištění  

Další rozdělení, které si uvedeme, je členění z právního hlediska na to na pojištění 

povinné a dobrovolné. Toto členění je významné, jelikož si podnikatelské subjekty 

sjednávají oba tyto typy pojištění. 
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Pojištění povinné se dále rozděluje na pojištění povinné smluvní a pojištění zákonné. 

Povinné smluvní pojištění je takové, kdy je určena povinnost sjednání tohoto pojištění 

v právním předpise pro dané subjekty. Zákonné pojištění vyplývá ze zákona a v tomto 

případě se pojistná smlouva neuzavírá. V České republice (dále ČR) existuje pouze jenom 

jeden typ zákonného pojištění, které sjednává pouze Česká pojišťovna, a.s. nebo 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Dobrovolné pojištění je sjednáváno v závislosti na rozhodnutí zájemce o pojištění 

a je uzavíráno pojistnou smlouvou mezi pojistníkem a pojistitelem. (Ducháčková, 2009) 

3.5.3 Pojištění občanů a pojištění průmyslu a podnikatelů 

Pro nás za jedno ze základních dělení pojištění můžeme považovat také rozdělení na 

pojištění občanů a pojištění průmyslu a podnikatelů.  

 Pojištění občanů je v tomto rozsahu sjednáváno pro fyzické osoby, tedy pro 

nepodnikající občany. Práce je zaměřena na podnikatelský subjekt, takže tímto segmentem 

se pro účel této práce zabývat blíže nebudeme.  

 Pojištění průmyslu a podnikatelů je významné rozdělení pro tuto práci. I když pod 

výrazem průmyslu si lze představit i případy, které s jakoukoliv výrobou či podnikáním 

vůbec nesouvisí. Můžou zde být zahrnuty i městské a památkové celky, provozovatele 

kulturních a společenských akcí, školské a zdravotní objekty apod.  

 Do této skupiny patří sjednávání pojištění fyzických a hlavně právnických osob, které 

podnikají na základě živnostenského oprávnění, pokud se jedná o fyzické osoby, nebo dle 

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku v případě 

právnických osob. Ve druhém typu se jedná především o společnost s ručením omezeným 

(dále s.r.o.), akciové společnosti, družstva apod.  

 Zahrnujeme zde pojištění, které se týká provozu motorových vozidel, které se výrazně 

překrývá s pojištěním občanů. Jediným rozdílem je, že v případě pojištění podnikatelů jsou 

pojišťována vozidla ve vlastnictví daného podnikatelského subjektu používaná hlavně pro 

firemní provoz. Další hlavní skupinou je pojištění odpovědnosti, které kryje škodu či újmu 

vzniklou v důsledku chybného jednání klienta. Odpovědnostní pojištění je vnitřně rozděleno 

do další řady podskupin. Existuje mnoho profesí a činností, které musí být pojištěny ze 

zákona a pojistitel tak hradí případné vzniklé škody či újmy chybným rozhodnutím 

pojištěným. I tímto typem pojištěním se zabýváme konkrétněji níže, protože se jedná 
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o rozsáhlou oblast. Dalším hlavním typem pojištění podnikatelů je pojištění majetkové, kde 

je základem pojištění na živelnou událost nebo jiných nahodilých událostí. (Páleník 

a kolektiv, 2007) 

3.6 Pojištění podnikatelů 

V této kapitole si podrobněji vysvětlíme, jaká pojištění nejčastěji uzavírají 

podnikatelé.  

3.6.1 Majetková pojištění  

Jedná se o jedno z nejdůležitějších pojištění podnikatelských rizik. Patří k základním, 

tradičním pojistným produktům. Toto pojištění se většinou týká skutečně nahodilých 

událostí. 

V případě podnikatelských rizik patří do majetkového pojištění následující vybrané 

typy pojistných produktů. 

 Živelní pojištění 

 Živelní pojištění je klasickým pojistným produktem v rámci podnikatelského subjektu. 

Toto pojištění kryje škody na majetku, které byly způsobeny realizací živelního rizika. Mezi 

tato živelní rizika patří požár, výbuch, blesk, vichřice, povodeň, záplava, pád stromu nebo 

stožáru, krupobití apod. Toto pojistné nebezpečí je vždy vymezeno v daných pojistných 

podmínkách sjednaného typu pojištění. (Ducháčková, 2009) 

 Živelní riziko požáru spolu s povodněmi jsou největším zdrojem ztrát v ČR. Zatímco 

povodeň se může realizovat pouze v povodňových oblastech určitých řek či jiných vodních 

zdrojů, tak požár může zničit vše bez ohledu na lokalitu daného subjektu. (Janata, 2010) 

 Pokud jde o škodu na jakémkoliv majetku tak platí, že výše pojistného plnění není 

dána jeho cenou, ale jeho hodnotou v době vzniku škody.  

 Do této skupiny řadíme riziko spojené s budovami, kdy se nejčastěji výše pojistného 

plnění vypočítává podle ceny opravy nebo rekonstrukce v době vzniku škody s odečtením 

částky za zlepšení. Dále sem patří riziko spojené se strojním zařízením, se zbožím 

v obchodě u výrobců a v maloobchodě, velkoobchodě nebo se zemědělskými zásobami. 

(Páleník a kolektiv, 2007) 
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 Pojištění pro případ odcizení 

 V tomto případě se jedná o pojištění majetku v souvislosti se zásahem třetí osoby. 

Tento druh pojištění bývá krytý v různé šíři v rámci jednotlivých typů pojištění majetku. 

Jednou z podmínek může být poskytnutí pojistného plnění pouze v případě překonání 

určitého zabezpečení majetku proti krádeži, nebo zjištění pachatele při vandalství. 

(Ducháčková, 2009) 

 Strojní pojištění 

 Principem strojního pojištění je všestranná riziková ochrana proti vnitřní mechanické 

nebo elektrické poruše, včetně pádů předmětů na pojištěné zařízení anebo nárazy na něj.  

 Specifickým rysem je krytí škody, která vznikla v důsledku chyby lidského činitele, 

kam patří nesprávná obsluha, nepozornost, nedbalost či zlomyslnost. Příčinou škody může 

být i vada materiálu, chybný návrh či výrobní vada. Podstatným rysem pojistné události 

musí být fakt, že k ní došlo náhle a neočekávaně, a že se nejedná například o důsledek 

vědomého zanedbávání údržby nebo předepsaných revizí. Mezi výluky řadíme koroze, 

eroze, přirozené stárnutí či opotřebení. 

 Strojní pojištění většinou vyžaduje, aby zařízení bylo současně pojištěno proti 

živelním nebezpečím. (Janata, 2010) 

 Havarijní pojištění 

 Havarijní pojištění kryje škody na motorových vozidlech a to ať už řidič vzniklou 

škodu ovlivnil, ovlivnil jen částečně nebo se na vzniku škody vůbec nepodílel. Základem 

pojistného krytí je riziko vzniku havárie tedy rozbití nárazem. Dále pojišťovny začleňují do 

tohoto typu pojištění také pojistné nebezpečí kolize tedy riziko střetu a dále potom živelní 

nebezpečí, odcizení, vandalství, a dále se v rámci havarijního pojištění uplatňuje pojištění 

asistenčních služeb.  

 Havarijní pojištění se uzavírá na základě principu All Risks, nebo na základě 

tzv. stavebnicového principu, kdy jsou jednotlivá rizika pojistníkem vybrána vzhledem 

k jeho potřebám a uvážení. (Ducháčková, 2009) 

Nyní než se dále budeme zabývat již odpovědnostním pojištěním, je na místě učinit 

přehled rozdílů v následující tabulce č. 3. 1., která poukazuje na rozdíly mezi 
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odpovědnostním a majetkovým pojištění. Z tabulky lze vyčíst, že oba tyto druhy pojištění 

jsou rozdílná ve všech aspektech. (Janata, 2012) 

Tabulka č. 3. 1. – Srovnání odpovědnostního a majetkového pojištění 

 Co dává podnět 

k plnění 

pojišťovny? 

Pojištěné riziko Rozsah pojistné 

události 

Doba od vzniku 

škody do plnění 

pojišťovny 

Pojištění 

odpovědnosti 

Všechny události 

kromě těch 

vyloučených 

Škody na cizím 

majetku (a zdraví 

osob), za které 

pojištěný 

odpovídá 

Do výše limitu 

plnění 

Delší doba, někdy 

musí odpovědnost 

určit soud 

Pojištění 

majetku 

Ve většině 

případů na 

vyjmenovaná 

rizika 

Týká se jen 

pojištěného 

majetku 

(vlastního i 

cizího) 

Plnění omezeno 

limity pojistky a 

hodnotou objektů 

Zpravidla bez 

zdržení, rychlé 

vyřízení 

ZDROJ: Janata, Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy, 2010, str. 67 

3.6.2 Pojištění odpovědnosti  

Další důležitou skupinou pojištění je pojištění odpovědnosti za újmu nebo za škodu. 

Jedná se o významnou oblast rizik, která mohou závažně ohrozit podnikatelský subjekt. 

S účinností NOZ nastaly změny v pohledu na škodu a újmu. V případě škody se jedná 

o jakoukoli ztrátu na majetku. Ovšem nejde jen o škodu skutečnou, tedy o výši, o kterou se 

hodnota majetku snížila, ale i o ušlý zisk, který znamená výši, o kterou se hodnota majetku 

nezvýšila. V případě újmy, jde v obecném pojetí o jakoukoli nemajetkovou újmu, která 

neznamená pro poškozeného přímou ztrátu na majetku. Jedná se především o zásah do 

zdraví, cti či soukromí osoby. (Justice, 2013) 

Struktura pojištění odpovědnosti může vycházet ze dvou základních principů a to 

princip Loss Occurence a princip Claims Made. První princip Loss Occurence vychází 

z toho, že jsou z pojištění kryty škody vzniklé v době platnosti pojistné smlouvy. Nároky 

poškozených jsou hrazeny z pojištění bez ohledu na to, kdy dojde ke konečné dohodě nebo 

soudnímu rozhodnutí o výši odškodnění. Většinou ale samotné projednávání trvá několik let 

a konečná výše náhrady škody je známá až za několik let, proto někdy rozsah náhrady 

nemusí být s ohledem na škody dostatečný. Druhý princip Claims Made se vyznačuje tím, 

http://www.obcanskyzakonik.justice.cz/
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že jsou z pojištění kryty škody, které mohly nastat v minulosti, ale jejich uplatnění nároku na 

náhradu škody, se projeví až v průběhu pojistného období platné pojistné smlouvy. To 

znamená, že pojistnou událostí není okamžik vzniku škody, ale okamžik, kdy poškozený 

uplatnit nárok na náhradu škody u pojištěného. (Ducháčková, 2009) 

Pojištění odpovědnosti může být sjednáno pouze jako pojištění škodové. Smyslem 

tohoto pojištění je oprostit škůdce od povinnosti nahradit poškozenému škodu, kterou mu 

uhradí pojistitel. Odpovědnostní pojištění existuje ve všech variantách pojištění a to jak 

zákonné, povinné smluvní i dobrovolné pojištění. (Daňhel a Ducháčková a kol., 2012) 

Existuje celá řada pojištění odpovědnosti, ale lze tyto pojistné produkty rozdělit dle 

charakteru odpovědnostních rizik do následujících oblastí a to na pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem motorového vozidla, za pracovní úrazy a nemoci z povolání, 

profesní a obecnou odpovědnost. 

 Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla 

 Na základě existence pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla má 

pojištěný právo, aby za něj pojistitel zaplatil škodu či újmu, za kterou odpovídá pojištěný 

těm, kteří utrpěli škodu v souvislosti s provozem motorového vozidla pojištěného. 

(Ducháčková, 2009) 

 Ochrana poškozených při dopravních nehodách je brána za společensky velmi 

závažnou, a proto bývá toto pojištění provozováno jako pojištění povinně smluvní. Model 

povinně smluvní je platný s účinností od roku 2000, kdy nahradil systém zákonného 

pojištění. Pojištění musí mít sjednán každý občan i podnikatel, který chce provozovat 

jakékoliv motorové vozidlo a chce s ním vyjet na pozemní komunikaci. Důvodem nuceného 

sjednání tohoto typu pojištění lze nalézt v ekonomické oblasti, jelikož způsobené škody 

mohou přesahovat finanční možnosti viníků dopravních nehod. Proto je tedy nezbytné, aby 

odškodnění poškozených prováděla bonitní finanční instituce. Smyslem je, aby poškozený 

reálně dosáhl svého finančního odškodnění. Souvisí s tím i subjektivní stránka problému, 

kdy viník nehody může mít svůj subjektivní názor, že nehodu nezavinil a tudíž by žádné 

odškodňování nezačal realizovat. Právě proto je řešením postoupit případ objektivní 

instituci, která v případě oprávněného nároku odškodněného mu vyplatí spravedlivě 

odškodnění. (Daňhel a Ducháčková a kol., 2012) 
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 Pojištění firemních motorových vozidel se souhrnným termínem nazývá flotila. 

Většina podnikatelských subjektů má k zajištění chodu firmy více než jedno motorové 

vozidlo. Existují zvláštní pojistné smlouvy pro pojišťování firemních motorových vozidel, 

a to pro vozidla využívaná k podnikatelským účelům, speciální typy vozidel, vozidla 

využívaná v zemědělství a lesnictví, prodejce motorových vozidel či pro vozidla taxi. 

(Páleník a kolektiv, 2007) 

 V souvislosti s provozováním pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla působí Česká kancelář pojistitelů (dále ČKP), která byla zřízena zákonem 

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jedná se o profesní organizaci 

sdružující pojistitele, kteří mají na území ČR oprávnění provozovat toto pojištění.  

 ČKP spravuje garanční fond, ze kterého platí škody způsobené nepojištěnými vozidly. 

Nově od 1. 1. 2014 také spravuje i fond zábrany škod, do kterého pojišťovny odvádí 3% 

z přijatého pojistného. Tyto vybrané prostředky pak dále rozdělují mezi hasiče, záchranáře 

a subjekty, kteří uskutečňují projekty realizující vyšší bezpečnost na silnicích.  

 ČKP provozuje tzv. hraniční pojištění, které si sjednávají cizozemská vozidla při 

vstupu na území ČR a to zaplacením pojistného na dobu bytí na našem území. Dále ČKP  

provozuje informační středisko mající za hlavní funkci uchovávat a poskytovat veškeré 

údaje o daném pojištění na území ČR. Dále ČKP zajišťuje úkoly spojené s členstvím v Radě 

kanceláří. ČKP také předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel za 

účelem porovnání s daty registrovaných vozidel a zjištění tak nepojištěných vozidel, které 

následně předá příslušnému správnímu orgánu. Ve vztahu k poškozenému vystupuje ČKP 

jako garant a poskytovatel plnění. Ve vztahu k povinnému, což znamená k těm, kteří 

odpovídají za škodu způsobenou nezjištěným vozidlem nebo vozidlem bez pojištění 

odpovědnosti, má ČKP právo na náhradu toho, co za ně splnila sama. Ve vztahu 

k vlastníkům a provozovatelům nepojištěného vozidla má ČKP právo požadovat po nich 

úhradu příspěvku nepojištěných do garančního fondu. (Česká kancelář pojistitelů, 2014) 

 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za nemoci z povolání a pracovní úrazy 

 Z důvodu vysoké četnosti rizika pracovních úrazů a nemoci z povolání stát vymezuje 

povinnost krýt tato rizika, a proto je v podmínkách ČR řešeno pomocí odpovědnostního 

pojištění zákonného. Z této zákonné podoby vyplývá, že jsou striktně vymezeny pojišťovny, 

kterým bylo toto pojištění svěřeno. Mezi tyto pojišťovny v ČR patří Česká pojišťovna 
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a Kooperativa. Sjednávat toto pojištění vzniká zaměstnavateli, který má alespoň jednoho 

zaměstnance.  

 Smyslem tohoto typu pojištění je, že má zaměstnavatel právo, aby za něj pojišťovna 

zahradila škodu či újmu vzniklou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

v rozsahu, v jakém za ni odpovídá zaměstnavatel podle zákoníku práce. 

 Profesní odpovědnostní pojištění 

 Odpovědnostní pojištění profesní obsahuje celou řadu typů pojištění odpovědnosti, 

které jsou určené pro jednotlivé profese, kdy jsou jednotlivé osoby provozující danou profesi 

ze zákona odpovědné za profesionální chyby a omyly. Toto pojištění je bráno jako povinné 

smluvní, což znamená, aby mohla osoba danou profesi vykonávat, musí mít dané pojištění 

sjednané.  

 Profesní odpovědnostní pojištění se týká advokátů, stomatologů, lékařů a lékárníků, 

veterinárních lékařů, notářů, daňových poradců, auditorů, autorizovaných architektů, 

inženýrů a techniků, patentovaných zástupců, komerčních právníků a pojišťovacích 

zprostředkovatelů. 

 Obecné odpovědnostní pojištění 

 Obecné odpovědnostní pojištění obsahuje velký počet typů pojištění odpovědnosti 

směřující jak na jednotlivce, tak i na podnikatelské subjekty. 

 Mezi obecné odpovědnostní pojištění sjednávané podnikatelskými subjekty patří 

pojištění zabývající se obecnou odpovědnostní vůči třetím osobám, pojištění odpovědnosti 

za výrobek, pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí či pojištění odpovědnosti 

vedoucích pracovníků daného subjektu. 

 Pojištění odpovědnosti za výrobek kryje škody, které vznikly na životech, na zdraví či 

majetku při používání určitého výrobku. Tento typ pojištění nahrazuje pojištěnému 

oprávněné nároky poškozených osob, pokud jejich nárok za újmu způsobenou výrobkem byl 

přiznán soudem. (Ducháčková, 2009) 
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3.6.3 Pojištění zemědělských rizik 

Jelikož se v praktické části práce zaměřuje na zemědělský podnik, je nutné se již 

v teoretické části alespoň nastínit, jaká existují zemědělská rizika a s nimi související 

pojištění.  

V případě pojišťování zemědělských podniků existují vedle druhů pojištění, které se 

uplatňují v rámci podnikatelské sféry zmíněných výše, i specifické druhy pojištění, a to 

pojištění plodin a pojištění hospodářských zvířat. Do této oblasti se zařazuje i pojišťování 

lesů. Pojištění v oblasti rostlinné a živočišné výroby se vyznačuje krytím pojistných 

nebezpečí, která mají specifický charakter. (Ducháčková, 2009) 

 Dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví je v současné době pojištění 

zemědělských rizik zahrnuto do kategorie neživotního pojištění a spadá do oblasti pojištění 

škod na majetku vzniklých přírodními živly včetně škod na hospodářských zvířatech 

způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. Toto zařazení je obsaženo 

v příloze č. 1 tohoto zákona. 

 Podnikatelské subjekty zaměřující se na zemědělství jsou vystaveny rizikům 

z přírodních faktorů, dále rizikům plynoucím z nestability trhu, rizikům spojených 

s ekonomickou odpovědností za škody způsobené zemědělskou činností na životním 

prostředí, a také rizikům spojených se škodou, které jsou způsobeny jiným sektorům 

s dopadem na zemědělství. V živočišné produkci představuje největší ohrožení nákaza 

a v případě rostlinné výroby jde o rizika spojená s vlivem počasí na provozování rostlinné 

produkce.  

 Zemědělské pojištění hraje na pojistném trhu malou roli, ovšem není to způsobeno 

nízkou úrovní rizika. Rizikovost v zemědělství naopak stále roste, což je ovlivněno ve velké 

míře přírodními vlivy. Tyto vlivy počasí způsobují růst škod v oblasti rostlinné produkce 

a na druhé straně výskyt infekčních nemocí zvyšuje možnost negativních dopadů v oblasti 

živočišné výroby. Zemědělské podniky jsou nuceny zvažovat rozsah pojistné ochrany 

s ohledem na své finanční možnosti při rozhodování o využití pojištění. Při stanovení výše 

pojistného vycházejí pojišťovny z pojistně technických přístupů a s ohledem na velikost 

daného rizika. (Daňhel a Ducháčková a kol., 2012) 
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3.7  Zprostředkovatelé pojištění 

Dále si vymezíme zprostředkovatele pojištění, kteří hrají na pojistném trhu velkou 

roli. Jejich služeb využívá jak mnoho běžných občanů, tak i řada podnikatelů, mezi které 

také patří vybraný podnikatelský subjekt této práce. 

Zprostředkovatelé pojištění vystupují jako samostatné podnikatelské jednotky. 

Bereme je jako prostředníky v pojistném vztahu usnadňující styk klienta s pojistitelem. 

Výhoda pojišťovacích zprostředkovatelů spočívá v tom, že velmi dobře znají pojistný trh 

a jeho pojistné produkty a určitým způsobem objektivizují rovnováhu nabídky a poptávky. 

Samotní zájemci o pojištění totiž nejsou většinou schopni se orientovat v tak velkém rozsahu 

nabídky na trhu a vytvořit tak dostatečný tlak na pojistitele. Mezi nevýhodu pojišťovacích 

zprostředkovatelů obecně patří to, že při uzavírání pojištění často zvyšují náklady sjednávání 

pro své klienty. (Daňhel a Ducháčková a kol., 2012) 

Právní úprava pojišťovacích zprostředkovatelů je obsažena v zákoně č. 38/2004 Sb., 

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Tento 

zákon vymezuje zprostředkovatelskou činnost, popisuje jednotlivé typy pojišťovacích 

zprostředkovatelů, jejich práva a povinnosti. Dle tohoto zákona musí být každý pojišťovací 

zprostředkovatel zapsán do registru vedeného Českou národní bankou (dále jen ČNB). 

Pojišťovacím zprostředkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která obdržela 

povolení od ČNB a je způsobilá poskytovat služby na finančním trhu. Mezi jejich hlavní 

činnost patří předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv, provádění přípravných prací, 

které směřují k uzavření pojistné smlouvy. Dále uzavírají pojistné smlouvy jménem a na 

účet pojišťovny, pro kterou tuto činnost vykonávají a poskytují tzv. klientský servis, což 

znamená pomáhání při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv.  

Dle výše zmíněného zákona existuje šest typů zprostředkovatelů pojištění, mezi které 

patří vázaný pojišťovací zprostředkovatel, podřízený pojišťovací zprostředkovatel, výhradní 

pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací agent, pojišťovací zprostředkovatel s domovským 

členským státem jiným než je ČR a pojišťovací makléř. Každý z těchto typů má svá práva 

a povinnosti, která se v některých případech shodují a v některých zcela odlišují. Pro účely 

práce se budeme dále zabývat jen pojišťovacím makléřem, jehož služby právě využívá 

vybraný podnikatelský subjekt. 
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Pojišťovací makléř je nezávislým subjektem, který zprostředkovává pojištění pro 

svého klienta u pojišťoven, jejichž pojistné produkty nejlépe vyhovují krytí pojistných 

potřeb klienta. Vyhledává tedy nejvýhodnější pojištění pro svého klienta tak, aby tyto 

pojistné produkty měli dostatečnou kapacitu pro převzetí jeho rizik do daného pojištění. 

Mezi služby, které pojišťovací makléř poskytuje, patří hlavně provedení analýzy 

rizik u klienta a vypracování podrobné rizikové zprávy. Na základě analýzy pojistných 

produktů na pojistné trhu doporučí klientovi pojišťovnu nebo více pojišťoven, které nabízí 

adekvátní pojistné produkty a dostatečnou kapacitu pro převzetí rizik. Od těchto pojišťoven 

si dále vyžádá nabídky na uzavření pojistné smlouvy, které jsou pojišťovacím makléřem 

vypracovány do pojistného programu a předloženy klientovi. Po celou dobu trvání 

spolupráce provádí správu pojištění klienta a při vzniku pojistné události a následně při její 

likvidaci zastupuje zájmy klienta vůči pojišťovně. (Kutina, 2010) 

Pojišťovací makléř vypracovává tedy dva významné dokumenty, které jsou důležité 

pro další průběh. Mezi tyto základní dokumenty patří riziková zpráva a pojistný program. 

 Riziková zpráva je jedna z podstatných písemností, se kterými se lze setkat na 

neživotních pojistných trzích v oblasti pojištění majetku a podnikatelských rizik. Cílem 

rizikové zprávy je poskytnout konkrétní informace o rizicích, které plynou z existence 

majetku a činnosti daného podnikatelského subjektu. Na základě zprávy o riziku se stanoví 

sazba pojistného vzhledem k popsané rizikové situaci. Riziková zpráva je pro klienta 

považována za nezávislý názor odborníka. (Janata, 2010) 

 Výchozí materiál pro zpracování rizikové zprávy získává pojišťovací makléř 

z převážné části formou rozhovoru od prověřených pracovníků klienta. Jeho hlavním 

úkolem je získané informace roztřídit, prověřit a doplnit, a dát do výsledného protokolu. Již 

mnoho let je potvrzeno, že i ten nejlepší pojišťovací makléř nedokáže vytvořit kvalitní 

zprávu, pokud dostane jen neúplné a zkreslené informace. Z toho vyplývá, že vedený 

rozhovor je velmi důležitý a odráží vzájemný vztah všech zúčastněných. (Janata, 2004) 

Pojistný program navazuje na rizikovou zprávu. Obsahuje veškeré pojištěná rizika, 

jejich pojistné částky, spoluúčasti a popř. i další podmínky. Nesmí se opomenout, že je 

makléř pouze prostředníkem při zprostředkování pojištění a konečná rozhodnutí zůstávají 

v rukou klienta, který si vybírá optimální variantu pojistného krytí a makléř pouze provádí 

rozbory jednotlivých návrhů a jejich hodnocení. Nutné je ještě respektovat, že pojištění je 
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komplexní úloha a cenové otázky jsou významným, nikoliv však jediným kritériem. Vždy je 

důležité najít kompromis mezi cenou a rozsahem pojistné ochrany. (Janata, 2010) 

Veškeré činnosti, které vedou ke zlepšení pojistného programu, by měly probíhat ve 

formě věcného dialogu mezi makléřem a klientem. Činnost vytváření pojistného programu 

se řadí mezi tvůrčí činnosti, jelikož se jedná o aktivitu nesnadnou a časově náročnou, 

alespoň v případě sestavování pojistného programu pro společnost s větším počtem 

detašovaných pracovišť a mnohostranným výrobním programem. (Janata, 2004) 
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4.  Charakteristika rizik vybraného podnikatelského subjektu 

V následující kapitole si představíme zemědělský podnik, na který se zaměřuje praktická 

část této diplomové práce. Provedeme analýzu rizik daného zemědělského podniku 

a uvedeme si, jaká pojistná krytí rizik podnikatelský subjekt uplatňuje. 

4.1  Představení vybraného podnikatelského subjektu 

 Praktická část práce je zaměřena na reálný podnikatelský subjekt působící na okraji 

Olomouce v intenzivní zemědělské oblasti. Na základě přání majitele a současně i jednatele 

dané společnosti neuvádět název subjektu z důvodu citlivosti poskytnutých údajů bude pro 

účely práce používáno označení „Podnik OL“.  

 Na základě rozhovoru, jehož veškeré otázky jsou uvedeny na konci této diplomové 

práce v Příloze č. 1, bylo zjištěno, že Podnik OL vznikl v roce 1993 z transformace 

zemědělských družstev, která proběhla na základě zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě 

majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech. Tento zákon měl dle 

§ 1 za úkol navrátit majetek původním majitelům, přizpůsobit vnitřní právní poměry 

družstva a vydat majetek Komunistické strany Československa a Socialistického svazu 

mládeže získaného družstvy od 1. ledna 1990. Dle § 2 měla všechna družstva vzniklá před 

účinností tohoto zákona povinnost přizpůsobit vnitřní právní předpisy tehdejšímu 

obchodnímu zákoníku, případně přeměnit se na jinou podnikatelskou formu. Muselo být 

provedeno vyčíslení majetku družstva a dle toho došlo k rozdělení majetku mezi členy 

družstva, tedy mezi oprávněné osoby. Každému členu byl přidělen majetkový podíl, se 

kterým mohl dále obchodovat. Nynější majitel a současně jednatel Podnik OL obešel 

všechny členy tehdejšího družstva a majetkové podíly si od nich koupil způsobem 1 Kč za 

1 Kč a zbylou část splácel dohodnutými částkami po dobu několika let. Z tehdejšího 

družstva vznikly následně dva subjekty, oba jako podnikatelská forma s.r.o., kdy jeden 

z těchto subjektů byl právě Podnik OL. Ten takto vznikl na podzim roku 1993. Fyzicky 

začal Podnik OL fungovat až o půl roku později, v únoru 1994, jelikož byly počátky velmi 

těžké a nejprve se musela převést vlastnická práva movitého a nemovitého majetku, musely 

být vytvořené nové smlouvy a administrativně obstarán začátek podnikání pod novou právní 

formou.  
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Z právního hlediska je Podnik OL obchodní závod
6
 podnikající pod právní formou 

společnost s ručením omezeným. Podnik OL má v současné době 15 zaměstnanců, a proto je 

řazen dle členění podniků v rámci ČR i celé Evropské unie mezi malé podnikatelské 

subjekty. Jen pro zajímavost při vzniku dané subjektu měl Podnik OL přibližně 

45 zaměstnanců, ale díky rozvoji technologií a moderní době byla lidská pracovní síla 

potřebná méně a postupem času docházelo ke snižování zaměstnanců na současný stav. 

Hlavním předmětem podnikání Podniku OL je provozování zemědělské výroby včetně 

prodeje zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. Mezi další 

činnost Podniku OL patří pronájem víceúčelových kanceláří a skladů pro další podnikatelské 

subjekty a poskytování ubytovacích služeb. Pro účely a rozsah práce se budeme dále 

zabývat pouze hlavní činností Podniku OL, kterou je zemědělská výroba a s ní související 

pojištění.  

Do základní organizační struktury Podniku OL patří valná hromada, jednatel 

společnosti, mechanizátor, zootechnik, ekonom=účetní a agronom. Vzájemný vztah mezi 

těmito funkcemi ukazuje následující obrázek č. 4. 1.  

Obrázek č. 4. 1. – Organizační struktura Podniku OL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Interní materiály podniku OL, vlastní zpracování 

                                                 
6
 Obchodní závod je z právního hlediska nový termín pro „podnik“ zakotvený v NOZ z účinností od 1. 1. 2014. 

(Bělohlávek, 2012)  

     Jednatel  

  Mechanizátor     Zootechnik        Agronom Ekonom = účetní 

Valná hromada 
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 Dle obrázku vidíme, že v Podniku OL je základní organizační struktura složena 

z valné hromady, která je nejvyšším orgánem společnosti, a dále z jednatele společnosti, 

který jedná samostatně jménem společnosti a náleží mu řízení a vedení daného subjektu. 

Pod jednatelem jsou čtyři pozice na stejné úrovni, které mají na starosti své vlastní pracovní 

úseky. Mechanizátor má za úkol zajišťovat provoz, opravy a údržby zemědělských strojů 

Podniku OL, organizovat a řídit péči o zemědělskou techniku, včetně nakupování 

náhradních dílů. Zootechnik má na starosti celou živočišnou výrobu, stanovuje 

technologické postupy v chovu zvířat, určuje krmné dávky a stará se o celkový zdravotní 

stav zvířat. Ekonom = účetní má v Podniku OL na starosti chod společnosti v rámci účetních 

činností, odvodu daní a pojištění. Agronom plní vedoucí funkci v oblasti rostlinné výroby, 

zajišťuje technologické postupy v úseku pěstování rostlin a vytváří osevní plány na 

stanovené plochy společnosti. 

Uzavírání veškerého pojištění má na starosti jednatel Podniku OL. Pojištění je 

sjednáváno prostřednictvím zprostředkovatele pojištění, kterým je pojišťovací makléřská 

společnost OK GROUP a.s. Jedná se o makléřskou skupinu založenou v roce 1999. 

V současné době je řazena do deseti nejúspěšnějších pojišťovacích makléřů registrovaných 

Asociací českých pojišťovacích makléřů. OK GROUP a.s. je vedoucí společností v OK 

Holdingu, což je uskupení složené celkem z osmi subjektů působící na pojistném trhu. Mezi 

činnost OK GROUP a.s. patří kompletní servis z oblasti zemědělských, průmyslových 

a podnikatelských rizik, občanského pojištění, pojištění majetku, risk managementu 

a finančních služeb, souvisejících s pojišťovnictvím a finančním poradenstvím. S Podnikem 

OL řeší OK GROUP a.s. individuální požadavky a problémy z oblasti zemědělského, 

podnikatelského a právního pojištění a vytváří jim optimální pojistnou ochranu. 

(OK GROUP, 2011) 

4.2  Analýza rizik vybraného podnikatelského subjektu 

Následující kapitola se zabývá analýzou rizik Podniku OL. Nejprve si vysvětlíme 

specifičnost zemědělského podnikání. Dále sestavíme soupis aktiv a majetku, určíme 

důležitost a jejich význam pro daný subjekt a identifikujeme rizika, kterým Podnik OL čelí.  

Zemědělství je bráno jako jedno z nejrizikovějších odvětví. Rizikovost v zemědělské 

výrobě v posledních letech značně stoupla a stále častěji se vyskytují extrémní výkyvy 

počasí. Za příklad si můžeme uvést katastrofální záplavy na Moravě v roce 1997 nebo 

v Čechách v roce 2002 nebo naopak extrémní mrazy a sníh v dubnu roku 2013. 
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Pro charakteristiku rizik vybraného podnikatelského subjektu je důležité si vysvětlit 

specifickou činnost zemědělství, kterou opravdu je. Zemědělské podnikání se od ostatních 

druhů podnikatelské činnosti velmi liší, jelikož má tento sektor svá specifika, která je nutno 

respektovat. Výrobní proces v zemědělství se uskutečňuje v podmínkách, které nejsou 

typické pro ostatní sektory národní ekonomiky. Rozdíl je oproti jiné podnikatelské činnosti 

v tom, že zemědělskou činnost významně ovlivňuje působení přírodních sil a biologický 

charakter výroby. Výrobní proces je závislý na přírodních vlivech, mezi které patří 

klimatické podmínky, půdní podmínky dané oblasti, také poloha daného podnikatelského 

subjektu z hlediska nadmořské výšky nebo jeho přístupnosti z hlediska odvětví dodávajícího 

do zemědělství potřebné vnější vstupy. Důležité je také respektovat biologický charakter 

výroby. Zemědělství je jediným odvětvím, které pracuje s živými organismy, a ty potřebují 

skutečně specifický přístup, kde by se měly respektovat jejich požadavky na výživu, 

ošetřování či existenční prostředí. Biologický charakter produktů živočišné a rostlinné 

výroby předem určuje délku životního a produkčního cyklu. Životní cyklus těchto produktů 

nelze ovlivňovat dle přání podnikatelského subjektu, protože hospodářská zvířata dosáhnou 

reprodukčních schopností či porážkové váhy až v určitém stáří nebo v případě rostlinné 

výroby musí dané rostliny také nejprve vyrůst a uzrát a pak je teprve možná jejich sklizeň. 

(Bocháčková, Brožová, 2010) 

Po vymezení specifičnosti zemědělského podnikání se můžeme zaměřit na analýzu 

rizik Podniku OL. První fází při provedení analýzy rizik je sestavení a identifikace aktiv 

a majetku Podniku OL. Na následující tabulce č. 4. 1. vidíme vytvořený soupis majetku 

podniku OL a k nim přiřazené základní údaje.  

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Tabulka č. 4. 1. – Identifikace majetku Podniku OL 

Identifikace majetku Typ Počet (Plocha) 

 

Stavby podniku 

 

Administrativní budova, 

dílny, sklady, garáže, 

ubytovaní a další 

 

15 ks 

 

Movitý majetek 

 

 

Kanceláře + majetek uvnitř 

podniku 

 

 

Stroje a vozidla - pojištěno 

 

Traktory, samojízdné stroje, 

přípojná vozidla 

 

39 ks 

 

Zemědělský strojní park  

- nepojištěno 

Pluhy, stroje na přípravu 

půdy, mulčovač, vlečky, 

míchací krmný vůz, secí stroj, 

kompaktor, mulčovače 

 

30 ks 

 

Osobní automobily 

A6 Avant (Audi), Pick – up 

(Dacia), Niva (Lada), Navara 

(Nissan) 

 

Každý typ 1 ks 

 

Zvířata 

Telata do 6 měsíců 

Skot od 6 měsíců 

 

28 ks 

273 ks 

 

Plodiny 

Pšenice ozimá 

Řepka ozimá 

Ječmen jarní 

Kukuřice zrno 

176 ha 

142 ha 

154 ha 

140 ha 

ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 

 Dle tabulky vidíme, že Podnik OL vlastní přibližně 15 staveb, mezi které patří hlavní 

administrativní budova, garáže, dílny, sklady hořlavého materiálu a strojů, a další 

zemědělské stavby jako je kravín, vepřín, nový teletník či porodna prasnic. Dále byl do 

tabulky zařazen movitý majetek podniku, do kterého řadíme kanceláře Podniku OL, a dále 

veškerý majetek uvnitř Podniku OL jako jsou osobní počítače, tiskárny, faxy, telefonní 

přístroje, nábytek apod. Další skupinou aktiv jsou stroje a vozidla, kam patří traktory, 

samojízdné pracovní stroje a přípojná vozidla. Dále je do tabulky zařazen zemědělský strojní 

park, který pojištěn není. Do této skupiny řadíme veškeré stroje na přípravu půdy, secí stroje 
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apod. Podnik OL vlastní celkem čtyři osobní automobily, kde jsou v tabulce vypsány typy 

vozidla a v závorce je dána tovární značka daného automobilu. Jak nám z tabulky vyplývá, 

tak mezi hlavní zemědělskou činnost Podniku OL patří rostlinná i živočišná výroba. 

V případě rostlinné výroby se Podnik OL zaměřuje na pěstování  pšenice ozimé, ječmene 

jarního, řepky ozimé a kukuřice. Subjekt obhospodařuje plochu v celkové výši 612 ha. 

Živočišná výroba je zaměřena na chov a výkrm skotů a Podnik OL je vlastníkem celkem 

301 skotů ve věku do 6 měsíců a nad 6 měsíců. Od počátku společnosti byla živočišná 

výroba zaměřena i na výrobu mléka a výkrm prasat, ovšem během působení společnosti se 

živočišná výroba zredukovala a nyní se Podnik OL specializuje jen na výkrm skotů. 

 Po fázi analýzy rizik, která byla zaměřena na identifikaci aktiv podniku, si dále 

stanovíme hodnoty aktiv a majetku Podniku OL a tím si určíme význam a důležitost těchto 

položek v soupisu majetku pro daný subjekt. Při stanovení hodnoty a důležitosti majetku se 

často vychází z jeho nákladových a výnosových charakteristik. Určí se, jaká aktiva jsou pro 

daný podnikatelský subjekt významná a plynou z nich značné příjmy pro subjekt. Na 

základě poskytnutých interních informací předložených majitelem společnosti, byla 

sestavena následující tabulka č. 4. 2. s přiřazenými hodnotami majetku Podniku OL. Pro 

zjednodušení je pro přiřazení hodnot vybranému aktivu použita škála od 1 do 5, kde 

nejvýznamnější a nejdůležitější identifikovatelný majetek je oceněn hodnotou „5“.  

Tabulka č. 4. 2. – Škálování vybraných aktiv Podniku OL 

Identifikovaný majetek Přiřazená hodnota majetku 

Nemovitost 5 

Movitý majetek 3 

Zemědělské stroje a vozidla 4 

Osobní automobily 2 

Zvířata 5 

Plodiny 5 

ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 

 Hodnoty majetku byly přiřazeny a dány do tabulky č. 4. 2., kde lze vidět, že 

nejvýznamnějším a nejdůležitějším majetkem pro Podnik OL jsou zvířata a plodiny. Toto 

ocenění je pochopitelné, jelikož hlavní podnikatelskou činností Podniku OL je živočišná 

a rostlinná výroba, a tyto dvě položky v soupisu majetku jsou pro subjekt nenahraditelné. 

Dalším velice důležitým aktivem, který subjekt vlastní, jsou zemědělské stroje a vozidla, 
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které jsou také vysoce potřebné pro zemědělské podnikání a jsou nákladově náročné pro 

zemědělský subjekt. Jsou oceněna hodnotou „4“ a to z toho důvodu, že položky nejvýše 

ohodnocené, plodiny a zvířata, musí existovat v podniku před samotným použitím 

zemědělských strojů a vozidel pro zpracování plodin. Z živočišné a rostlinné produkce 

plynou pro Podnik OL nejvyšší zisky. Položce nemovitost byla také přiřazena hodnota „5“, 

protože obecně pro podnikatelský subjekt jsou nemovitosti velice důležité, které mu 

přidávají na hodnotě. Ať už se to týká pozemků, tak střev a budov v objektu Podniku OL. 

Položka jako movitý majetek dostala hodnotu „3“ a osobní automobily hodnotu „2“, jelikož 

ty významně nesouvisí s hlavní zemědělskou činností Podniku OL.  

Po seznámení se s majetkem Podniku OL se nyní již zaměříme na identifikaci 

hrozeb, které mohou negativně ovlivnit hodnotu aktiv a představují rizika pro daný podnik. 

S odkazem na teoretickou část práce, kde jsme rizika klasifikovali dle jejich povahy na 

rizika přírodní a rizika způsobená lidskou činností, rizika čistá a spekulativní, rizika fyzická 

a rizika finanční. S těmito riziky se setkáme dále v práci v souvislosti s Podnikem OL. 

Při rozhovoru s jednatelem a současně i majitelem Podniku OL bylo zjištěno, že 

podstatná část všech rizik spočívá právě v rostlinné a živočišné výrobě, která je hlavním 

předmětem podnikatelské činnosti Podniku OL, a proto je těmto rizikům věnována značná 

pozornost. Většina rizik v zemědělském podnikání jsou velice proměnlivá. Pro Podnik OL 

představují přírodní vlivy největší hrozbu. V případě rostlinné výroby se jedná především 

o riziko poškození plodin kroupami a způsobení škod na plodinách při velkých mrazech 

a vymrznutí. Podnik OL se nachází v okrajové části Olomouce, která nepatří do povodňové 

oblasti, tedy povodně hrozbou pro podnik nejsou. V souhrnu lze tedy říct, že rostlinná 

výroba je značně ovlivněna změnami počasí, které jsou nepředvídatelné a nevypočitatelné 

a mohou mít negativní dopady na celkovou rostlinnou produkci. Dále může velmi snížit 

výslednou rostlinnou produkci existence a napadení plodin škůdci, mezi které patří hmyz či 

hraboši. S těmito parazity se subjekt vypořádává prostřednictvím chemických látek. Co se 

týče živočišné výroby, tak je produkce zaměřena na chov a výkrm skotů a tedy na výrobu 

hovězího masa. Zde představuje největší hrozbu uhynutí, utracení či nucené poražení stáda 

z důvodu nákazy a dalších hromadných onemocnění, což může zcela ovlivnit celou 

živočišnou produkci. Mezi rizika nákazy to mohou být nemoci, jako jsou např. mor skotu, 

plicní nákaza skotu, vzteklina, kulhavka a další. 
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 Mezi další rizika pro Podnik OL patří v případě budov, strojů, osobních automobilů 

a zemědělských strojů a vozů či movitých věcí následující rizika: 

- Poškození daného aktiva Podniku OL, 

- krádež strojů, osobních i nákladních aut, movitých věcí v kancelářích, ve skladech 

- vandalismus, 

- požár, 

- vichřice či úder blesku.  

 V případě osobních automobilů a dalších zemědělských strojů a vozidel se dále jedná 

o způsobení dopravní nehody na pozemní komunikaci. Veškerá tato rizika mohou při svém 

působení znamenat pro podnik velké finanční ztráty. Z uvedeného vyplývá, že škody 

způsobené zmíněnými riziky mohou vzniknout na základě působení lidského faktoru, ať už 

krádeží a vandalismem způsobené nežádoucím jednáním jedince, anebo na základě působení 

přírodních vlivů a změn počasí, které nelze ovlivnit a někdy ani předvídat. Z tohoto důvodu 

je právě zemědělské podnikání tak odlišné od ostatních typů podnikání, jelikož jsou zcela 

závislé na přírodních podmínkách a změnách počasí, a při špatném počasí to může pro 

podnik znamenat klidně i ztrátový celý rok.  

 Riziko pro Podnik OL představuje i možnost vzniku škody třetím osobám způsobenou 

svou podnikatelskou činností. Za příklad si můžeme uvést užívání chemických postřikovačů 

na osetou plochu Podniku OL, kdy se může stát, že se silným větrem chemické postřikování 

zavane na pozemek třetí osoby a způsobí jí škodu, například na ovocných stromech a tím 

pádem se poškodí jejich plody. 

4.3  Aktuální pojistné krytí rizik vybraného podnikatelského 

subjektu 

Nyní se zaměříme na aktuální uzavřené pojistné smlouvy Podniku OL v rámci jeho 

zemědělské podnikatelské činnosti, kam zařadíme samostatné zemědělské pojištění, 

pojištění podnikatele, pojištění budov a staveb, dále strojů, motorových vozidel a dalších 

movitých věcí v rámci podnikatelského subjektu.  

 Jak již bylo zmíněno v představení společnosti, tak Podnik OL má uzavřené pojistné 

smlouvy na základě spolupráce se zprostředkovatelem pojištění, kterým je pojišťovací 

makléřská společnost OK GROUP a.s., která danému subjektu provádí analýzu rizik, každý 

rok sestavuje nový pojistný program a je pověřena jako makléřská společnost vedením, 
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řízením a zpracováním jeho pojistných zájmů. S touto makléřskou společností spolupracuje 

Podnik OL od roku 2008 a daný subjekt z hlediska rizik velmi dobře zná. Před rokem 2008 

si sjednával Podnik OL pojištění jen u České pojišťovny a.s. prostřednictvím přidělené 

zaměstnankyně. Ze začátku byla spokojenost na obou stranách, ovšem po určité době 

jednatel Podniku OL začal hledat jiné možnosti, jak v placení pojistného a využívání 

pojištění ušetřit, a tak se naskytla příležitost spolupracovat s OK GROUP a.s., která má jako 

jednu z největších předností specializaci a zaměření přímo na zemědělské podnikatelské 

subjekty. Zprostředkovatelská společnost má obrovský přehled o situaci na pojistném trhu 

a má zmapované aktuální pojistné produkty nabízené různými pojišťovnami.  V rámci 

spolupráce se stará o slevy s ohledem na objem pojištění a optimalizuje Podniku OL 

pojistnou ochranu. Jelikož je OK GROUP a.s. na pojistném trhu velkým hráčem, může 

s pojišťovnami vyjednávat slevy a celkově ceny pojistných produktů, které následně přenese 

na daný subjekt a ke svému klientovi přistupuje velmi aktivně a sjednává mu, co 

nejvýhodnější pojištění a finanční podmínky. 

V současné době má Podnik OL uzavřena pojištění u dvou pojistitelů, kterými jsou 

Česká pojišťovna a.s. a Allianz pojišťovna, a.s.  

U České pojišťovny a.s. má Podnik OL sjednané tři pojistné smlouvy. První pojistná 

smlouva se týká pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení. Druhá 

pojistná smlouva je sjednána na doplňkové havarijní pojištění. 

Třetí pojistná smlouva se sjednává na všechny následující skutečnosti: 

- Pojištění zvířat, 

- pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných nebezpečí, 

- živelní pojištění movitých věcí, 

- pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže, 

- pojištění odpovědnosti podnikatele. 

 U Allianz pojišťovny a.s. má Podnik OL sjednáno pojistnou smlouvu, která se týká 

následující skutečnosti: 

- Pojištění plodin. 



52 

 

 Dle právního předpisu je Podnik OL povinen odvádět pojistné za zákonné pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Toto pojištění má 

sjednané u Kooperativy a.s., kam účetní odvádí danou částku každé čtvrtletí.  

 Veškeré pojistné smlouvy byly uzavřeny před rokem 2014, tedy před nabytí účinnosti 

NOZ, což znamená, že se všechny sjednané pojistné smlouvy řídí dle staré právní úpravy 

ZPS. 

 Níže se již zaměříme konkrétně na jednotlivé pojistné smlouvy v rámci Podniku OL. 

Uvedeme si rozsah pojištění a pojistná nebezpečí u každého typu pojištění. 

4.3.1 Zemědělské pojištění 

Hlavním pojištěním zemědělského podnikatelského subjektu je zemědělské pojištění, 

které kryje škody způsobené na hospodářských zvířatech a na jeho plodinách. Jedná se 

o velmi specifický pojistný produkt, který sjednává v ČR sedm pojistitelů.
7
 Tato oblast 

představuje poměrně vysokou úroveň množství škod a pro podnikatelské subjekty znamená 

mít uzavřené pojistné smlouvy v oblasti zemědělství značnou jistotu v tržním prostředí. 

Zemědělské pojištění nehraje na pojistném trhu velkou roli, ovšem, rizikovost touho 

typu podnikání je na vyšší úrovni než u většiny jiných druhů podnikatelské činnosti. Jedná 

se o pojištění zaměřené pro případ výskytu nahodilých událostí, které mohou negativně 

ovlivnit zemědělskou produkci a nelze je nebo velmi málo ovlivnit. Rizikovost 

v zemědělském podnikání je značně ovlivněna přírodními vlivy, které jsou nepředvídatelné 

a tyto změny počasí se vyskytují stále častěji. Zemědělské subjekty musí zvažovat pojistnou 

ochranu s ohledem na své finanční dostupné prostředky a možnosti a jaká pojištění rizik 

daný podnik potřebuje a jaká nikoliv. 

Zemědělské pojištění se zaměřuje na pojištění plodin, hospodářských zvířat, lesních 

porostů a koní. Podnik OL aktuálně využívá vzhledem ke své zemědělské podnikatelské 

činnosti, kterou provádí, dva tyto typy pojištění, kterými jsou pojištění plodin a pojištění 

zvířat.  

Pojištění plodin má Podnik OL uzavřené jako škodové pojištění u Allianz pojišťovny, 

a.s. V rámci této pojistné smlouvy má pojištěné veškeré plodiny pěstované pro hospodářský 

                                                 
7
  Mezi těchto sedm pojišťoven nabízející pojištění plodin a zvířat patří Agra pojišťovna a.s., Allianz Pojišťovna 

a.s., Česká pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

a Kooperativa pojišťovna, a.s.  
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přínos na své orné půdě v okrese Olomouc, a to v 8 katastrálních územích. Roční pojistné 

v rámci pojištění plodin činí 230 658 Kč a je splatné pololetně, k 1. 7. daného pojistného 

roku částkou 115 329 Kč a k 1. 9. daného pojistného roku také částkou 115 329 Kč. 

Následující tabulka č. 4. 3. obsahuje pojištěné plodiny Podniku OL, jejich výměru, pojistnou 

částku za plodinu a roční pojistné. (Interní materiály Podniku OL, 2014) 

Tabulka č. 4. 3. – Soupis pojištěných plodin Podniku OL 

Plodina Výměra Pojistná částka 

za plodinu v Kč 

Roční pojistné v 

Kč 

Kód 

pojištěných 

rizik 

Pšenice ozimá 176 ha 5 176 750 75 461 KP 

Řepka ozimá 142 ha 5 505 045 218 413 KP 

Ječmen jarní 154 ha 4 620 000 60 984 KP 

Vysvětlivky: K – krupobití, P - požár 

ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 

 Pojištění plodin v Podniku OL se vztahuje na tři druhy plodin, kterými jsou pšenice 

ozimá, řepka ozimá a ječmen jarní. Podnik OL ještě pěstuje kukuřici, ale tu pojištěnou 

nemá, ovšem pojistitelná u pojišťoven je. Po zodpovězení dotazu majitelem společnosti, 

proč není v pojištění plodin zahrnuta i kukuřice setá, bylo zjištěno, že se pojištění kukuřice 

tolik nevyplatí, jelikož se jedná o silnou robustní rostlinu, která se i po silném krupobití 

dokáže sama zregenerovat, jelikož je složena ze silného klasu, který chrání vnitřní obilky. 

Podnik OL využívá při pojištění rizik v případě plodin základní verzi, která obsahuje 

pojištění rizika vzniku škody způsobenou krupobitím (K) a požárem (P). Krupobitím se dle 

všeobecných pojistných podmínek (dále VPPP) zemědělského – pojištění plodin Allianz 

pojišťovny a.s. (2012) rozumí jev, při kterém kousky ledu vzniklé srážením atmosférické 

vlhkosti po dopadu na pojištěné plodiny způsobí jejich poškození či případné jejich zničení. 

Požárem se dle VPPP Allianz pojišťovny a.s. rozumí oheň, který vznikl nebo se rozšířil 

vlastní silou mimo určené ohniště. Za škodu způsobenou požárem se ovšem nepovažuje 

zkrat elektrického vedení provázeným světelným projevem a působením tepla. Dále se 

pojištění nevztahuje na škody vzniklé ožehnutím nezapříčiněným požárem, výbuchem nebo 

úderem blesku, vystavením určité věci užitkovému ohni nebo teplu. Mezi další rizika pro 

Podnik OL patří vymrznutí, které ale pojištěno není. Dalšími možnými riziky, která mohou 

být pojištěna v rámci pojištění plodin je riziko vichřice či povodní a záplav včetně se 
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sesuvem půdy, zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo v souvislosti s průmyslovou 

nebo stavební činností. Dle VPPP plodin vyhotovených Allianz pojišťovnou a.s. se rozumí 

vichřicí proudění vzduchu, které dosahuje v místě pojištění rychlosti minimálně 75 km za 

hodinu, a pokud rychlost proudění vzduchu určit nelze, tak musí pojištěný prokázat škodu na 

okolních stromech a budovách. Z toho nám také vyplývá, že vichřice na plodinách 

nezpůsobí téměř žádnou škodu, maximálně těsně před dozráním, což by mohlo zapříčinit 

lehnutí plodin. Ovšem proti polehání plodin Podnik OL využívá morforegulátory, což jsou 

přírodní nebo syntetické látky, neboli růstové látky rostlin, které dané plodině fyziologicky 

zesílí stébla, které jsou pak následně odolnější vůči polehávání. Výše zmíněná rizika 

pojištěna Podnik OL tedy nemá. Pojištění rizika povodní a záplav spolu se sesuvem půdy 

a zřícení skal jsou pro Podnik OL zbytečná, jelikož se subjekt nenachází v povodňové 

oblasti ani v blízkosti skal či dalších vyvýšených krajin. Povodní se myslí zaplavení místa 

pojištění vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo vodních nádrží.  Riziko záplavy 

může nastat v případě vydatných dešťových srážek či tání sněhu, kdy se vytvoří stojatá nebo 

proudící vodní plocha. Po součtu ročního pojistného dle tabulky č. 4. 3. činí celková výše 

354 858 Kč, ale díky objemnému pojištění dostal Podnik OL slevu ve výši 35,0 %, což 

znamená, že výsledné roční pojistné činí 230 658 Kč. 

Pojištění zvířat má Podnik OL v rámci pojistné smlouvy u České pojišťovny a.s. Do 

tohoto pojištění jsou zahrnuta všechna chovaná zvířata podle všech chovaných kategorií 

daného druhu. V chovu se nevyskytují žádné nebezpečné nákazy podle veterinárního zákona 

ani jiná hromadná onemocnění infekčního původu a pojišťovaná zvířata nejsou pojištěna 

proti stejnému pojistnému nebezpečí žádným dalším pojištěním. Následující tabulka č. 4. 4. 

uvádí rozsah daného pojištění. (Interní materiály Podniku OL, 2014) 
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Tabulka č 4. 4. – Soupis pojištěných zvířat Podniku OL 

Kategorie Počet zvířat Pojistná částka 

v Kč/ks 

Typ pojištění  Pojistné v Kč 

Telata do 6 

měsíců 

28 8 100 N, H, PO, Z 1 360 

Výkrm skotů 

(býků) od 6 

měsíců 

 

273 

 

19 800 

 

N, H, PO, Z 

 

32 433 

Vysvětlivky: N - společné nebezpečné nákazy, H - nakažlivé choroby přenosného 

charakteru, PO - proud, otrava, Z - živly 

ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 

 Pojištění zvířat je sjednáno pro telata do 6 měsíců a na výkrm býků od 6 měsíců. 

Celkový počet zvířat v Podniku OL je 301 ks. U obou kategorií jsou sjednané stejné typy 

pojištění uvedené v tabulce pod zkratkami N, H, PO a Z. Definice těchto typů pojištění je 

popsána v doplňkových pojistných podmínkách pojištění (dále jen DPPP) hospodářských 

zvířat (2009) přiložených se VPPP k dané pojistné smlouvě. Dle DPPP České pojišťovny 

a.s. se typ pojištění N vztahuje na pojistné události typu uhynutí, utracení nebo nucené 

porážky pojištěného zvířete z důvodu jeho onemocnění nákazou čí na základě vydaného 

mimořádného veterinárního opatření od orgánu veterinární správy podle zákona 

o veterinární péči z důvodu nákazy. Typ N zahrnuje společné nebezpečné nákazy 

hospodářských zvířat, mezi které řadíme např. brucelózu, tuberkulózu, vzteklinu či 

západonilskou horečku. Dále jsou nebezpečné nákazy v typu N dle DPPP rozděleny na 

nákazy vztahující se na skoty, drůbež, prasata, ovce a kozy. Podnik OL se zaměřuje na chov 

a výkrm skotu a pojištění zvířat se vztahuje na nákazy jako je anaplazmóza skotu, plicní 

nákaza skotu či trypanozomiáza. Typ pojištění H dle DPPP České pojišťovny zahrnuje 

nakažlivé choroby přenosného charakteru, které nejsou uvedeny typu pojištění N. Tyto 

nakažlivé choroby jsou způsobeny viry, bakteriemi, mykoplazmaty, plísněmi a cizopasníky 

a projevují se hromadným výskytem jako infekční nemoc. Za infekční nemoc se ovšem 

nebere infekční onemocnění na končetinách a infekční onemocnění mléčných žláz. Za 

pojistnou událost se v rámci typu pojištění H považuje uhynutí nebo utracení pojištěného 

zvířete z důvodu jeho onemocnění infekční nemocí. Důležité je zmínit, že se pojištění 

vztahuje na události, které se staly v době od začátku dané infekční nemoci do jejího 

utlumení, ale nejdéle šest měsíců od startu této nemoci. Za počátek této nemoci se považuje 
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u skotu období zvýšených ztrát maximálně 35 dnů. Dalším typem pojištění v pojistné 

smlouvě o pojištění zvířat má Podnik OL sjednán typ PO, což dle DPPP České pojišťovny 

znamená zkratky proud a otrava a mezi pojistná nebezpečí patří neohlášené přerušení 

dodávky elektrického proudu z veřejné distribuční sítě, zasažení pojištěného zvířete 

elektrickým proudem a akutní otrava pojištěného zvířete jedovatými látkami. Posledním 

typem pojištění v rámci pojištění zvířat, který má sjednán Podnik OL, je typ Z, který se dle 

DPPP České pojišťovny vztahuje na působící živly na stádo. Mezi pojistná nebezpečí typu 

Z patří požár, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, 

zřícení skal, pád stromu nebo stožáru a zemětřesení. Mezi další typy pojištění v rámci 

pojištění zvířat patří typ pojištění P a J, které Podnik OL sjednané nemá. Typ P dle DPPP 

České pojišťovny v sobě zahrnuje pojistná nebezpečí přehřátí organismu drůbeže nebo krůt. 

Tento typ pojištění tedy se živočišnou výrobou Podniku OL vůbec nesouvisí. Typ J je dle 

DPPP České pojišťovny zaměřen na pojistná nebezpečí akutního neinfekční nemoci, úrazu 

nebo porodních škod. Z tabulky č. 4. 4. lze dále vyčíst, že roční pojistné na pojištění zvířat 

činí celkem 33 793 Kč za obě kategorie pojištěných zvířat.  

 Podnik OL využívá na pro pojištění rostlinné a živočišné výroby dotace. Finanční 

podporu Podniku OL každoročně zprostředkovává z Evropské unie a národních fondů 

akreditovaná platební agentura s názvem Státní zemědělský intervenční fond (dále jen 

SZIF). Podnik OL si musí o dotaci vždy písemně zažádat, jelikož není přidělována 

zemědělským subjektům automaticky. Tato platební agentura vznikla na základě zákona 

č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. SZIF je dle § 1 tohoto zákona 

právnickou osobou se sídlem v Praze a plně náleží do působnosti Ministerstva zemědělství. 

SZIF zprostředkovává, zpracovává podklady a kontroluje čerpání finančních prostředků. 

Dotace se každoročně upravují a mění pro každý hospodářský rok zvlášť. Velká část 

poskytnutých finančních prostředků využívá Podnik OL právě na placení pojistného 

v oblasti zemědělského pojištění. V roce 2013 měl Podnik OL přidělené dotace z českých 

zdrojů v hodnotě 35 308 Kč a z evropských zdrojů činila dotace přes 4 500 000 Kč. Tyto 

peněžní prostředky jsou poskytnuty v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a Evropského zemědělského záručního fondu. (Státní zemědělský intervenční fond, 

2014) 
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4.3.2 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

 V případě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má Podnik OL pojištěno celkem 

43 vozidel v rámci jedné smlouvy, kde je každé vozidlo pojištěno v rámci jedné aktivní 

podsmlouvy. Tento typ pojištění má Podnik OL sjednáno u České pojišťovny 

a.s. Zkráceným názvem se pro tento typ pojištění používá povinné ručení. Povinné ručení 

musí mít sjednán každý podnikatelský subjekt vlastnící vozidla se státní poznávací značkou 

a u vozidel, která vjedou na pozemní komunikaci. Tento druh pojištění se v rámci podniku 

nazývá souhrnným termínem flotila.  V rámci flotilového pojištění sjednává Česká 

pojišťovna a.s. jednotlivé a individuální nastavení pojistného v závislosti na velikosti 

škodného průběhu flotily a nabízí komfortní správu pojištění celého vozového parku. (Česká 

pojišťovna, 2014a) 

 V rámci povinného ručení má Podnik OL sjednáno u některých typů vozidel 

i havarijní pojištění, které je součástí jedné smlouvy. Toto havarijní pojištění kryje rizika 

jako je havárie, odcizení, vandalismus, neoprávněné užití vozidla i živelní rizika. Variantou 

sjednaného havarijního pojištění je All Risk, což znamená, že se pojištění vztahuje na 

všechna pojistná nebezpečí. Daný podnik si ještě může v rámci havarijního pojištění vybrat 

i možnost spoluúčasti v rozmezí 1% minimální částkou 1000 Kč až do spoluúčasti 30% 

minimální částkou 30 000 Kč. Do havarijního pojištění jsou započítávaný i nadstandardní 

benefity, kterými jsou asistenční služby a úrazové pojištění. Podnik OL zaplatí čtvrtletně 

pojistné 20 598 Kč, ročně to činní 82 392 Kč po odečtení veškerých slev a bonusů či 

malusů. Limity sjednaného plnění jsou sjednány na 100 000 000 Kč pro věcné škody, 

100 000 000 Kč pro každou osobu, které byla způsobena škoda na zdraví a 10 000 Kč pro 

náhradu nákladů právní ochrany pojištěného. (Česká pojišťovna, 2014b; Interní materiály 

Podniku OL 2014) 

  Pro upřesněné sjednaného flotilového pojištění v rámci Podniku OL nám následující 

tabulce č. 4. 5. ukazuje zkrácený rozsah sjednaného pojištění v rámci celé flotily.  
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Tabulka č. 4. 5. – Přehled zkráceného flotilového pojištění Podniku OL 

Druh vozidla Počet v ks Pojistné Další služby 

Přípojné vozidlo 

– přívěs 

18 417 Kč; 165 Kč -Asistence: Klasik 

 

Kolový traktor 

 

16 

 

969 Kč 

-Asistence:Klasik, 

POHODA Special 

-Havarijní pojištění 

All Risk 

-Úraz-omezený 

rozsah 

Samojízdný 

pracovní stroj 

3 969 Kč -Asistence: Klasik 

 

 

Přípojné vozidlo 

traktorů 

 

 

1 

 

 

391 Kč 

-Asistence: 

POHODA Special 

-Havarijní pojištění 

All Risk 

-Úraz-omezený 

rozsah 

-Činnost pracovního 

stroje 

Osobní automobil 4 2x 4 176 Kč; 

6 780 Kč; 9250 

Kč 

-Asistence:Klasik, 

POHODA Special 

-Havarijní pojištění 

All Risk 

-Úraz-omezený 

rozsah 

-Čelní sklo 

Motocykl, 

tříkolka, 

čtyřkolka 

1 223 Kč Asistence: Klasik 

ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 

 Z tabulky lze vyčíst, že podnik vlastní velký počet různých druhů vozidel. Do 

flotilového pojištění je zahrnuto 18 přípojných vozidel neboli přívěsů, 16 kolových traktorů, 

4 osobní automobily, 3 samojízdné pracovní stroje, 1 skupina motocyklů, tříkolek 

a čtyřkolek a 1 skupina přípojných vozidel traktorů. Každý z těchto typů vozidel má 
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sjednanou variantu povinného ručení AGRO, což je typ zemědělského pojištění v rámci 

dané pojišťovny. Obecně lze říct, že další sjednaná pojištění k povinnému ručení závisí na 

daném typu vozidla, na jeho pořizovací ceně, současné hodnotě, na jeho stáří a na účelu 

použití v podnikatelské činnosti.  V případě asistenčních služeb závisí na daném subjektu, 

jakou variantu zvolí na jednotlivém typu vozidla. Podnik OL využívá varianty POHODA 

Klasik nebo POHODA Special. Varianta Klasik se vztahuje na případ nehody a je sjednána 

u většiny přívěsů, samojízdných pracovních strojů typu nakladač, sklízecí mlátička či 

vysokozdvižný vozík. Varianta POHODA Special se vztahuje na asistenční služby pro 

případ nehody i poruchy. Tato varianta se sjednává u strojů jako je většina kolových traktorů 

nebo osobních automobilů. Jak již je řečeno výše, tak lze uzavřít povinné ručení dohromady 

s havarijním pojištěním, které také Podnik OL uplatňuje. Havarijní pojištění je sjednáno 

u některých typů kolových traktorů, přípojných vozidel traktorů a osobních automobilů se 

spoluúčastí od 1% do 10% s minimální částkou 1 000 Kč a maximální částkou 10 000 Kč. 

Tato spoluúčast znamená, že v případě nastání pojistné události a vzniku škody se Podnik 

OL podílí na zaplacení dané škody. Například v případě havarování kolového traktoru 

vznikla škoda 100 000 Kč. Spoluúčast je na pojistném plnění dána 5-ti %. To znamená, že 

pojistitel neposkytne plnění v plné výši, ale vyplatí Podniku OL částku 95 000 Kč a Podnik 

OL doplatí zbylou výši škody, tedy 5 000 Kč ze svých vlastních zdrojů. U určitých typů 

vozidel má Podnik OL sjednáno i úrazové pojištění v omezeném rozsahu. Jedná se 

o doplňkové pojištění, které lze sjednat k povinnému ručení a vztahuje se na všechny osoby 

ve vozidle. U přípojných vozidel traktorů má Podnik OL ještě sjednanou službu s názvem 

„činnost pracovního stroje“, která se sjednává u drahých strojů při nebezpečí havarování 

stroje při práci a dojde k poruše na stroji.  

 Jako samostatnou pojistnou smlouvu sjednanou u České pojišťovny a.s. tvoří havarijní 

pojištění sjednané dodatečně k osobnímu automobilu typu A6 Avant, tovarní značky Audi. 

Roční pojistné pojištění je sjednáno na částku 10 368 Kč. Rozsah pojištění je sjednán na typ 

All Risk, což znamená, že je vozidlo pojištěno pro riziko havárie a živlu, odcizení, pojištění 

čelního skla a úrazového pojištění. Pojistná částka pro riziko havárie a živlu a dále pro riziko 

odcizení činí 800 000 Kč pro každé toto riziko. Spoluúčast je sjednána na 10%, minimální 

částkou však 10 000 Kč. Pojištění asistenčních služeb je dáno jen na typ Klasik a pojištění 

čelního skla je stanoveno s limitem 20 000 Kč. Celkové roční pojistné havarijního pojištění 

je sjednáno na částku 10 368 Kč. (Interní materiály Podniku OL, 2014) 
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4.3.3 Živelní pojištění movitých věcí 

Živelní pojištění movitých věcí má Podnik OL sjednáno u České pojišťovny a.s. Toto 

pojištění je ujednáno pro pojistná nebezpečí uvedená v DPPP movitých věcí České 

pojišťovny (2005) obsahující pojistná nebezpečí požáru, výbuchu, úderu blesku a pádu 

letadla, případně jeho části či jeho nákladu.  

Veškeré pojištěné věci a jejich součásti nejsou poškozeny, zničeny, ztraceny ani 

řádně neudržovány. Žádné z pojišťovacích míst nebylo postiženo povodní ani záplavou 

a dané pojišťované věci nejsou pojištěný dalším pojištěním. 

Živelní pojištění movitých věcí Podniku OL se vztahuje na soubor vlastních strojů, 

zařízení a inventáře, kromě věcí uvedených v DPPP movitých věcí obsahující speciální 

výluky z toho pojištění, což znamená, že se pojištění nevztahuje na platné tuzemské 

a zahraniční bankovky, mince v hotovosti, vkladní a šekové knížky, platební a kreditní 

karty, cenné papíry, písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, plány, projekty 

podniku, vzorky, prototypy, rostliny, zvířata apod.  

Soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře je pojištěn na pojistnou částku 1 000 000 

Kč a pojistné činí 1 188 Kč.  

V pojistné smlouvě je dále sjednána specifikace pojišťovaných pojistných nebezpečí. 

Tímto pojistným nebezpečím je voda vytékající z vodovodních zařízení. Limitem 

maximálního ročního plnění je částka 50 000 Kč a pojistné je stanoveno na 270 Kč. Toto 

pojistné nebezpečí se vztahuje na všechny věci pojištěné v tomto pojištění. Stanovené 

maximální roční plnění znamená, že pojistná plnění vyplacená z tohoto pojištění ze všech 

pojistných událostí v průběhu jednoho pojistného roku a způsobených připojištěním 

pojistným nebezpečím, nesmí v součtu přesáhnout danou částku. 

Pojistné za všechny položky činí 1 458 Kč. Pojištění je sjednáno se slevou na 

spoluúčastí 10 %, která je 146 Kč. Roční pojistné za živelní pojištění movitých věcí činí po 

zaokrouhlení 1 312 Kč a je v něm zahrnuta i obchodní sleva ve výši 45%. (Interní materiály 

Podniku OL, 2014) 
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4.3.4 Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných 

nebezpečí 

Tento typ pojištění je sjednán u České pojišťovny a.s. Pojištění je ujednáno pro 

pojistná nebezpečí uvedená DPPP staveb k podnikání (2005). Mezi tato pojistná nebezpečí 

patří požár, výbuch, úder blesku a pád letadla, případně jeho části nebo nákladu. Pojišťované 

stavby a jejich součásti nejsou poškozeny, zničeny, ztraceny. Pojišťovaná místa nebyla 

postižena povodní nebo záplavou a dané pojišťované věci nejsou pojištěny jiným pojištěním. 

Na daném místě se nenachází více staveb stejného druhu a žádná z nich není v rekonstrukci 

ani ve výstavbě. 

Následující tabulka č. 4. 6. ukazuje, na jaké stavby se pojištění vztahuje, druh dané 

stavby, na jakou pojistnou částku je pojištění sjednáno a výši placeného pojistného.  

Tabulka č. 4. 6. – Specifikace pojišťovaných staveb Podniku OL 

Specifikace 

pojišťovaných staveb 

Druh stavby Pojistná částka v 

Kč 

Pojistné 

Administrativní budova Zděná budova 6 000 000 1 100 

Garáže a dílny Zděná budova 15 032 000 4 735 

Aukční vepřín Dřevěná budova 2 000 000 950 

Sklady hořlavého 

materiálu 

Železobetonová 

budova 

25 000 000 9 166 

Ubytovna Zděná budova 7 200 000 986 

Vepřín Zděná budova 6 000 000 2 112 

Porodna prasnic Dřevěná budova 1 000 000 660 

Nový teletník Zděná budova 24 351 000 7 183 

Kravín 1+2 Zděný objekt 30 000 000 8 488 

Kravín Zděná budova 20 000 000 6 178 

Nová dílna Zděná budova 3 004 000 1 242 

 

Sklad strojů 

Kovový přístřešek 

bez obvodových zdí 

2 000 000 412 

Sklad hořlavého 

materiálu 

Opláštěná 

ocelokolna 

4 000 000 799 

Váha Zděná budova 1 107 000 239 

ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 
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 Z tabulky č. 4. 6. vidíme, že je pojištění staveb Podniku OL zaměřeno na 15 

specifických položek, které jsou ohodnocené jinou pojistnou částkou. Stanovení pojistné 

částky závisí na mnoha faktorech, mezi které můžeme především zařadit účel dané stavby, 

její současnou hodnotu a stáří. 

 V rámci pojistné smlouvy je dále definované připojištění pojistných nebezpečí. Do 

této specifikace patří pojistná nebezpečí, jako je vznik škody vyvolané vichřicí nebo 

krupobitím. Maximální limit ročního plnění je v tomto případě 4 000 000 Kč a pojistné činí 

6 529 Kč. Dalším pojistným nebezpečím sjednaným jako připojištění je voda, která vytéká 

z vodovodních zařízení, dále přetlak a zamrzání vody. U tohoto pojistného nebezpečí je 

sjednáno maximální pojistné plnění ve výši 3 000 000 Kč. Pojistné je 2 216 Kč. Poslední 

specifikací jsou ostatní pojistná nebezpečí, mezi která patří sesouvání půdy, zřícení skal 

nebo zemin či sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromu nebo stožáru či tíha 

sněhu nebo námrazy. V případě vzniku poslední skupiny pojistných nebezpečí je stanovené 

maximální roční plnění na částku 3 000 000 Kč, kdy pojistné činí 1 390 Kč. 

 Pojistné činí za všechny pojištěné položky v případě pojištění staveb 54 385 

Kč. Se slevou za sjednanou 10% spoluúčasti, která činí 5 439 Kč, je celkové roční pojistné 

za pojištění staveb po zaokrouhlení na hodnotě 48 947 Kč. (Interní materiály Podniku OL, 

2014) 

4.3.5 Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže 

Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže je sjednáno u České pojišťovny 

a.s. Toto pojištění jak už z názvu vyplývá, je sjednáno pro pojistná nebezpečí odcizené věci 

krádeží vloupáním nebo loupeží. Žádná z pojišťovaných věcí a jejich součástí není 

poškozena, zničena, ztracena. Pojišťované věci nejsou pojištěna jiným pojištěným. Žádné 

z pojištěných míst se nenachází ve větší vzdálenosti než 150 m od ostatních obydlených 

budov.  

Dle VPPP majetku podnikatele u České pojišťovny a.s. (2005) je odcizení věci 

krádeží vloupáním bráno jako přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho 

příslušenství tak, že se ho pachatel zmocnil vniknutím do uzamčeného místa pojištění 

nástrojem, který není určen k otevírání daného subjektu, dále že se pachatel do místa 

pojištění dostal jiným otvorem, než jsou dveře nebo že si dané dveře pachatel otevřel 

ukradeným nebo ukoupeným originálním klíčem nebo duplikátem. Odcizením loupeží 

neboli loupežným přepadením se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo 
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jeho příslušenstvím tak, že se pachatel dopustil násilnému chování vůči pojištěnému nebo 

jiné osobě pověřené pojištěným a použil násilí či výhružku v úmyslu zmocnit se daného 

předmětu pojištění. 

Následující tabulka č. 4. 7. znázorňuje přehled pojištěných movitých věcí v rámci 

pojištění pro případ krádeže a loupeže, její specifikaci, pojistnou částku a pojistné. 

Tabulka č. 4. 7. – Specifikace pojištěných věcí pro případ krádeže a loupeže 

Specifikace pojištěných věcí a souborů věcí Pojistná částka v Kč Pojistné v Kč 

Soubor osobních počítačů, tiskáren, faxů a 

telefonních přístrojů 

100 000  744 

Soubor platných tuzemských i zahraničních 

bankovek a oběžných mincí 

50 000 490 

Stavební součásti, tj. prvky, které tvoří vnitřní 

prostor pojištěných staveb 

100 000 352 

ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 

 Po sečtení pojistného z tabulky č. 4. 7. bylo zjištěno pojistné za všechny pojištěné 

položky v částce 1 586 Kč. V tomto případě pojištění není sjednána spoluúčast a tím pádem 

žádná sleva, což znamená, že roční pojistné za pojištění movitých věcí pro případ krádeže 

a loupeže činí po zaokrouhlení 1 586 Kč. 

4.3.6 Pojištění odpovědnosti podnikatele 

Pojištění odpovědnosti podnikatele je uzavřeno u České pojišťovny a.s. Tento typ 

pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu či újmu vzniklou jiné osobě 

v souvislosti s činností Podniku OL. Je ujednáno, že není pojištění vztaženo na odpovědnost 

pojištěného za škodu způsobenou zvěří.  Dále se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na 

kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost 

byla provedena vadně. Za předpoklad vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, kdy 

pojištěný obdržel předepsaný nebo běžně známý a používaný postup, respektive návod 

k používání daného zařízení či stroje. Pojištění v tomto základním rozsahu je sjednáno na 

pojistné plnění s limitem 5 000 000 Kč, s územním rozsahem ČR, se spoluúčastí 1 000 Kč 

a Podnik OL má povinnost platit pojistné ve výši 13 227 Kč. 

Pojištění má dále sjednáno v rozsahu dvě doložky. První doložka se týká pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením 
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nebo pohřešováním věci. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění z pojištění je, že ke 

vzniku došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností. Toto pojištění se 

nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. 

Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejíchž 

správnou byl pojištěný pověřen a ani na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování 

s cennými papíry. V rámci první doložky je pojistné plnění stanoveno sublimátem 300 000 

Kč se spoluúčastí 1000 Kč. Pojistné činí 1 040 Kč. 

Druhá doložka se vztahuje na pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených 

zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání ve prospěch 

zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto 

pojištění se ovšem týká jen případů, kdy se na odpovědnost za pracovní úrazy nebo nemoci 

z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za 

předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc 

z povolání. V rámci druhé doložky je pojistné plnění sjednáno na sublimát 5 000 000 Kč se 

spoluúčastí 1000 Kč. Pojistné je stanoveno na částku 1 115 Kč. 

Po sečtení třech částek pojistného činí roční pojistné Podniku OL za pojištění 

odpovědnosti za škodu podnikatele 15 422 Kč a po zaokrouhlení 15 421 Kč. (Interní 

materiály Podniku OL, 2014) 
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5.  Zhodnocení pojistného programu u vybraného podnikatelského subjektu 

Výše uvedená kapitola se bude zabývat zhodnocením již představeného pojistného 

programu skládající se z uvedených pojistných smluv v rámci Podniku OL. 

5.1 Pojistné události u vybraného podnikatelského subjektu 

v období 2008 - 2013 

Nejprve se budeme soustředit na pojistné události Podniku OL od roku 2008 do roku 

2013 a provedeme jejich stručný rozbor zaměřený na výši placeného pojistného a výplatu 

pojistného plnění, který nám dále pomůže v celkovém zhodnocení pojistného programu 

daného obchodního závodu. Budeme se věnovat pojistným událostem od roku 2008, jelikož 

v tomto roce začal Podnik OL spolupracovat s pojišťovací makléřskou společností 

OK GROUP a.s.  

V roce 2008 nastaly v rámci Podniku OL dvě pojistné události. První pojistná událost 

vznikla dne 4. 6. 2008. V rámci pojistné události došlo k poškození plodin v důsledku 

krupobití. V důsledku události došlo k poškození řepky ozimé, ječmene jarního a pšenice 

ozimé na 8 katastrálních územích Podniku OL. Výměru daných ploch, jejich poškozenou 

část a výši pojistného plnění ukazuje následující tabulka č. 5. 1. 

Tabulka č. 5.1. - Výplata pojistného plnění v rámci zasažených pozemku Podniku 

OL 

Plodina Výměra v ha 

(celkem) 

Poškozená výměra v 

ha 

Výplata pojistného 

plnění 

Řepka ozimá 20,3 20,3 23 963 Kč 

Řepka ozimá 44,9 44,9 51 335 Kč 

Řepka ozimá 30,1 30,1 36 222 Kč 

Řepka ozimá 11,8 11,8 10 399 Kč 

Ječmen jarní 14,6 14,6 15 423 Kč 

Ječmen jarní 9,4 9,4 6 663 Kč 

Ječmen jarní 9,9 9,9 8 956 Kč 

Pšenice ozimá 28,7 28,7 26 247 Kč 

CELKEM 169,7 169,7 179 208 Kč 

ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 
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 Dle tabulky č. 5. 1. vidíme, že byla v rámci pojistné události způsobené krupobitím 

poškozena plocha o celkové výměře 169, 7 ha. Ve všech případech byla zasažená vždy 

celková plocha obhospodařovaná Podnikem OL. Na základě šetření a výpočtu byla 

stanovena výše pojistného plnění částkou 179 208 Kč, která byla Podniku OL poukázána 

dne 29. 8. 2008 bankovním převodem na stanovený bankovní účet. V tomto roce měl Podnik 

OL sjednané pojištění plodin u České pojišťovny a.s. V rámci tohoto pojištění měl pojištěný 

ječmen jarní, pšenici ozimou, řepku ozimou, oves a kukuřici. Roční pojistné činilo 308 353 

Kč se zohledněním spoluúčasti 10% z pojistného plnění a se sjednanou obchodní slevou ve 

výši 10%. Z uvedených skutečností nám vyplývá, že Podniku OL bylo vyplaceno pojistné 

plnění z důsledku pojistné události, které odpovídá více než polovině z pojistného, které za 

daný pojistný rok zaplatil. (Interní materiály Podniku OL, 2008) 

 Druhá pojistná událost se týkala poškození sklízecí mlátičky Claas Lexion 460. 

K pojistné události došlo dne 17. 7. 2008 z důvodu mechanického poškození daného 

vozidla. Výše pojistného plnění činila 18 183 Kč a vyplacena byla dne 17. 9. 2008 

bankovním převodem na bankovní účet Podniku OL. Pojištění tohoto vozidla má Podnik OL 

sjednáno v rámci flotilového pojištění a má u něj sjednáno povinné ručení. Pojistné za toto 

vozidlo činí 969 Kč. (Interní materiály Podniku OL, 2008).  

 V roce 2009 došlo pouze k jedné pojistné události, která se netýkala hlavní 

podnikatelské činnosti subjektu. Tato pojistná událost vznikla 26. 11. 2009 a jednalo se 

o poškození čelního skla kolového traktoru. K tomuto poškození došlo během běžné 

pracovní činnosti, kdy se odrazil kámen z vedlejšího pracovního stroje přímo na čelní sklo 

traktoru. Výše pojistného byla stanovena na částku 18 291 Kč a zaslána na bankovní účet 

Podniku OL dne 23. 12. 2009. Plnění zasílá pojistitel za čelní sklo bez DPH, se spoluúčastí 

5000 Kč a bez náhrady 616 Kč za dopravu. Kolový traktor je zahraniční výroby a je součástí 

flotilového pojištění. Za tento typ vozidla platí Podnik OL roční pojistné se zohledněním 

všech slev a bonusu částku 6 714 Kč. Do tohoto ročního pojistného je zahrnuto povinné 

ručení, havarijní pojištění se spoluúčastí 5%, a minimální částkou 5000 Kč a dalších 

doplňkových pojištění jako jsou asistenční služby nebo úrazové pojištění. Při porovnání 

vyplaceného pojistného plnění a placeného ročního pojistného za příslušný druh vozidla 

můžeme konstatovat, že se pojištění velice vyplatí. Na pokrytí vzniklých škod pojistnou 

událostí dostal Podnik OL trojnásobek ročního pojistného, než které zaplatil. Musí se brát do 

úvahy, že celková cena kolového traktoru je opravdu velice vysoká, takže pojištění je zde 

velice důležité. (Interní materiály Podniku OL, 2009) 
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V roce 2010 v Podniku OL nenastaly žádné pojistné události.  

Rok 2011 byl pro Podnik OL ze zkoumaných let tím nejhorším. Zemědělské 

pojištění měl Podnik OL sjednané u Generali Pojišťovny a.s. V daném roce nastaly hned tři 

pojistné události týkající se poškození plodin. Tyto události nastaly po sobě ve velmi 

krátkém časovém intervalu a pro daný subjekt to znamenalo opravdu veliké ztráty v oblasti 

rostlinné produkce. K první události došlo dne 14. 6., kdy byl poškozen jeden druh plodin, 

konkrétně řepka ozimá, v důsledku krupobití. Pojistnou událostí byla zasažena řepka ozimá 

v rámci sedmi různých pozemků Podniku OL. Bližší informace poskytuje tabulka č. 5. 2. 

Tabulka č. 5. 2. – Výplata pojistného plnění v rámci zasažených pozemků Podniku 

OL 

Plodina Výměra v ha 

(celkem) 

Poškozená výměra v 

ha 

Výplata pojistného 

plnění 

Řepka ozimá 12,56 12,56 68 012 Kč 

Řepka ozimá 9,58 9,58 51 876 Kč 

Řepka ozimá 5,61 5,61 30 378 Kč 

Řepka ozimá 6,7 6,7 36 280 Kč 

Řepka ozimá 16,56 16,56 89 672 Kč 

Řepka ozimá 9,38 9,38 67 724 Kč 

Řepka ozimá 24,85 10 0 

CELKEM 86,24 70,39 343 942 Kč 

ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 

 Z tabulky č. 5. 2. lze vyčíst výši vyplaceného pojistného plnění dle jednotlivých 

pozemků Podniku OL, obhospodařenou plochu řepkou ozimou a jeho poškozenou část. Ve 

všech případech, kromě jednoho, byla zasažena celková výměra oseté plochy řepky ozimou. 

Poškozená výměra byla ve výši 70,39 ha. Na základě prohlídky provedené dne 24. 6. 2011 

byla stanovena míra odškodnění. Dle zpracovaného protokolu o prohlídce bylo vypočteno 

odškodnění na částku 343 942 Kč včetně zohlednění spoluúčasti Podniku OL. Od pojistného 

plnění pojistitel odečetl částku ročního pojistného placeného Podnikem OL v hodnotě 

310 005 Kč a zbývající část pojistného plnění byla odeslána na bankovní účet Podniku OL. 

Roční pojistné se vztahuje na všechny plodiny Podniku OL v té době pěstované. Mezi tyto 

pojištěné plodiny v rámci pojištění plodin patřila pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka ozimá, 
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oves a pšenice jarní. Zde lze vidět, že pojistné bylo nižší než vyplacené pojistné plnění 

a Podniku OL se pojištění plodin velice vyplatilo. 

  Ke druhé pojistné události v roce 2011 došlo 10. 7. V důsledku krupobití došlo 

k poškození plodin, konkrétně řepky ozimé a ječmene jarního. Více informací podává 

následující tabulka č. 5. 3. 

Tabulka č. 5. 3. – Výplata pojistného plnění v rámci zasažených plodin Podniku OL 

Plodina Výměra v ha 

(celkem) 

Poškozená výměra v 

ha 

Výplata pojistného 

plnění 

Řepka ozimá 29,89 29,89 107 903 Kč 

Ječmen jarní 18,56 18,56 75 168 Kč 

CELKEM 48,45 48,45 183 071 Kč 

ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 

 Z tabulky č. 5. 3. můžeme vyčíst výplatu pojistného plnění v rámci jednotlivých 

zasažených plodin Podniku OL, jejich celkovou výměru a zasaženou část. V obou případech 

lze vidět, že byly zasažené celé oseté plochy danými plodinami v celkové výměře 48,45 ha. 

Na základě provedené kontroly dne 13. 7. byla určena míra odškodnění na částku 183 071 

Kč, která byla celá zaslána na bankovní účet Podniku OL.  

 Třetí událost vznikla ve stejný den jako druhá pojistná událost, tedy 10. 7. 2011 na 

jiném pozemku obhospodařeném Podnikem OL.  V důsledku krupobití byla poškozena 

řepka ozimá. Informace o výplatě pojistného vyjadřuje následující tabulka č. 5. 4.  

Tabulka č. 5. 4. - Výplata pojistného plnění 

Plodina Výměra v ha 

(celkem) 

Poškozená výměra v 

ha 

Výplata pojistného 

plnění 

Řepka ozimá 19,95 19,95 36 010 Kč 

CELKEM 19,95 19,95 36 010 Kč 

 ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 

 Tabulka č. 5. 4. nám ukazuje výplatu pojistného plnění v rámci poškození řepky 

ozimé, výměru celkové plochy oseté řepkou ozimé na daném pozemku Podniku OL 

a poškozenou plochu v rámci pojistné události v celkové výměře 19,95 ha. Pojistná událost 

v důsledku krupobití zasáhla celou danou plochu. Dle provedené prohlídky ze dne 26. 7. 
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2011 byla určena míra odškodnění při zohlednění spoluúčasti na částku 36 010 Kč, která 

byla zaslána na bankovní účet Podniku OL.  

 V roce 2012 se nestala žádná pojistná událost. 

 V roce 2013 došlo k jedné pojistné události. Tato pojistná událost vznikla dne 2. 5. 

2013 v důsledku poškození vozidla, respektive jeho předního nárazníku. Jednalo se o osobní 

automobil, typu A6 Avant, tovární značky Audi. Daný automobil je pojištěn v rámci 

flotilového pojištění u České pojišťovny a.s. Roční pojistné v případě sjednaného povinného 

ručení činí 9250 Kč a havarijní pojištění je sjednáno na částku 10 368 Kč. Celkem tedy za 

pojištění vozidla Audi zaplatí Podnik OL ročně 19 618 Kč. V rámci havarijního pojištění má 

sjednaný typ All Risk, což znamená, že je vozidlo pojištěno pro riziko havárie a živlu, 

odcizení, pojištění čelního skla a úrazového pojištění. Likvidace byla provedena na základě 

daného šetření a výpočtu v souladu s pojistnými podmínkami a zákonnými ustanoveními, 

a dle doložených účtů na opravu. Při výpočtu pojistného plnění byly odečteny nesouvisející 

náklady s opravou poškození v částce 46 Kč, která se týkala koupi žárovky a byla 

zohledněna spoluúčast Podniku OL částkou 10 000 Kč. Výše pojistného plnění byla 

stanovena na částku 18 497 Kč a vyplacena dne 4. 6. 2013 a účet servisu formou krycího 

dopisu. (Interní materiály Podniku OL, 2013) 

 Z výše popsaných pojistných událostí vyplývá, že mít sjednané pojištění je pro 

podnikatelský subjekt velice důležité. Pojištěný má povinnost platit sjednanou částku ve 

formě pojistného, a v případě nastání pojistné události má pojistitel povinnost vyplatit 

pojistné plnění a zmírnit tak subjektu vzniklou škodu. Tím pádem se i zmírní velikost 

pojistného, které musí subjekt platit za daný pojistný rok. V Podniku OL došlo od roku 2008 

do roku 2013 k sedmi pojistným událostem. Z toho dvě pojistné události nastaly v roce 

2008, jedna pojistná událost byla v roce 2009, tři pojistné události vznikly v roce 2011 

a jedna pojistná událost nastala v roce 2013. Z těchto sedmi pojistných událostí byly čtyři, 

které vznikly v důsledku krupobití, a došlo takto k poškození plodin. Ve všech případech šlo 

o řepku ozimou a v některých případech i o ječmen jarní a pšenici ozimou. Zbylé tři události 

se týkaly poškození vozidla, kdy došlo v konkrétních případech k poškození sklízecí 

mlátičky, poškození čelního skla u traktoru a poškození předního nárazníku osobního 

automobilu. K těmto událostem může dojít v průběhu každodenní běžné činnosti a subjekt 

s tím musí počítat, a proto také existuje pojištění vozidel, jako povinné ručení, které musí 

mít sjednáno každé vozidlo se státní poznávací značkou a které vjede na pozemní 
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komunikaci, a havarijní pojištění v případě krytí škod způsobené havárií, živelnými 

událostmi, odcizením či vandalismem.  

 Co se týče pojistných událostí, ke kterým došlo v důsledku krupobití, a které způsobily 

poškození plodin, tak se Podniku OL sjednané pojištění plodin výrazně vyplatilo. 

K největším škodám došlo v roce 2011, kdy během měsíce června a července došlo ke třem 

pojistným událostem. V tomto období docházelo k častým letním bouřkám provázených 

s přívalovými dešti, silným větrem a krupobitím. V důsledku těchto třech pojistných událostí 

bylo vyplaceno celkové pojistné plnění ve výši 563 023 Kč. Za tento rok činila výše 

pojistného 310 005 Kč, která byla následně odečtena od prvního pojistného plnění a tím 

pádem můžeme říci, že bylo pojistné prominuto. Následkem dvou pojistných událostí, 

vzniklých dne 10. 7., bylo Podniku OL zmírněná škoda v celkové výši 253 018 Kč po 

odečtení částky pojistného, kterou nemusel za daný rok 2008 vůbec platit.  

 Přímo dle slov jednatele a zároveň i majitele dané společnosti, se nastalé události 

zásadním způsobem nedotkly a negativně neprojevily na subjektu. Jednalo se o malé 

proměnlivé události, které byly započítány do nákladů a neprojevily se na zisku společnosti. 

Aby došlo k zásadní změně na subjektu, kdy by se jednalo o nižší zisk nebo dokonce 

případně i ztrátu, muselo by se jednat o události, které zničí více než polovinu úrody, což se 

ani v jednom roce nestalo. Vždy se jednalo o malou část úrody, která zásadně neovlivnila 

podnikatelskou činnost a výsledek hospodaření dané společnosti. Jak již bylo řečeno 

v představení vybraného podnikatelského subjektu, tak se Podnik OL nezabývá pouze 

rostlinnou výrobou, ale také výrobou živočišnou či pronájmem víceúčelových kanceláří 

a skladů pro další podnikatelské subjekty a poskytuje ubytovací služby. Podnik OL 

provozuje tyto další podnikatelské aktivity právě z důvodu možnosti vzniku nepříznivé 

situace, kterou je v našich konkrétních případech událost vzniklá krupobitím, které jsou 

vysoce nepředvídatelné. Těmito dalšími podnikatelskými činnostmi snižuje nepříznivé 

důsledky rizika. Tento způsob snižování rizika se označuje jako diverzifikace, která danému 

subjektu rozloží riziko na co největší základnu. V případě živočišné výroby nedošlo během 

pozorovaných let k žádným pojistným událostem, a proto je tato podnikatelská činnost pro 

Podnik OL vysoce ziskovou činností. Více než 30% ročního zisku dále tvoří pronájmy 

kancelářských prostor pro další obchodní závody, což znamená, že tato činnost je pro 

Podnik OL také vysoce významnou aktivitou.  
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5.2  Zhodnocení pojistného programu u vybraného podnikatelského 

subjektu 

 Po rozboru pojistných událostí za období let 2008 až 2013 se nyní již zaměříme na 

zhodnocení jednotlivých pojistných smluv v rámci Podniku OL sjednaných pro rok 2014, 

a případně, které typy pojištění by mohly být ještě Podniku OL doporučeny. 

 Nejprve se budeme zabývat zemědělským pojištění, které je pro Podnik OL tím 

nejdůležitějším pojistným produktem, jelikož je zemědělská činnost jeho hlavní 

podnikatelskou aktivitou. Zemědělské pojištění se v případě Podniku OL zaměřuje na 

pojištění plodin a pojištění zvířat. Pojištění plodin má Podnik OL na doporučení od 

zprostředkovatelské společnosti OK GROUP sjednáno u Allianz pojišťovny a.s. Pojištěné 

má tři plodiny ze čtyř pěstovaných, mezi které patří pšenice ozimá pěstovaná na ploše 

o výměře 175,9 ha, řepka ozimá pěstovaná na ploše o výměře 141,7 ha a ječmen jarní 

pěstovaný na ploše o výměře 154 ha. Kukuřice zrno obhospodařovaná Podnikem OL na 

výměře 140 ha, je čtvrtou pěstovanou plodinou Podniku OL, která ovšem pojištěna není. 

Pojištění této plodiny se nevyplatí, jelikož je jinak stavěná než ostatní pěstované plodiny 

a jedná se o robustní rostlinu, která se dokáže sama velmi dobře zregenerovat při vzniku 

události. Toto tvrzení jsme si také potvrdili rozborem pojistných událostí, kdy ani v jednom 

případě nastalých pojistných událostí v letech 2008 až 2013 nedošlo k poškození kukuřice, 

i když byla krupobitím také zasažena. 

 Výsledné celkové roční pojistné za pojištění plodin činí 230 658 Kč, které je už po 

stanovené obchodní slevě ve výši 35%. Před slevou činí základní roční pojistné 354 858 Kč 

a z toho největší podíl má právě řepka ozimá, která sice není pěstována na největší 

obhospodařované ploše Podnikem OL, ale tato plodina je nejvíce náchylná na přírodní vlivy 

a změny počasí. O tom jsme se také přesvědčili při rozboru pojistných událostí v rozmezí let 

2008 až 2013, kdy v každém případě nastalých pojistných událostí, kdy v důsledku krupobití 

došlo k poškození plodin, tak se týkaly škody vždy řepky ozimé. Podnik OL má sjednaný 

základní rozsah pojištění, který se týká pojištěných rizik krupobití a požáru. Doplňkové 

pojištění Podnik OL sjednané nemá. V doplňkovém pojištění může mít Podnik OL sjednané 

riziko vymrznutí, vichřice, povodně či záplav včetně se sesuvem půdy, zřícení skal nebo 

zemin, pokud k němu nedošlo v souvislosti s průmyslovou nebo stavební činností. Základní 

rozsah pojištění plodin je pro zemědělský subjekt nezbytný. Ve výčtu pojistných událostí od 

roku 2008 pojistné události vznikly vždy v důsledku působení krupobití, které je součástí 
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základní verze pojištění. Co se týká doplňkového pojištění, tak je pro Podnik OL zbytečné 

mít pojištěná rizika povodně spolu se sesuvem půdy, zřícení skla nebo zemin, jelikož se 

Podnik OL nenachází v blízkosti vyvýšenin a není v povodňové oblasti ani v blízkosti 

říčních toků, takže tato rizika hrozbou pro subjekt nejsou. V případě pojištěného rizika 

záplavou bychom mohli Podniku OL doporučit se připojistit, jelikož se v tomto případě 

nejedná o vylití ze břehů vodních toků nebo vodních nádrží, ale záplava může být způsobena 

z jiných zdrojů než vodních toků a vodních nádrží. Obhospodařované území může být 

zaplaveno tak, že dojde k vytvoření souvislé vodní plochy způsobené vydatnými dešťovými 

srážkami či táním sněhu, což je způsobeno nepředvídatelnými nahodilými přírodními vlivy, 

které nelze ovlivnit. V případě rizika vichřice a s tím také spojené možné polehávaní plodin 

Podnik OL používá morforegulátory, které danou plodinu zesílí a ta je odolnější vůči 

silnému větru, bouřce či vichřici, takže připojistit pojištění plodin pro případ vichřice se jeví 

jako zbytečné. V případě rizika vymrznutí je vhodné Podniku OL doporučit připojištění 

tohoto pojistného nebezpečí, jelikož je toto riziko velice pravděpodobné a pro Podnik OL je 

hrozbou. Vymrznutí nastává v zimním období od 1. 11. daného roku do 31. 3. následujícího 

roku. Vymrznutím se rozumí, když je obhospodařované pole holé bez sněhu a když nastaly 

opravdu dlouhodobé mrazy trvající minimálně týden. Toto riziko se týká především plodin 

z podzimu, kterými je hlavně řepka ozimá. Dle slov jednatele a současně i majitele 

společnosti je toto připojištění za příliš vysokou cenu a musela by se připojistit celá úroda, 

ne pouze daná plodina. Ovšem vymrznutí může být velkou hrozbou pro rostlinnou výrobu 

a subjekt nikdy nemůže předvídat, kdy k této situaci a vzniku škod může dojít.  

 Druhým zemědělským pojištěním, které má Podnik OL sjednáno, je pojištění zvířat. 

Toto pojištění je uzavřeno u České pojišťovny a.s. Pojištění je sjednáno pro druh zvířete, 

kterým je skot. V tomto případě má Podnik OL sjednané čtyři typy pojištění ze šesti 

nabízených typů pojištění v rámci České pojišťovny a.s. Definice těchto typů pojištění je 

uvedena v předchozí kapitole práce. Ve zkratce jen zmíníme, že se tyto typy vztahují na 

pojistné události typu uhynutí, utracení nebo nucené porážky pojištěného zvířete z důvodu 

jeho onemocnění nákazou, nakažlivou chorobou přenosného charakteru čí na základě 

vydaného mimořádného veterinárního opatření od orgánu veterinární správy podle zákona 

o veterinární péči z důvodu nákazy. Dále je pojištěna ztráta zvířete v případě působení 

proudu nebo otravy. Čtvrtý typ pojištění, který má Podnik OL v rámci pojištění zvířat 

sjednán, se zaměřuje na pojistná nebezpečí typu požár, výbuch, úder blesku, záplava, 

povodeň, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal, pád stromu nebo stožáru 
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a zemětřesení. Podnik OL nemá sjednané 2 typy pojištění. První typ pojištění zahrnuje 

pojistná nebezpečí přehřátí organismu drůbeže nebo krůt. Tento typ pojištění se živočišnou 

výrobou Podniku OL vůbec nesouvisí, jelikož se Podnik specializuje pouze na chov a výkrm 

skotů. Druhý typ pojištění v sobě obsahuje zaměření se na pojistná nebezpečí akutní 

neinfekční nemoci, úrazu nebo porodních škod. Tento typ může být Podniku OL také 

doporučen připojistit, a to už jen z důvodu výskytu neinfekčních onemocnění, které se 

mohou ve stádě také nečekaně objevit. Z uvedeného vyplývá, že v rámci pojištění zvířat má 

Podnik OL sjednané veškeré potřebné pojištění, a co jediné se může doporučit je zaměření 

se na pojistná nebezpečí akutní neinfekční nemoci, úrazu a porodních škod. Z uvedených 

pojistných událostí od roku 2008 nedošlo ani v jednom případě k pojistné události, která by 

způsobila škodu na pojištěných zvířatech, ovšem v živočišné výrobě představuje největší 

ohrožení nákazy a další onemocnění, která se mohou objevit nečekaně a nahodile, a proto je 

pojištění zvířat velice důležité.  

 Podnik OL si velice uvědomuje, že je pro něj zemědělské pojištění tím 

nejdůležitějším, a proto je mu také věnována značná pozornost ze strany Podniku OL 

a zprostředkovatelské společnosti OK GROUP a.s. O tom nás také přesvědčila i skutečnost, 

že během vzniku pojistné události na plodinách v roce 2008 měl Podnik OL pojištění plodin 

sjednané u České pojišťovny a v případě pojistné události v roce 2011 měl Podnik OL 

pojištění plodin uzavřené u Generali pojišťovny a.s. OK GROUP každý rok provádí analýzu 

pojistného trhu a hledá ta nejvhodnější a nejlevnější řešení pro daný subjekt. Proto má 

i pojištění plodin sjednané nyní u Allianz a.s., jelikož u nich spatřila OK GROUP 

nejvýhodnější podmínky na českém trhu a pojištění zvířat u České pojišťovny a.s. Tímto 

můžeme pozorovat, že zprostředkovatelská společnost hledá každým rokem ty nejvhodnější 

pojistné produkty pro daný subjekt.  

 Dále se zaměříme na zhodnocení povinného ručení. Toto pojištění má Podnik OL 

sjednané u České pojišťovny a.s. v rámci jedné flotily. V tomto flotilovém pojištění má 

Podnik OL zahrnuto celkem 43 vozidel. Mezi tato vozidla patří osobní automobily, kolové 

traktory, přípojná vozidla, samojízdné pracovní stroje a motocykly, čtyřkolky a tříkolky. 

Celkové roční pojistné činí 82 392 Kč již po odečtení všech slev. V rámci tohoto pojištění 

má Podnik OL sjednané i havarijní pojištění u některých typů vozidel s rozdílnou 

spoluúčastí, a další asistenční služby. Tato veškerá doplňková pojištění závisí na mnoha 

faktorech, mezi které řadíme typ vozidla, jeho stáří, jeho pořizovací cenu a současnou 

hodnotu. Pojišťovací zprostředkovatelská společnost při sjednávání povinného ručení 
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postupuje dle sjednaných pravidel a každý rok připravuje Podniku OL dle jeho přání nové 

návrhy. Každý rok se s pojištěním pracuje. O tom se můžeme přesvědčit tak, že dle 

poskytnutých interních informací Podnikem OL, roční pojistné za rok 2013 činilo 86 921 

Kč, tedy přibližně o 4 500 Kč více než v aktuálním roce 2014, kdy roční pojistné činí 82 392 

Kč, což tedy svědčí o tom, že se zprostředkovatelská společnost snaží najít každým rokem 

výhodnější nabídky a podmínky. 

 Co se týče živelního pojištění movitých věcí, pojištění staveb pro případ živelních 

a dalších sjednaných nebezpečí, pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže 

a pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele sjednané rozsahy pojištění zcela vystačují 

Podniku OL vzhledem k jeho podnikatelské činnosti a jeho vlastněnému majetku. Roční 

suma pojistného za tyto čtyři druhy pojištění činí 67 266 Kč, což zcela odpovídá rozsahu 

daných pojištění a nejedná se o vysokou položku. Po zaokrouhlení jde o 15,8% část 

z celkové sumy placeného ročního pojistného a jsou v těchto pojištění zahrnuty veškeré 

pojištěné věci a případná připojištěná pojistná nebezpečí.  

 Skutečnost, která by měla být ještě v této práci zdůrazněna je, že při první fázi analýzy 

rizik, která se zabývala sestavením soupisu majetku Podniku OL, bylo zjištěno, že mezi 

majetek Podniku OL patří velké množství zemědělských strojů, které vůbec pojištěny 

nejsou. Do konce roku 2013 byl pojištěn jen jeden zemědělský stroj, kterým byla sklízecí 

mlátička.  Tento zemědělský stroj byl vyroben v roce 2003, takže vzhledem k jeho současné 

hodnotě bylo jeho pojištění s účinností od 1. 1. 2014 zrušeno. Do deseti let stáří je výhodné 

si daný stroj pojistit, pak je velice vysoká amortizace. Toto pojištění mělo sjednáno řadu 

připojištění, mezi které patřilo odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží, připojištění 

škod vzniklých v důsledku živelních událostí a připojištění dílů a nástrojů, které se vyměňují 

při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení. Roční pojistné této sklízecí mlátičky 

vyšlo na 64 282 Kč. Nejedná se o příliš vysokou částku, ale jak již bylo několikrát řečeno, 

tak každý podnikatelský subjekt se snaží ušetřit a v tomto případě je to značně opodstatněné, 

jelikož hodnota daného stroje je už velice nízká a jeho význam pro subjekt také značně 

klesá. Strojní pojištění se zaměřuje celkově na všestrannou rizikovou ochranu proti vnitřní 

mechanické nebo elektrické poruše, včetně pádů věcí či předmětů na pojištěné zařízení. Při 

rozhovoru s majitelem a současně i jednatelem společnosti bylo zjištěno, že většina 

zemědělských strojů, které Podnik OL vlastní, jsou železného typu, tím pádem by se jim při 

běžném provozu nemělo nic stát. Jejich konstrukce je natolik silná, že při každodenní práci 

plní stroj svoji funkci dostatečně a nehrozí mu žádná škoda. Ovšem vzhledem k ceně těchto 
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strojů a jeho významu pro daný subjekt, kdy mají zemědělské stroje za použití metody 

škálování přiřazenou hodnotu „4“, by bylo na místě prošetřit a prozkoumat stroj od stroje, 

kterému z nich by se pojištění vyplatilo, a které ne. U těchto typů strojů velice závisí na 

jejich pořizovací ceně a jeho současné hodnotě, takže návrhem pro tento typ pojištění je, 

sjednat strojní pojištění v rámci nově pořízených strojů v rozmezí minimálně 5 let. 

Posouzení jaké rozmezí stáří daného stroje přichází v úvahu pro pojištění, je už na daném 

subjektu. 

 Následující souhrnná tabulka č. 5. 5. ukazuje, kolik Podnik OL zaplatí celkové roční 

pojistné za všechna sjednaná pojištění za rok 2014. 

Tabulka č. 5. 5. - Celková částka ročního pojistného za všechna sjednaná pojištění za rok 

2014 

Typ pojištění Roční pojistné 

Pojištění plodin 230 658 Kč 

Pojištění zvířat 33 793 Kč 

Povinné ručení 82 392 Kč 

Havarijní pojištění 10 368 Kč 

Živelní pojištění movitých věcí 1 312 Kč 

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších 

sjednaných nebezpečí 

48 947 Kč 

Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a 

loupeže 

1 586 Kč. 

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele 15 421 Kč 

CELKEM 424 477 Kč 

ZDROJ: Interní materiály Podniku OL, vlastní zpracování 

 Tabulka č. 5. 5. nám říká, že celkové roční pojistné za rok 2014 pro Podnik OL činí 

424 477 Kč. Můžeme si všimnout, že největší položkou pro Podnik OL je pojištění plodin. 

Je to pochopitelné, jelikož rostlinná výroba je pro Podnik OL nenahraditelná a je vystavena 

nejvyšším rizikům. Z interních informací, které poskytl Podnik OL pro vypracování této 

práce, jsme zjistili, že celková suma ročního pojistného za rok 2013 byla ve výši 493 401 

Kč. Což znamená, že pro rok 2014 subjekt ušetřil na placení pojistného částku ve výši 

68 924 Kč. Z tohoto nám plyne, že Podnik OL ve spolupráci se zprostředkovatelskou 
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společností na pojištění neustále pracuje a zprostředkovatelská společnost OK GROUP 

zjišťuje a analyzuje trh dle možností Podniku OL. 

 Po zhodnocení jednotlivých pojistných smluv v rámci Podniku OL nám vyplývá, že 

nejvíce by se měl Podnik OL zaměřit a znovu prošetřit pojištění plodin. V rámci tohoto 

pojištění je nejvíce možností, jak pojištění plodin připojistit, jelikož toto pojištění je 

shledáno za nejvýznamnější pro celou společnost. To nám také vyplývá ze zkoumaných 

pojistných událostí, kdy se čtyři pojistné události ze sedmi týkaly právě poškození plodin. 

Rostlinná výroba je jednou z hlavních činností Podniku OL, a proto by mu měl subjekt 

věnovat více pozornosti v rámci pojištění plodin a určitě na něm nešetřit, ba naopak 

připojistit si pár rizik, jelikož je rostlinná produkce nejvíce ohrožena riziky, která jsou 

nepředvídatelná, a která vyplývají z vlivu počasí. Dále by měl Podnik OL zvážit a sjednat si 

strojní pojištění v rámci zemědělských strojů, které v současné době vůbec nemá. Dle 

soupisu majetku Podniku OL bylo zjištěno, že subjekt vlastní velké množství zemědělských 

strojů, které jsou pořízeny za cenu v řádech milionů. S většinou těchto strojů se pracuje 

téměř denně, takže různé mechanické poškození či poškození vzniklé při práci může nastat 

kdykoliv.  

 Podnik OL za zkoumaných šest let zažil málo pojistných událostí a dle slov jednatele 

a současně i majitele Podniku OL se sjednaná pojištění subjektu tolik nevyplatí, jelikož za 

něj každý rok platí kolem půl milionu Kč, což je velice vysoká částka. Ovšem na druhou 

stranu musí daný subjekt brát placení pojistného za sjednané pojištění jako jistý druh klidu, 

což je hlavní výhodou a smyslem celého pojištění. Pojistné události mohou a nemusí nastat 

v dané oblasti, ale při vzniku pojistné události má tak podnikatelský subjekt okamžitý 

přístup k finančním prostředkům, které sníží způsobenou škodu. Rizika jsou velice 

nevyzpytatelná a nahodilá a do budoucna se situace subjektu může během jedné 

katastrofické pojistné události zásadně změnit. O tom se můžeme přesvědčit na 

následujících dvou tabulkách. Tabulka č. 5. 6. ukazuje škody způsobené přírodními vlivy 

v období let 2009 až 2013. 
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Tabulka č. 5. 6. - Přehled škod způsobených přírodními živly v období let 2009 - 2013 

Pojistné události 2009 2010 2011 2012 2013 

Škody z tíhy sněhu 1 936 736 7 741 957 264 944 151 446 124 402 

Škody z povodní 309 790 1 246 871 326 850 356 624 7 457 780 

Vichřice a krupobití 1 508 902 2 751 925 1 033 530 1 735 285 1 733 727 

CELKEM v tis. Kč 3 809 125 7 741 957 1 625 324 2 243 355 9 315 909 

ZDROJ: Česká asociace pojišťoven, 2010a, vlastní zpracování  

 Dle tabulky č. 5. 6. vidíme, jaké nastaly nejčastější pojistné události v letech 2009 až 

2013, jednotlivou výši škod napříč každého typu pojistné události a celkovou škodu v tis. Kč 

za daný rok. Kvůli neustále změně počasí jde vidět, že v roce 2013 byl celkový počet 

pojistných událostí v tis. Kč největší. V tomto roce působilo mnoho nepříznivých přírodních 

vlivů, které jsou pro subjekty velice závažné, a jejich výskyt se neustále zvětšuje. Za 

všechny uvedené roky jsme byli svědky dlouhé a studené zimy, přívalových dešťů či vichřic 

a krupobití. Velkým rizikem pro mnohé podnikatelské subjekty jsou povodně, které se za 

poslední dobu ukazují stále častěji. Vzhledem k vybranému podnikatelskému subjektu 

Podniku OL musíme zmínit, že se Podnik OL nenachází v povodňové oblasti, tudíž riziko 

povodní mu nehrozí. Nás nejvíce zajímá čtvrtý řádek tabulky, který poukazuje na výskyt 

vichřice a krupobití. Při rozboru pojistných událostí Podniku OL došlo k největším škodám 

v roce 2011, kdy došlo ke třem pojistným událostem způsobeným působením krupobití, kdy 

kousky ledu vzniklé srážením atmosférické vlhkosti po dopadu na pojištěné plodiny 

způsobily jejich poškození. Dle tabulky v roce 2011 došlo na území ČR právě nejvíce 

k pojistným událostem způsobených vichřicí a krupobitím, které postihli i Podnik OL. Data 

dle tabulky týkající se tíhy sněhu mají spíše klesající tendenci. Podnik OL za své působení 

nezaznamenal škody vzniklé působením tíhy sněhu, ovšem si uvědomuje vážnost tohoto 

jevu, a má sjednané připojištění proti tíze sněhu v rámci pojištění staveb, kterých se toto 

riziko týká. Pojistné události vznikají v důsledku vlivu přírodních živlů velice nahodile, ale 

dle tabulky můžeme pozorovat, že jich je opravdu velké množství, které mají v některých 

případech vzrůstající a v některých případech klesající tendenci. Tabulka nás přesvědčila 

o tom, že přírodní živly vznikají velice nahodile, a podnikatelský subjekt nikdy neví, kdy ho 

tyto živelné události postihnou.  

 Následující tabulka č. 5. 7. se týká jen oblasti zemědělství. Tabulka uvádí vývoj 

předepsaného pojistného v zemědělském pojištění a částky pojistných plnění.  
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Tabulka č. 5. 7. – Vývoj předepsaného pojistného a pojistných plnění v zemědělském 

pojištění 

Rok Předepsané pojistné (v mil. 

Kč) 

Pojistné plnění (v mil. Kč) 

2008 1 199 791 

2009 1 017 1 206 

2010 1 050 696 

2011 1 165 606 

2012 1 255 1 160 

ZDROJ: Daňhel a Ducháčková a kol., Pojistné trhy: změny v postavení pojišťovnictví v 

globální éře., 2012, str. 223;  Česká asociace pojišťoven, 2010b. 

 Z tabulky č. 5. 7. můžeme pozorovat předepsané pojistné a pojistné plnění za 

zemědělské pojištění. Vývoj předepsaného pojistného představuje téměř rostoucí charakter, 

jelikož čím dál více zemědělských subjektů pociťuje potřebu si svoji produkci pojistit, právě 

kvůli stále častějším přírodním vlivům a změnám počasí. Předepsané pojistné se v roce 2012 

zvýšilo oproti roku 2011 především vlivem nárůstu u pojištění plodin téměř o 4%, pojistné 

za pojištění zvířat naopak pokleslo o více než 3%. K růstu pojistného u pojištění plodin 

přispěl nárůst pojištěných ploch. U pojištění zvířat pokles pojistného vysvětluje zejména 

pokračující pokles stavů prasat. Předepsané pojistné plnění se každý rokem mění, vždy to 

závisí na daném roku a na jeho klimatických změnách, které během roku nastaly. Pojistné 

plnění ze zemědělského pojištění v roce 2012 představovalo přibližně 92 % předepsaného 

pojistného. Z klimatických rizik se nejvíce projevilo krupobití. K výskytu nákaz v případě 

živočišné výroby nedošlo ani v jednom roce uvedeném v tabulce. V roce 2011 

představovalo pojistné plnění pouze 52% z předepsaného pojistného. V tomto roce se 

významně projevily jarní mrazy začátkem května, které postihly ovocnářské a vinařské 

podniky v Čechách. Pro Podnik OL tento rok představoval vznik největších pojistných 

událostí v důsledku krupobití. V roce 2010 bylo předepsáno pojistné plnění, které 

představovalo přibližně 70% placeného pojistného. Nejvyšší předepsané plnění je za rok 

2009, které můžeme přisuzovat k přívalovým povodním, která se považuje za jednu 

z nejhorší přírodních katastrof novodobé historie v ČR. Pojistné plnění převýšilo předepsané 

pojistné přibližně o 18%. V roce 2008 představovalo pojistné plnění ze zemědělského 

pojištění přibližně 65% předepsaného pojistného. (Ministerstvo zemědělství, 2013) 
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 Obě předchozí uvedené tabulky nám bezesporu dokazují vysokou četnost 

nepříznivých přírodních vlivů, které mohou silně ovlivnit jak hlavně zemědělskou produkci, 

tak může po sobě zanechat rozsáhlé škody v rámci celého podnikatelského subjektu. 

Závěrem můžeme dodat, že diskuze o změnách počasí a celkové změně klimatu se stává 

stále frekventovanějším. Trend změn na území ČR probíhá v celkovém kontextu se 

změnami klimatu v celé Evropě. Nejvýrazněji podléhají probíhajícím klimatickým změnám 

dvě hlavní klimatologické charakteristiky, kterými jsou teplota a srážky.  O tom nás 

přesvědčil například rok 2013, kdy počasí probíhalo nejprve chladným začátkem jara a dále 

povodní, přívalovými srážkami a nedostatkem slunečního svitu. Všechny tyto náhlé změny 

počasí neprospívají žádnému zemědělskému subjektu, a proto by se proti těmto změnám měl 

každý subjekt, co nejvíce chránit a snižovat tato rizika, která v budoucnu mohou nastat ještě 

s větší intenzitou. (Meteocentrum, 2013; Český hydrometeorologický ústav, 2012) 
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6.  Závěr   

  Diplomová práce byla orientována na rizika a pojistný program vybraného 

podnikatelského subjektu zaměřujícího se na zemědělskou výrobu, která je považována za 

zvláštní druh podnikání s řadou specifických rizik. Cílem diplomové práce bylo zhodnocení 

rizik a pojistného programu vybraného podnikatelského subjektu. Dílčím cílem diplomové 

práce bylo potvrzení, že pojistný program vypracovaný přes pojišťovacího zprostředkovatele 

pokrývá většinu rizik vybraného subjektu. 

 Na základě teoretických východisek obsahující objasnění risk managementu 

podnikatelského subjektu a osvětlení problematiky pojištění podnikatelského subjektu, 

jakožto jednou z možností krytí rizik, byla zpracována praktická část práce zaměřující se na 

konkrétní podnikatelský subjekt sídlící na okraji města Olomouce. Z důvodu přání majitele 

a současně jednatele dané společnosti bylo v práci použito anonymní označení „Podnik OL“, 

a to především z důvodu citlivosti poskytnutých údajů. 

 V práci byla popsána jednotlivá rizika a s nimi související pojistný program v rámci 

Podniku OL. Následně byla pozornost směřována na nastalé pojistné události v období let 

2008 až 2013, které značně poukazují na důležitost zejména zemědělského pojištění, které je 

velice speciálním pojistným produktem významným pro zemědělské podnikatelské subjekty, 

ovšem také příliš neznámým pro běžnou populaci a hrajícím na českém pojistném trhu 

malou roli. 

 Na základě provedené analýzy rizik a pojistného programu bylo zjištěno, že 

spolupráce s pojišťovacím makléřem je pro Podnik OL velice žádoucí. Potvrdilo se, že je 

využití služeb pojišťovacího makléře výhodné a pojistný program pokrývá většinu rizik 

subjektu. Pojišťovací makléřská společnost provádí každoročně analýzu rizik Podniku OL 

a prozkoumává aktuální pojistný trh, kde nalézá výhodné pojistné produkty pro daný subjekt 

a tímto také usnadňuje styk klienta s pojistitelem v rámci pojistného vztahu. Ovšem i přes 

spokojenost spolupráce Podniku OL se stávajícím pojišťovacím makléřem a přes dokázání 

jeho efektivnost pro subjekt by mohlo být dalším doporučením, aby si Podnik OL zajistil 

revizi pojistných smluv ještě u jiného pojišťovacího zprostředkovatele, u kterého by mohl 

případně ušetřit další peněžní prostředky na placení pojistného a mohl získat další bonusy či 

slevy v rámci ještě výhodnějších podmínek pro sjednání pojištění, a minimálně by tak mohl 

být tímto vyvolán konkurenční tlak na stávající pojišťovací makléřskou společnost, kterou 

již Podnik OL využívá řadu let, neboť je pravděpodobné, že v rámci tohoto současného 
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trendu slevování pojištění by mohly být nalezeny další výhodnější předpoklady a podmínky 

pojištění ještě za nižší ceny. 

 Po zhodnocení rizik a pojistného programu bylo Podniku OL doporučeno se zaměřit 

na pojištění plodin, jelikož toto pojištění je shledáno za nejvýznamnější pro celou 

společnost. Bylo zjištěno, že má subjekt v rámci rostlinné produkce pojištěny tři ze čtyř 

pěstovaných plodin základní verzí pojištění obsahující pojištění rizik krupobití a požáru. 

Čtvrtou nepojištěnou plodinou je kukuřice, u které se pojištění nevyplatí, což bylo dokázáno 

rozborem pojistných událostí, kde ani v jednom případě nedošlo k poškození této plodiny při 

vzniku pojistné události, neboť jde o robustní rostlinu, která se umí sama dobře 

zregenerovat. Za velice náchylnou plodinu na přírodní vlivy je nejvíce považována řepka 

ozimá, a dále pak pšenice ozimá a ječmen jarní. Rostlinná výroba je jednou z hlavních 

činností Podniku OL, a proto by mu měl subjekt věnovat ještě více pozornosti v rámci 

pojištění plodin a nešetřit na něm, ba naopak připojistit si pojistná nebezpečí vymrznutí 

a záplavy, jelikož bylo dokázáno, že je rostlinná výroba nejvíce ohrožena přírodními vlivy, 

které jsou nepředvídatelné a které vyplývají ze změn počasí, jež nelze ovlivnit.  

 Dalším doporučením pro Podnik OL je sjednat si strojní pojištění v rámci 

zemědělských strojů, jelikož toto pojištění v současné době sjednané vůbec nemá. Při 

použití statistické metody škálování byla zemědělským strojům přiřazena vysoká hodnota 

značící jejich důležitost a význam pro subjekt. Cena těchto strojů se pohybuje v řádech 

milionů a i přes jejich železnou konstrukci může dojít při každodenní práci k závažnému 

poškození, které by daný subjekt nebyl schopen uhradit. U těchto typů strojů velice záleží na 

jejich současné hodnotě a vzhledem k důležitosti pro subjekt by bylo vhodné znovu posoudit 

jednotlivé zemědělské stroje a zvážit tak jejich pojištění. 

 Podnik OL zaplatí ročně v rámci všech svých sjednaných pojištění pojistné dosahující 

výše téměř půl milionu Kč, což není nízká částka, ovšem v porovnání s možným vznikem 

pojistných událostí má tak podnikatelský subjekt okamžitý přístup k finančním prostředkům, 

které značně způsobenou škodu sníží a dodává tak subjektu jistý druh klidu, což je hlavní 

výhodou a smyslem celého pojištění. Rizikovost v zemědělské výrobě neustále stoupá, 

jelikož se zvyšuje četnost nepříznivých přírodních vlivů, které mohou silně ovlivnit celé 

zemědělské podnikání, a proto by měl Podnik OL zvýšit ochranu proti těmto rizikům, neboť 

v budoucnu mohou nastat ještě s větší intenzitou.  
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 Praktickým přínosem práce je komplexní pohled na rizika a s ním související pojistné 

krytí v rámci zemědělského podnikatelského subjektu, zaměření se na jeho konkrétní 

pojistné smlouvy a vzniklé pojistné události a také poukázání na specifičnost zemědělského 

pojištění a celého zemědělského podnikání. Dalším přínosem pro samotný Podnik OL může 

být, že na základě této práce znovu zváží pojištěná rizika zejména v rámci pojištění plodin 

a znovu zhodnotí situaci v rámci pojištění strojů. V neposlední řadě může být i velkým 

přínosem poukázání na změny v právní úpravě pojistné smlouvy a další změny, které přináší 

nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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Příloha č. 1 – Soupis položených otázek panu majiteli a současně i jednateli Podniku OL 

 

 



 

 

 

 


