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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „Optimalizace portfolia vybraných podnikatelských jednotek 

ve vztahu k flotilovému pojištění motorových vozidel“ je analýza současného nastavení 

práce s pojišťovaným rizikem v oblasti pojištění motorových vozidel – flotilové pojištění. 

Objasnění způsobu spolupráce s pojišťovacími zprostředkovateli a vliv této spolupráce na 

ziskovost pojistného produktu. Cílem práce je návrh na optimalizaci procesu přijímání 

pojistného rizika, změna ve způsobu zhotovování nabídek pojištění a zefektivnění 

spolupráce s pojišťovacími zprostředkovateli. 

 

 

Abstract 

 

The topic of my diploma thesis is “The optimization of selected business unit portfolios 

with respect to motor fleet insurance“. The first step is to analyze  

the current approach to the insurance risk management set up. Special focus  

is dedicated to the clarification of the role of brokers and its impact on the fleet insurance 

profitability. The goal of the thesis is to introduce the proposal  

of the optimization of the insurance risk underwriting process in order to make  

it more effective for all participating subjects including the  insurer, broker and business 

unit. 
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1 ÚVOD 

Pojem riziko pochází z arabského slova „risk“ a původně toto slovo označovalo  

jak nepříznivou, tak příznivou událost. Později se jeho používání omezilo jen  

na nepříznivé události. Zpočátku se pojem riziko používal hlavně v oblasti pojištění,  

ale s rozvojem společnosti se rozšířil i do mnoha jiných odvětví oborů. [1] Pojišťovny jsou 

výdělečně orientované podniky, které jako zboží nabízejí jistotu. V dnešní době nabízejí 

komerční pojišťovny množství produktů, které mají rizika hrozící v nejrůznějších oblastech 

života minimalizovat. Rizikový obchod zahrnuje přenesení rizika pojištěnce na pojistitele 

za zaplacené pojistné. V oblasti poskytování služeb jde o poradenství a informace 

zákazníků, jakož i o doplňující výkony služeb. [2] Jako pro výdělečně orientovanou firmu 

je důležitý technický výsledek, na který mají vliv především pojistné prémie jako 

docílitelné zisky a náklady na náhrady škod, náklady na zajištění a provize  

na uvažovanou dimenzi (skupina zákazníků, odbytová cesta, divize).  Dlouhodobě nejvyšší 

jsou náklady na náhrady škod plynoucí z pojištění motorových vozidel a výrazně tím 

technický výsledek zhoršují. 

Ve své diplomové práci se zabývám minimalizací rizika škod vzniklých z provozu 

motorových vozidel, a to ve vztahu k pojistníkovi, ale především k pojistiteli.  

Pojištění motorových vozidel tvoří významnou část příjmů pojišťoven. Podle údajů České 

asociace pojišťoven z ledna 2014 dosahovalo předepsané pojistné v této oblasti v prosinci 

2013 v ČR téměř 34 miliard korun (jedná se o údaj včetně retailového pojištění). Zároveň 

se, ale tento segment řadí mezi pojištění, která jsou nejvíce riziková a nejvíce škodová. 

Mezi tuzemskými pojišťovnami má v tomto pojištění nejvyšší podíl pojistného kmene 

Česká pojišťovna a.s., (dále jen ČP) a to téměř 28 %. Pojištění se sjednává  

na přímo s pojistníkem, prostřednictvím pojišťovacích agentů a ve spolupráci 

s pojišťovacími makléři. Pojištění sjednána prostřednictvím pojišťovacích makléřů tvoří 

většinový podíl korporátního, flotilového pojištění. 

Nastupující trend navyšování pojistného za pojištění tohoto rizika má základ  

jak v legislativních změnách, které přinesl NOZ k 1. 1. 2014, dále z nově vzniklé 

povinnosti odvodů 3% do Fondu zábrany škod (financování hasičů), ale i z důvodu 

dlouhodobě neuspokojivého škodného průběhu flotilového pojištění. 
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Ve své diplomové práci si stanovuji jako cíl vytvořit návrh na změnu v procesu příjmu 

rizik, analýzu kritérií, na jejichž základě se stanovují podmínky a ceny pojištění a jejich 

optimalizaci s výsledkem ozdravení portfolia flotilového pojištění.  
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2  POJIŠTĚNÍ  

2.1 Pojistný trh v České republice 

Hospodářské zboží „pojistná ochrana“ je abstraktní služba, která musí být expedována 

dříve, než se bude produkovat. Pojistná ochrana nemůže být vytvořena do zásoby. Pojistný 

trh funguje na principu shromažďování a rozdělování peněžních prostředků, a to do rezerv, 

které se v pojišťovnictví vytváří pro případ úhrady náhodných potřeb a nelze tudíž předem 

určit, zda budou použity na spotřebu či akumulaci. Velmi důležitým faktem je, že pojistný 

trh se jeví být trhem, na kterém převládá nabídka. O své budoucí klienty se tedy uchází 

pojistitelé, zajistitelé a zprostředkovatelé. Převládá-li nabídka, je na trhu zaručena soutěž, 

ovlivňovaná tvorbou cen a pojistných produktů. Částečně je tato soutěživost ovlivňována  

a koordinována dozorem v pojišťovnictví. 

Na pojistném trhu působí a ovlivňují jej: 

– Stát, prostřednictvím právních norem a dozoru v pojišťovnictví, 

– pojistitelé, 

– pojistníci a pojištění, 

– zprostředkovatelé pojištění, 

– zajistitelé, 

– poradenské společnosti. [3]   

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

občana, firmy, podniku, společnosti. Rozvoj pojištění a pojišťovnictví v ekonomice vytváří 

vznik nových pracovních příležitostí. Bez dobrého fungování nezávislého pojišťovnictví 

není možné vytvořit volné a svobodné tržní hospodářství. Pojištění představuje v tržní 

ekonomice také peněžní vztahy, jejichž prostřednictvím se tvoří a rozdělují peněžní 

pojistné rezervy. 

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

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

do pojištění se mění na statistickou zákonitost. 
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Z pohledu pojišťovny je možné pojištění charakterizovat jako ekonomickou kategorii  

a právní institut, jež tvoří součást finančních a právních vztahů, jejichž prostřednictvím se 

vytvářejí technické (pojistné) rezervy. Tyto rezervy potom slouží na předcházení  

a na náhradu škod způsobených náhodnými událostmi. 

Existenci pojistných rezerv determinuje existence rizika, jeho druhy a rozsah. [1] 

2.2 Pojištění motorových vozidel 

V dnešní době nabízejí pojišťovny celou řadu pojistných produktů. Pojištění motorových 

vozidel spadá do odvětví neživotního, škodového pojištění. 

Pojištění vozidel se dělí na pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných 

než drážních vozidel a Pojištění z odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

motorového vozidla.  Pojištění havarijní je pojištění dobrovolné, smluvní. Pojištění 

odpovědnosti je pojištění zákonné. Tyto typy pojištění nabízí klientům většina tuzemských 

pojišťoven. V současnosti se k těmto základním pojištěním nabízí mnohá připojištění  

a tyto další produkty se nabízí ve formách „balíčků“ na míru. Pojištění je sjednáno buď 

retailovou formou (tzv. individuální pojištění) nebo formou flotilové smlouvy  

(tzv. rámcovou smlouvou). Flotilové pojištění je nabízeno především korporátní klientele, 

která disponuje větším množstvím motorových vozidel, u nichž je prokazatelný pojistný 

zájem. 

2.3 Pojistný vztah 

Jedná se o právní vztah, který vzniká na základě pojistné smlouvy mezi pojistitelem  

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

a vzájemné důvěře. 

Pojistný vztah vzniká podpisem pojistné smlouvy, viz bod 2.3.1. 

Zaniknout může pojistný vztah z důvodů: 

– Výpověď ke konci pojistného období tzv. k výročí pojistné smlouvy, 

– výpověď do dvou měsíců od data sjednání pojistné smlouvy, 

– výpověď z důvodu změny vlastníka pojištěného vozidla, 

– výpověď z důvodu dočasného odhlášení z registru vozidel,  

– výpověď z důvodu trvalého odhlášení z registru vozidel, 

– výpověď z důvodu odcizení vozidla, 
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– výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, 

– výpověď do 1 měsíce od převodu pojistného kmene, 

– výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem, 

– zánik pojištění v případě neplacení pojistného, 

– zánik pojištění dohodou. 

2.3.1 Pojistná smlouva 

Pojistná smlouva stanovuje základní aspekty pojištění a určuje podmínky, podle kterých si 

pojistitel a pojistník resp. pojištěný dohodli realizaci pojištění. Dle zákona č. 37/2004 Sb., 

o pojistné smlouvě, je pojistná smlouva definovaná jako: Pojistná smlouva je smlouvou  

o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události 

poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli 

pojistné. [3] Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky, které vymezují principy 

daného pojištění. S pojistnými podmínkami musí být pojistník seznámen, nesmí být  

bez jeho souhlasu měněny a svým podpisem stvrzuje jejich převzetí. 

V každém smluvním vztahu hrozí určitá rizika. Základní rizika plynoucí z pojistného 

vztahu jsou: 

– Nedodržení slibu, kdy na straně pojistitele nedojde k pojistnému plnění 

v případě pojistné události a na straně pojistníka k úhradě sjednaného pojištění; 

pojistná smlouva je právním vztahem, proto lze nedodržení slibu vymáhat. 

– Morální hazard, kdy má pojištěný tendenci vystavovat se riziku častěji,  

než kdyby pojištěný nebyl; v pojistných podmínkách je definováno, ve kterých 

případech je pojistitel oprávněn pojistné plnění neposkytnout, případně krátit 

(pokud vznikne podezření, že se možnosti vzniku pojistné události pojistník 

vědomě vystavil a pojišťovně se pak zvyšuje škodný poměr). 

– Nežádoucí výběr, kdy si pojistník sjednává pojištění pro rizika „horší“, 

ale ne pro rizika „lepší“ (příklad: havarijní pojištění sjednává majitel spediční 

firmy 1, který neprovádí důkladný výběr zaměstnanců, nemotivuje k bezpečné 

jízdě, očekává pojistné události – majitel firmy 2 přijímá řidiče na základě 

provedených psychotestů, praktických zkoušek a motivuje k jízdě beze škod,  
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tento havarijní pojištění nesjednává, ví, že případné škody budou drobného 

charakteru a bude pro něj výhodnější takové škody uhradit, než sjednat 

pojištění).  

Rovněž nežádoucí výběr zvyšuje škodný poměr na rozdíl od stavu, kdyby si pojištění 

sjednaly všechny subjekty, nesoucí dané riziko; předcházet tomuto jevu může pojistitel  

tzv. screeningem, kdy získává co nejvíce relevantních informací o zájemci o pojištění 

 a na základě těchto zjištění stanovuje sazby pojištění. [4] 

2.3.2 Princip flotilové smlouvy 

Jedná se o pojištění, u kterého pojistník obvykle podepisuje s pojistitelem jednu rámcovou 

pojistnou smlouvu (příloha číslo 1.), smlouva mimo zákonných náležitostí obsahuje 

ujednání o pojišťovaném riziku. U korporátní klientely se standardně jedná o pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla – dále POV (jedná se o pojištění, 

jehož sjednání ukládá zákon 168/1999 Sb. a pro všechny vlastníky vozidla je povinné)  

a o pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích – dále HAV. K těmto základním 

pojistným rizikům nabízejí pojišťovny řadu připojištění. Nejčastěji využívané je 

připojištění rizika škody způsobené na čelním skle, úrazu dopravovaných osob, 

zavazadlech a také asistenční služby. 

Součástí rámcové pojistné smlouvy jsou dále společná nebo zvláštní ujednání,  

která jednotlivé smlouvy odchylují od ustanovení pojistných podmínek. Z praxe je zřejmé, 

že čím je klient z hlediska velikosti významnější, jsou pojišťovny ochotnější se  

od pojistných podmínek odchylovat v mnoha bodech a ujednávají pro klienta velmi 

nestandardní podmínky pojištění. 

Před podpisem rámcové smlouvy musí být rovněž zobchodována cena pojištění.  

Cenová nabídka je stanovena podle počtu pojištěných vozidel a požadovaného pojistného 

rizika. Vychází se vždy ze základních sazeb, ale u korporátní klientely se jedná zpravidla  

o výši pojistného, které je smluvní a je mnohdy dlouze vyjednáváno.  

Pojistitel by měl při stanovení ceny a případných odchylných ujednáních zohledňovat 

škodný průběh za předešlé roky pojištění. Pokud se jedná o stávajícího klienta, využívá 

vlastní databázi škod. U klientů nových je zprostředkovatel vyzván, aby škodný průběh 

k poptávce pojištění doložil, v případě POV může být využita databáze České kanceláře 

pojistitelů, která eviduje všechny vyplacené škody, plynoucí z tohoto pojistného rizika. 
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Podobně jako u odchylných ujednání je i cena pojištění často stanovována především 

s ohledem na významnost obchodu (jak bylo uvedeno výše), kdy výsledná sazba nemusí 

odpovídat pojišťovanému riziku. Není výjimkou, že se cena stanoví na předem dohodnutý 

počet let pojištění pouze s ohledem na maximální možnou odchylku počtu vozidel  

od původního stavu (5-8 %). Pojistník potom nehradí alikvotní část pojistného, ale pevně 

stanovené splátky, a to bez vlivu jeho případně způsobených škod. 

Po podpisu rámcové smlouvy se jednotlivá vozidla administrativně zpracují v příslušném 

systému, kde proběhne přesná identifikace pojištěných rizik.  

Tento úkon se provádí pro snadnější práci úseku likvidace, zpracování plateb a propojení 

informací uvnitř pojišťovny. U POV je identifikace nutná pro povinný přenos dat  

do databáze České kanceláře pojistitelů. 

2.3.3 Škodný průběh 

Slouží k vyhodnocování výhodnosti pojistného vztahu pro klienta i pro pojišťovnu.  

V zásadě se stanovuje jako podíl (v procentech) vyplacených škod a vytvořených rezerv  

za neuzavřené škody vůči předepsanému pojistnému za určité období. Škodný průběh se 

stanovuje zpravidla samostatně pro každý druh nebo kategorii pojištění. V některých 

případech (např. u havarijního pojištění či pojištění přepravy) lze ujednat, že v případě 

příznivého škodného průběhu se pojištěnému vrací část zaplaceného pojistného (bonusový 

systém). Jako čistý škodný průběh se označuje výpočet, kdy je předepsané pojistné sníženo 

 o kalkulované správní náklady pojišťovny. 

2.3.4 Závislost frekvence škod na místě podnikání 

U zájemců o pojištění s vozidly do 3 500 kg je nutné zohledňovat i ve flotilovém pojištění 

statistické údaje, které shromažďuje například ČSOB pojišťovna. 

Hodnoty ČSOBP Indexu počítá ČSOB Pojišťovna už od roku 2008 na základě statistik 

škod z povinného ručení pro vozidla do 3,5 tuny, a to jako podíl počtu pojistných událostí  

z povinného ručení způsobených v daném období řidiči z příslušného okresu a počtu 

vozidel pojištěných v této době v daném okrese. Hodnota 11,55 % pro motoristy z Ostravy 

za 1. pololetí roku 2013 tak znamená, že na každých sto pojištěných aut zde připadlo více 

než 11 zaviněných nehod. Naproti tomu u řidičů z okresu Rychnov nad Kněžnou,  
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kteří jezdili v uplynulém pololetí nejbezpečněji, je riziko zavinění nehody téměř pětkrát 

nižší (2,55 nehody na 100 pojištěných aut). [5] 

2.3.5 Veřejná zakázka na pojištění motorových vozidel 

Veřejné zakázky se řídí Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

Veřejná zakázka je nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby, 

 veřejným subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, samosprávný celek, 

organizace jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s penězi,  

nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných 

zdrojů veřejného bohatství. Veřejné zakázky jsou realizovány na základě smlouvy mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli. Jedná se o úplatné poskytnutí dodávek či služeb 

nebo úplatné provedení stavebních prací. Jednou ze stran uzavírajících smlouvu je veřejný 

zadavatel. Veřejná zakázka musí být podle zákona realizována na základě písemné 

smlouvy. [6] Veřejné zakázky jsou častá forma poptávky pojištění. U veřejných zakázek 

musí pojistník, pokud chce službu nabídnout přesně, dodržet zadání zadávací 

dokumentace. Pojistník vždy vyhodnotí konkrétního žadatele a množství požadovaných 

nestandardních ujednání.  

Pokud není veřejnou zakázkou stanoven maximální cenový limit veřejné zakázky, nabízí 

pojistitel cenu dle expertního rozhodnutí, případně se veřejné zakázky neúčastní.  Nabídky 

pojištění na základě veřejných zakázek nejsou předmětem analýz a návrhů na zlepšení 

procesu mé diplomové práce. 

2.4 Analýza výhod a nevýhod flotilového pojištění 

2.4.1 Výhody a nevýhody z pohledu pojistníka 

Pro pojistníka má flotilové pojištění řadu nesporných výhod a ve srovnání s nimi nepatrné 

množství nevýhodných aspektů. Jako nejdůležitější přínos vnímají flotiloví klienti finanční 

úsporu. V nesmírně konkurenčním prostředí, jakým pojistný trh je, jsou pojišťovny 

připraveny nabízet pojištění s množstvím slev. Navíc v okamžiku, kdy do obchodního 

případu vstupuje pojišťovací makléř (často o jeden obchod bojuje několik pojišťovacích 

makléřů), a v zastoupení klienta vyjednávají s konkurenčními pojišťovnami, konečná 

nabídka ceny pojištění klesá obvykle na polovinu až třetinu základní ceny poptávaného 

pojištění. 
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Další výhodou je pro pojistníka systém hodnocení škodného průběhu, kdy se  

u jednotlivých vozidel nezohledňují aktuální bezeškodní měsíce a celá flotila se hodnotí 

pouze jako celek. Hodnotí se poměr mezi předepsaným pojistným  

a vyplaceným pojistným plněním. Neméně významné je pro klienta jednoduché 

administrativní zpracování.  

Flotilové pojištění sjednotí data počátku pojištění a tím i data splatnosti alikvotního 

pojistného, a na celou flotilu se vystavuje jedno roční, případně několik področních 

vyúčtování (u těchto klientů se področní splatnosti účtují bez přirážky). Celá správa 

pojištění je řešena z jednoho místa, většinou velmi profesionálním týmem, který je  

pro tento typ obchodů ve většině pojišťoven samozřejmostí. S ohledem na významnost 

obchodu jsou dále možná výše zmíněná odchylná ujednání. Především v rámci 

makléřského obchodu je akceptace navrhovaných podmínek ze strany zprostředkovatele 

nevyhnutelná, pokud má pojišťovna o konkrétní obchod zájem. 

Nevýhodou tohoto typu pojištění pak může být pro pojistníka přesný přehled pojišťovny  

o případných škodách.  

Pokud by se hodnota vyplaceného pojistného plnění zvyšovala rychleji než celková částka 

předepsaného pojistného, může pojišťovna například zastavit příjem nových pojistných 

rizik. Tento zásadní krok, ale neučiní, pokud se toto pojištění váže na pojištění majetkové  

či pojištění jiných velkých rizik. Všechny specializované týmy tedy musí v případě 

korporátních klientů neustále spolupracovat a všechna relevantní data vyhodnocovat 

společně.  

2.4.2 Výhody a nevýhody z pohledu pojistitele 

Pro pojistitele je důležitým momentem získání podílu na pojistném trhu  

a u tohoto typu pojištění se může v rámci jedné poptávky jednat o částky předepsaného 

pojistného v řádech desítek miliónu korun. Pokud se obchodní případ týká klienta 

s příznivým škodním průběhem, je součástí konkurenčního boje nejen zisk podílu na trhu, 

ale především možná tvorba zisku a zároveň celkové, příznivější škodné bilance 

flotilového kmene. Dalším kladem je prestiž, kterou pojistitel získá, pokud uzavře 

obchodní případ týkající se klienta například mediálně známého, nebo klienta zajímavého 

objemem předepsaného pojistného. 
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Této výhody následně pojišťovny využívají při získávání nových obchodů,  

které jsou například v případě zmiňovaných státních společností poptávány ze zákona 

formou veřejných zakázek.  

V zadávací dokumentaci veřejných zakázek je obvyklý požadavek na doložení schopnosti 

administrativně a technicky zvládnout poptávané pojištění. Pokud pojišťovna ve svém 

portfoliu obchod podobného typu nemá, ani neměla, nemůže se o určité veřejné zakázky 

ucházet. I z tohoto důvodu se může cena pojistného neracionálně snižovat.  

Především v oblasti makléřského obchodu, který je diplomovou prací řešen v praktické 

části, je tlak na snižování ceny obrovský a tento přístup zprostředkovatelů společně 

s narůstající konkurencí v oblasti pojištění přivedl v nedávné minulosti ceny pojištění 

motorových vozidel k absolutnímu minimu. Tento stav již musel řešit regulátor,  

jelikož reálně hrozila insolventnost především menších pojišťoven. 

Jak bylo uvedeno, je flotilové pojištění sjednáváno především korporátní klientelou, 

z čehož pro pojistitele pramení nevýhoda vyššího rizika pojistné události a s tím související 

horší škodný průběh a následné snižování zisku.  

Z průzkumu anglické pojišťovny Direct Line (skupina Direct Line, která je britskou 

jedničkou na trhu pojištění domácnosti a vozidel, působí také v Itálii a Německu  

a zaměstnává zhruba 14,4 tisíce zaměstnanců) a neziskové organizace Brake (jedná se  

o britské aktivisty za bezpečnost na silnici) vyplývá, že více než třetina firemních řidičů si 

během jízdy čte nebo posílá textové zprávy. Průzkum ukázal, že řidiči z povolání mají 

k těmto praktikám daleko blíž než běžní řidiči. Podle statistik pojišťovny Kooperativa 

způsobili v roce 2012 nejvíce škod firemní řidiči z Prahy, kde je koncentrováno množství 

velkých firem. „Výše plnění je proti retailovým klientům vyšší u klientů korporátních. 

Důvodů je několik, především hrají roli finančně náročnější opravy a také vysoká četnost 

pojistných událostí. Je to dáno tím, že flotilově pojištěná vozidla se v provozu pohybují 

výrazně častěji (někdy téměř permanentně, jako například u vozidel hromadné dopravy),  

a tak je riziko nehody nebo jiného poškození poměrně vysoké.“  Říká Jan Marek 

 z České pojišťovny (červen 2013). [7] 
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2.5 Pojišťovací zprostředkovatelé - základní dělení 

Osoby samostatně výdělečně činné se registrují u České národní banky a jako pojišťovací 

zprostředkovatelé se člení podle stupně kvalifikace a svého postavení vůči pojišťovně  

do několika kategorií, a to podle zákona č. 38/2004 Sb. 

 Vázaný pojišťovací zprostředkovatel - vykonává zprostředkovatelskou 

činnost jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. 

 Podřízený pojišťovací zprostředkovatel  - jeho spolupráce je pouze 

s výhradním pojišťovacím agentem, pojišťovacím agentem nebo makléřem  

na základě písemné smlouvy (podle toho, s kým podepisuje smlouvu  

o spolupráci, pak zastupuje pojišťovnu nebo pojištěného). 

 Pojišťovací agent  - zastupuje jednu nebo více pojišťoven  

na základě písemné smlouvy. Pojišťovací agent má možnost nabízet 

konkurenční produkty a je vázán vnitřními předpisy pojišťovny, jejíž produkt 

aktuálně nabízí. 

 Výhradní pojišťovací agent - tato definice nebyla součástí zákona 

číslo 38/2004 Sb., ale byla až následně součástí zákona č. 57/2006 Sb. 

Výhradní pojišťovací agent vychází svým popisem z pojišťovacího agenta 

s rozdílem, že VPA vykonává zprostředkovatelskou činnost na základě 

písemné smlouvy jménem a na účet pouze jedné pojišťovny. 

2.5.1 Pojišťovací makléř 

Pojišťovací makléř (dále je PM) - se od předchozích pojišťovacích 

zprostředkovatelů liší tím, že vykonává činnost vlastním jménem, nebo je zmocněn jednat 

jménem klienta (zájemce o pojištění). Mezi další odlišnosti patří, že ve své činnosti je PM 

vázán obsahem smlouvy, kterou uzavřel se svým klientem. 

Naopak shodný bod s ostatními zprostředkovateli je ten, že i PM musí být zapsán  

do registru a splňovat podmínky důvěryhodnosti, ale liší se v podmínkách odborné 

způsobilosti, která musí být pro vyšší kvalifikační stupeň.  

PM musí být po celou dobu výkonu činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

podle podmínek stanovených zákonem (§ 8 zákona č. 38/2004 Sb.). V závislosti na obsah 

smlouvy PM s klientem zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných 
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nebo zajistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu 

uzavřených pojistných smluv, sleduje lhůty k jejich revizi, spolupracuje při likvidaci 

pojistných událostí. [8] Profese pojišťovacího makléře má za sebou ve světě tradici mnoha 

desetiletí a za tu dobu si vydobyla pověst respektované a nepostradatelné finanční služby. 

Existence profese je závislá na prostředí rozvinutého podnikatelského prostředí  

a konkurence. V ČR se proto mohla začít rozvíjet paralelně s rozvojem konkurenčního 

prostředí v pojišťovnictví na počátku 90. let minulého století. 

Makléři si v globálním měřítku udržují významný podíl na trhu a trvale vzestupný trend 

zaznamenávají i na českém pojistném trhu. 

Makléři poskytují svým klientům především tyto služby: 

 Analyzují a oceňují klientova rizika, což je významné obzvlášť pro velké 

klienty, 

 provádějí nezávislý průzkum a analýzu trhu, aby se klient mohl správně 

orientovat v nabídkách pojišťoven, 

 sestavují, poptávají a vyjednávají pojistný program, jehož součástí jsou 

například limity pojistného plnění, výše spoluúčasti a podmínky pojistného 

krytí, 

 vytvářejí pojištění klientovým potřebám na míru, 

 makléři, kteří mají pojišťovnou svěřené právo inkasa, používají zvláštní 

klientský účet pro tok plateb mezi svými klienty a příslušnými pojišťovnami, 

tedy pro platby pojistného a výplaty pojistného plnění, 

 spravují klientovy pojistné smlouvy 

 v případě škodné události zastupují zájmy klienta vůči pojišťovně a aktivně 

spolupracují při likvidaci pojistné události. [8] 

2.6 Flotilové pojištění sjednané prostřednictvím PM v české pojišťovně 

ČP eviduje v rámci flotilového pojištění motorových vozidel předepsané pojistné ve výši 

2,1 miliard korun. Z tohoto objemu je většina smluv sjednána prostřednictvím 

pojišťovacích zprostředkovatelů. 

ČP má uzavřenu smlouvu o spolupráci se 714 makléřskými společnostmi. Tito obchodní 

partneři mají v rámci ČP určeny kontaktní osoby, se kterými spolupracují.  
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Pro 14 nejvýznamnějších makléřských společností byl v roce 2008 vytvořen speciální tým 

korporátního pojištění a zajištění. Těmto nejvýznamnějším obchodním partnerům se 

v oblasti pojištění motorových vozidel věnuje 11 úzce specializovaných pracovníků  

a v jejich správě je aktuálně 790 mil. korun předepsaného pojistného, které vykazuje 

škodný průběh téměř 80 %. (zdroj: databáze ČP) 

Jak bylo uvedeno v bodě 2.5, pojišťovací makléř zastupuje zájmy klienta, je tedy běžnou 

praxí, že zpracuje poptávku pojištění (příloha č. 2), kterou předá vybraným pojišťovnám. 

Kompetentní pracovník poptávku pojištění vyhodnotí, a pokud neshledá relevantní důvody 

k nepředložení nabídky, probíhá realizace obchodního případu, viz obrázek 1,  

vyjednávací fáze může být v určitých případech podstatně delší. 
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Obr. 1 Obchodní případ  
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V současnosti probíhá hodnocení potenciálního klienta několika způsoby, a to pouze 

z hlediska škodného průběhu, nebo z osobních znalostí. Škodní průběh si u stávajících 

klientů ČP vyhodnotí z vlastních databází a vzhledem k tomu, že zná i stávající sazby 

pojištění, zpracuje nabídku. Pokud se jedná o klienta, který není pojištěn u ČP, dokládá 

makléř potvrzení o stávajícím škodném průběhu. Přestože se to neslučuje s dobrými 

mravy, není výjimkou, že data, předkládaná makléři nejsou přesná, jsou částečně 

zmanipulovaná, nebo neodpovídají realitě vůbec. Výše bylo uvedeno, že pro POV existuje 

databáze škod, kterou disponuje Česká kancelář pojistitelů, ale u HAV nelze správnost 

doložených údajů o škodném průběhu u jiného pojistitele zkontrolovat. U obchodů,  

v nichž klient makléře zplnomocňuje pouze pro nabídku pojištění, převážně  

ze spekulativních důvodů, nemusí zprostředkovatel těmito daty vůbec disponovat.  

Odměnou za práci makléře jsou provize. Výše provize je sjednaná smlouvou o spolupráci  

a u pojištění motorových vozidel se pohybuje v rozmezí 14 – 20 % z předepsaného  

a uhrazeného pojistného. Provizi makléři vyplácí pojišťovna, případně, pokud může 

pojistné inkasovat sám, strhává si provizi a pojišťovně odvádí částku bez ní.  

Ve výjimečných případech je pojistné pojistníkovi účtováno bez provize a makléři jeho 

odměnu vyplácí pojistník na základě smlouvy mezi ním a makléřem. Pojišťovna makléři 

vyplácí odměnu bez ohledu na škodný průběh v konkrétní pojistné smlouvě. Z uvedeného 

tedy plyne, že momentálně necítí pojišťovací zprostředkovatelé včetně pojišťovacích 

makléřů nutnost práce s klientem ve smyslu snižování škodního průběhu: makléř by měl 

řídit škodný průběh a motivovat k tomuto i samotné klienty. 

2.7 Analýza problémů pojištění vozidel a možné způsoby jejich řešení 

2.7.1 Morální hazard a nežádoucí výběr 

Jak bylo uvedeno v bodě 2.3.1, jsou hlavními problémy tohoto typu pojištění rizika 

morálního hazardu a nežádoucího výběru.  

Morálnímu hazardu může pojišťovna předcházet využitím částečné expozice pojištěného 

vůči riziku, kdy v případě pojistné události nese pojištěný část škody sám ze svých 

prostředků. Pak hovoříme o tzv. finanční spoluúčasti. Spoluúčast (frančíza) je peněžní 

částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Většinou se frančíza stanoví 
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dohodou na jednu určitou a pevnou částku, procento nebo jejich kombinaci. Frančízu 

můžeme podle jejich různých typů rozdělit do dvou skupin.  

Frančíza odečtená neboli excedentní, která se vždy odečítá od celkové výše plnění, 

a pojistník se tak vlastně osobně podílí na úhradě škody.  

Frančíza integrální, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje, důvodem pro její 

využívání je vyloučení drobných škod z pojistného plnění, kromě pojistného plnění se 

zahlcuje likvidační aparát. 

Velmi významným typem spoluúčasti se pro potřeby této diplomové práce jeví frančíza 

pro pojistné období. Jedná se o vysokou spoluúčast a všechny drobné škody vzniklé 

v pojistném období si hradí pojištěný a pojišťovna plní až v případě vzniku velké, zásadní 

škody. [9] 

Pojistník je ochráněn před likvidací firmy, neboť při totální škodě nebo odcizení vozidla 

bude pojišťovnou plněno, ale drobné škody si hradí, což ho motivuje k takovým opatřením, 

aby k těmto škodám nedocházelo. 

Zároveň má pojištěný zákonnou možnost požadovat menší úhrady po vinících škod formou 

pojistného plnění do výše čtyřnásobku platu z odpovědnostní pojistky zaměstnance.  

Nežádoucímu výběru může pojišťovna předejít, jak bylo uvedeno v kapitole 2.3.1, 

především používáním screeningové metody. Při důsledném přezkoumání všech 

nastavených parametrů screeningu minimalizuje pojišťovna možnost přijetí do pojištění 

takové riziko, které by pro ni bylo příliš nákladné. S touto metodou se rovněž úzce pojí 

stanovení ceny pojistného. Pokud pojišťovna vyhodnotí krytí daného rizika  

jako akceptovatelné, ale nepoužije metodu screeningu, nemusí správně určit skutečnou 

výši tohoto rizika. Následně stanoví výši pojistného obvyklým způsobem, například  

na základě průměrné výše tohoto rizika v pojistném kmeni pojišťovny. Toto ocenění je  

pro pojišťovnu velmi nevýhodné, může nastat situace, že klienti více rizikoví se  

u pojišťovny pojistí (pojišťovna, která provede screening klienta, buď nepojistí,  

nebo nabídne podstatně vyšší pojistné) a klienti méně rizikoví se u této pojišťovny 

nepojistí, pro ně bude pojistné nevýhodné (jiná pojišťovna riziko vyhodnotí a nabídne nižší 

pojistné). Z výše uvedeného následně plyne, že pojišťovna bude do svého portfolia 

etablovat pouze rizikové klienty a její škodní průběh bude nevyhovující. [10] 
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2.7.2 Riziko pojistného podvodu 

Pojistný podvod je klasifikován § 210 trestního zákoníku. 

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí   

a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy 

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, 

c) nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění,  

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti  

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. [11] 

Právníci argumentují tím, že u úmyslně způsobených poškození neexistuje motiv,  

neboť ke škodě již skutečně došlo a není tedy možné dosáhnout zisku. 

 To je ve skutečnosti pravda tehdy, když je předmět vědomě zničen a později nahrazen 

jiným stejné hodnoty. Obecně to však nelze přenést na motorová vozidla. Značného zisku 

lze dosáhnout tím, že vyúčtování škody proběhne na základě kalkulace na řádnou opravu  

a následně je provedena oprava levná. Tato levná oprava se navenek nedá rozeznat  

od opravy řádné, kalkulované až s desetinásobně vyššími náklady. 

Pachatelé takovýchto pojistných podvodů většinou využívají možnosti stanovit výši škody 

pomocí takzvané likvidace „rozpočtem“ a likvidaci stejné škody pak nárokují u pojišťovny 

i několikrát. Těmito fiktivními dopravními nehodami a podvodnými škodami může 

pachatel dosáhnout zisku, který je několikanásobkem pořizovací ceny motorového vozidla. 

Z praxe je známo, že dochází i k úplnému zdemolování případně spálení i zánovních 

vozidel. Zde motiv obvykle spočívá v tom, že pachateli se náhle nedostává finančních 

prostředků, nebo není schopen zajistit prostředky na neuhrazené splátky k předmětnému 

vozidlu.  Další praktikou je podvodné vyúčtování nákladů na vozy z půjčovny.  V době, 

kdy je vozidlo neprovozuschopné, pachatel najede mnoho kilometrů vozidlem z půjčovny 

a firma, která vozidlo zapůjčila, účtuje následně pojišťovně náklady ve výši neodpovídající 

skutečnosti. Již se podařilo v některých případech prokázat, že faktury za pronájem vozidla 

vystavovaly firmy, působící v tomto oboru a o zisk se dělila s pachatelem pojistného 

podvodu. [12] 

Je řada příkladů, kdy podvodným jednáním připravili pachatelé pojistných podvodů 

pojišťovny o velké množství finančních prostředků.  
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Ve své diplomové práci uvádím alespoň některé, protože i odhalování pojistných podvodů 

a následné vypovězení pojistné smlouvy takovýmto klientům, vede k optimalizaci portfolia 

flotilového kmene a dosažení vyššího zisku z pojištění motorových vozidel. Kromě 

podvodného jednání autoopraven a půjčoven automobilů, které uměle navyšují fakturované 

a po pojišťovně požadované částky, jsou ohrožením pro pojišťovny  

i manipulované škody, které jsou seřazeny podle následujícího portfolia podle jejich 

významnosti ve vztahu ke způsobeným škodám.  

Nejčastější způsoby provedení manipulovaných škodných událostí jsou: 

– Fingovaná škodná událost - ke kolizi mezi vozidly či nárazům  

do dalších objektů nemuselo ve skutečnosti vůbec dojít.  

Fingovaná škodná událost spočívá v tom, že zúčastněné osoby ustaví zinscenovaným 

způsobem již předem poškozená vozidla na zvoleném místě. Dalším druhem fingované 

škodné události je událost, také označovaná jako „případ pouze na papíře“. Nedošlo  

ani výše uvedeným způsobem ke kolizi, zúčastněné osoby se nenacházely na místě vzniku 

škody tak, jak jimi bylo sděleno. 

– Úmyslně vyvolaná škodná událost - u úmyslně vyvolané škodní 

události se jedná o smluvenou, úmyslně provedenou kolizi (nebo několik kolizí) 

mezi dopravními prostředky, nebo může jít také o nárazy do dalších objektů. 

– Využitá dopravní nehoda - k dopravní nehodě skutečně došlo,  

ale při likvidaci vzniklé škody bývá zkoušeno vyzískat náhradu škody  

za poškození, která nevznikla v souvislosti s předmětným škodným dějem. 

– Vyprovokovaná dopravní nehoda - u vyprovokované dopravní 

nehody bývají provokatérem využívány řidičské chyby jiných účastníků 

silničního provozu tak, aby bylo dosaženo kolize. Toto může dojít tak daleko, 

že provokatér náležitým způsobem „vláká“ svou oběť do kolizní situace. [12] 

Protože pojistné podvody způsobují pojišťovnám na celém světě obrovské finanční ztráty. 

Kvalifikované odhady expertů hovoří o podílu ve výši minimálně 10 % neodhalených 

pojistných podvodů z celkového vyplaceného pojistného plnění. Pojistné podvody mohou, 

jak bylo řečeno, ovlivnit škodný průběh flotilového pojištění a negativně ovlivnit tvorbu 

zisku.  
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Je tedy nutné, aby byly pojistné události důkladně prošetřovány likvidací. Z pohledu 

obchodního by pak ideálním stavem bylo, pokud by se již při uzavírání pojistných smluv 

hodnotil dosavadní škodný průběh velmi podrobně. Při podezření na jakékoli podvodné 

jednání v minulosti by nebyl s klientem uzavřen smluvní vztah, což by jistě v určitém 

časovém horizontu především pro menší klienty, u nichž by mohla být v případě 

nepojištění totální škoda likvidační, vedlo k postupnému odbourávání podvodného jednání.  

2.8 Přístupy pojistníka k pojistnému riziku 

Podnikatelské subjekty čelí celé škále rizik, která mohou nastat. Standardní metodou řešení 

těchto rizik je tzv. retence (zadržení) rizika. Je to metoda spočívající v tom, že subjekt čelí 

neomezenému počtu rizik, proti kterým ve většině případů nic nedělá. Retence rizika může 

být buď nevědomá (subjekt neví, že rizikům čelí, přesto by nesl následky jejich realizace) 

nebo vědomá (subjekt o rizicích ví a je si vědom, že může nést následky jejich realizace). 

Retence rizika může být rovněž nedobrovolná (riziku se nedá vyhnout, ani je nelze  

na nikoho přenést) a dobrovolná (subjekt je smířen s rizikem a souhlasí, že může nést 

následky jeho realizace). V některých případech je retence rizika vhodným druhem řešení 

rizik (například u rizik vedoucích k malým ztrátám). [13]  

U klientů, kterým nebylo prokázáno podvodné jednání, a přesto vykazují značné množství 

menších škod, by tento přístup kladně ovlivnil jejich škodný průběh. Prakticky  

by se jednalo o pojistnou smlouvu, která by v případě havarijního pojištění kryla škody 

většího rozsahu, ujednání by bylo například formou vysoké spoluúčasti. Subjekt  

by se pak snažil menším škodám předcházet.  

Pojistník se může pokusit riziko vzniku pojistné události omezit nebo předem úplně 

odvrátit. Je nutné, aby přijal opatření, která mu mají zabránit. Těmito opatřeními mohou 

být: 

– Strategická opatření (změna systému práce a obezřetnějšího chování vůbec; 

smluvní vyloučení odpovědnosti; používání bezpečnějších technologií  

a materiálů). 

– Fyzická opatření (využívání zařízení omezující rizika, například satelitní 

vyhledávání) [14] 
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U flotilových klientů shledáváme velký rozdíl především v přístupu ke strategickým 

opatřením, mezi která se řadí například školení řidičů.  

Jak se vyjádřil pro Dopravní noviny Pplk. PhDr. Rostislav Plachý, CSc.: „Základní 

problém tkví v tom, že zatímco majitele firem zajímají především ekonomické ukazatele, 

my preferujeme ukazatele bezpečnosti. Bohužel se nám stále nedaří, abychom se ve větší 

míře účastnili školení, která firmy organizují, a mohli přímo s řidiči hovořit o tom,  

jak mohou ovlivňovat bezpečnost provozu. 

Ve firmách, které jsme navštívili, jsme upozorňovali, na co vše se při kontrolách 

zaměřujeme – ať již se to týkalo dokladů k jízdě, k nákladu nebo například dokladů podle 

zákona č. 111/1994 Sb. – a mohu říci, že to bylo přínosné jak pro řidiče, tak pro firmy; 

nehodovost jejich vozidel se snížila.“ [15] 

Tlak, který je některými majiteli dopravních společností na řidiče vyvíjen, aby na místo 

určení dojeli za každou cenu a především rychle, způsobuje značné množství pojistných 

událostí, kterým by se dalo předejít.  

V praktické části diplomové práce je vyhodnocováno také portfolio Sdružení dopravců 

VPV Bohemia, které má v České pojišťovně a.s. pro své členy uzavřeny flotilové pojistné 

smlouvy. V lednu 2013 se tahače návěsů firem A. (1) a B (2) setkaly na shodné trase  

pod obtížně sjízdným kopcem.  Řidič dopravce (1) dostal pokyn setrvat a čekat na údržbu 

silnic, a to bez ohledu na případnou smluvní pokutu, plynoucí z pozdní předávky 

dopravovaného zboží. Řidič dopravce (2) dostal pokyn za každou cenu pokračovat v jízdě. 

Krátká jízda řidiče dopravce (2) skončila totální škodou tahače i návěsu  

a byla vyplacena pojistná událost ve výši 1,5 mil. korun. Dopravcem uhrazená spoluúčast 

na škodě byla v konečném důsledku vyšší, než případně hrozící smluvní pokuta. Škodný 

průběh pojistníka (1) je k 31. 12. 2013 ve výši 38 %, škodný průběh pojistníka (2) je  

ke shodnému datu ve výši 167 %.  Z tohoto příkladu plyne, jak důležitý je přístup majitelů 

dopravních společností, z nichž někteří zcela vědomě riziku vystavují jak svůj majetek,  

tak své zaměstnance. Tento příklad byl uveden pro dokreslení různého přístupu pojistníků 

k rizikům plynoucím z havarijního pojištění, kdy není bráno v úvahu riziko z odpovědnosti 

z provozu vozidla. Pokud by řidič dopravce (2) kromě škody na majetku svého 

zaměstnavatele způsobil škodu jinému subjektu na majetku či zdraví, mohla být 

likvidovaná škoda mnohonásobně vyšší.   
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3 CHARAKTERISTIKA FIRMY A ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

FLOTILOVÉHO POJIŠTĚNÍ A NÁVRHY ŘEŠENÍ 

3.1 Česká pojišťovna a.s. 

Česká pojišťovna má dlouhou historii. Je nejstarším pojišťovacím ústavem v českých 

zemích, 27. října 1827 byly schváleny stanovy instituce nazvané Císařsko-královský, 

privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav.  

Tato instituce, která zpočátku nabízela pouze pojištění proti požáru, později změnila svůj 

název na První českou vzájemnou pojišťovnu. Hlavními zakladateli pojišťovny byli 

František Josef, hrabě z Vrtby, a Josef Matyáš, hrabě z Thunu a Hohensteinu, kteří později 

také stanuli ve funkci generálních ředitelů. Mezi klienty První české vzájemné pojišťovny 

se brzy zařadily také významné české osobnosti, jako například básník Adolf Heyduk, 

spisovatelka Eliška Krásnohorská nebo syn autora české hymny Františka Škroupa, 

houslista Alfréd Škroup. 

Posláním České pojišťovny, ke kterému se vždy hlásila, je pomáhat klientům v nejtěžších 

okamžicích jejich životů. Počátek 20. století znamenal rozvoj pojišťovnictví jako takového. 

A První česká vzájemná pojišťovna již ve 20. letech nabízela téměř všechny druhy 

pojištění – kromě majetkového také životní pojištění, pojištění zákonné odpovědnosti  

a úrazu.  

V roce 1945 bylo pojišťovnictví zestátněno. Po roce 1948 vznikla z pěti pojišťoven jediná 

Československá pojišťovna, která dvakrát změnila svůj název. V roce 1953 byla 

přejmenována na Státní pojišťovnu a v roce 1969 na Českou státní pojišťovnu. Dnešní 

Česká pojišťovna si i ve vysoce konkurenčním prostředí stále drží své výsadní postavení 

největší tuzemské pojišťovny s nejširší nabídkou produktů a služeb. 

Dnešní Česká pojišťovna byla založena zakladatelskou listinou ze dne 28. dubna 1992 

Fondem národního majetku České republiky a vznikla zápisem do obchodního rejstříku 

dne 1. května 1992. Akcie Společnosti byly v roce 1993 uvedeny na hlavní trh Burzy 

cenných papírů Praha, a.s. Z obchodování na Burze i v RM-Systému, a.s., byly akcie 

České pojišťovny vyřazeny v souvislosti s výkupem akcií od minoritních akcionářů dne 

31. srpna 2005. 
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V roce 1991 zakládá Česká pojišťovna dceřinu společnost s názvem KIS a.s. kapitálová 

investiční společnost České pojišťovny, nyní pod názvem ČP INVEST investiční 

společnost, která působí na trhu kolektivního investování. V roce 1992 založila Česká 

pojišťovna společně s partnerem Vereinte Krankenversicherung AG Mnichov Českou 

pojišťovnu ZDRAVÍ, dnes největší pojišťovnu v oblasti soukromého zdravotního  

a nemocenského pojištění. O pět let později v ní pak získala 100 % podíl. Ve stejné dekádě 

vstupuje skupina ČP na trh penzijního připojištění a je založen Penzijní fond České 

pojišťovny, a.s. Jde o největšího poskytovatele penzijního připojištění v České republice. 

V oblasti zprostředkovatelské činnosti prodeje havarijního pojištění automobilů a pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem. 

Česká pojišťovna poskytuje služby klientům již 185 let a je tak jednou z nejstarších 

pojišťoven v Evropě i na světě vůbec. Z hlediska kapitalizace a finanční stability je 

nejsilnější pojišťovnou v České republice vůbec. Úroveň její solventnosti je ve srovnání  

s evropským trhem nadprůměrná. Ačkoli se český pojistný trh v roce 2012 nevyvíjel 

pozitivně a stagnoval, Česká pojišťovna dále výrazně zlepšila výsledky u většiny klíčových 

ukazatelů důležitých pro finanční zdraví firmy a zároveň obhájila vysoký rating  

s hodnocením A- se stabilním výhledem od ratingové agentury Standard&Poor’s. Jedná se 

o nejvyšší možné hodnocení, kterého mohla Česká pojišťovna dosáhnout. 

Zisk České pojišťovny v roce 2012 meziročně vzrostl o téměř 10 procent na 3,9 miliardy 

korun. Výrazně se zvýšil i vlastní kapitál, který přesáhl 21 miliard korun, o 22 % více než 

v roce 2011. Bilanční suma se zvýšila o 5 miliard na téměř 122 miliard korun.  

Ke zlepšení hospodaření České pojišťovny přispěly provozní výsledky a zejména  

pak úspory v oblasti administrativních nákladů, které se snížily o 13 %. 

Celkové předepsané pojistné České pojišťovny podle metodiky České asociace pojišťoven 

v roce 2012 přesáhlo 29,9 miliardy Kč. Z toho neživotní pojištění činilo 19 miliard  

a životní pojištění 10,9 miliardy korun. Tržní podíl České pojišťovny, která si dlouhodobě 

udržuje pozici jedničky na trhu v obou hlavních segmentech, dosáhl 26 %.  

Pozitivní vývoj zaznamenaly zejména oblast pojištění velkých rizik, dopravní pojištění, 

pojištění odpovědnosti občanů, pojištění staveb občanů a zejména cestovní pojištění,  

které vzrostlo meziročně o více než čtvrtinu. 
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Problematická zůstala i v roce 2012 oblast pojištění motorových vozidel, kde v důsledku 

ostré konkurence i nadále docházelo k poklesu předepsaného pojistného v rámci celého 

českého trhu. [16] 

Česká ekonomika se v roce 2013 potýkala s řadou překážek např. úsporná opatření vlády  

a nízké investice firem. Motorem růstu nebyla ani spotřeba, protože finanční situace 

domácností se nelepšila. Výrazné zlepšení nešlo očekávat ani u exportu, který trpěl 

potížemi největších obchodních partnerů. Ekonomika USA sice mírně rostla, stále však 

stála před řadou reforem, včetně fiskální a zdravotnické. Ještě hůře byla na tom eurozóna, 

která jako celek již v recesi byla, a také do té doby odolné země, jako např. Německo, 

které se k recesi přiblížilo. Českou ekonomiku tak čekal nelehký rok, který měl při 

příznivém vývoji skončit mírným růstem v řádu desetin procenta. Na druhou stranu nebyly 

důvody pro výraznější růst inflace, která se tak i v roce 2013 pohybovala kolem inflačního 

cíle ČNB (2 %), a období rekordně nízkých úrokových sazeb tak nepokračovalo. Nepříliš 

příznivé ekonomické podmínky se projevily i na vývoji pojistného trhu, který dosáhl pouze 

mírného růstu. 

Trh neživotního pojištění byl i nadále pod tlakem klesajícího objemu předepsaného 

pojistného z pojištění motorových vozidel, jakkoli se zdá, že tento pokles nebyl tak silný 

jako v předchozích letech. Ceny nově uzavíraných smluv pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění se pohybovaly na hranici rentability,  

a tak zde nebyl příliš velký prostor pro jejich další pokles. Podle očekávání cenu 

povinného ručení i některých dalších pojištění od roku 2014 zásadně ovlivnil nový 

občanský zákoník (účinný od 1. ledna 2014). Ten již neurčuje maximální výši náhrad  

za jednotlivé újmy na zdraví, které tak mohou dosáhnout mnohem vyšších částek  

než doposud. Lze očekávat, že zásluhou pokračujícího růstu průměrného pojistného  

v běžně placeném pojištění nadále poroste trh životního pojištění. Pokračující období 

nízkých úrokových sazeb působilo i v roce 2013, což i nadále udrželo jednorázově placené 

životní pojištění jako vhodnou alternativu k termínovaným vkladům. Lze tak očekávat, že 

si přes pravděpodobný mírný pokles udrží v letošním roce relativně vysoké objemy 

prodejů, obdobné těm z předchozích let. 
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8. 1. 2013 byla zaměstnancům ČP představena dohoda o odkupu 49 % menšinového podílu 

v Generali PPF Holdingu (GPH) od Skupiny PPF a převzetí plné kontroly nad společným 

podnikem. 

Pro Českou pojišťovnu to byl velmi významný krok. Tato transakce byla provedena  

ve dvou etapách. 25 % GPH bylo odkoupeno 28. března 2013 a Generali převzala rovněž 

plnou manažerskou kontrolu. Na konci roku 2014 bude mít Generali možnost odkoupit 

dalších 24 %. Podle podmínek dohody budou dosavadní pojišťovací aktivity GPH 

zaměřeny především na pojištění spotřebitelských úvěrů v Rusku, Ukrajině, Bělorusku  

a Kazachstánu provozovány výhradně Skupinou PPF a nebudou již nadále součástí 

obchodních aktivit Generali ve střední a východní Evropě.  

3.2 Analýza preferencí klientů flotilového pojištění 

Abychom mohli zefektivnit proces přijímání rizik a nabídek pojištění motorových vozidel, 

potřebujeme pochopit preference klientů.  

Každému šetření musí předcházet formulace jeho cílů. Cílem dotazníkového šetření bylo 

zjistit, které atributy flotilového pojištění a makléřského obchodu jsou nejdůležitější  

pro klienty.  Výsledky šetření jsou použity při návrhu řešení na zefektivnění výběru klientů 

a k optimalizaci nabídek pojištění. Rovněž bylo zapotřebí přezkoumat, jak a proč je 

důležitý prvek pojišťovacího makléře, a to pro pojistníka i pro pojistitele. 

 Pro analýzu preferencí získanou dotazníkovým šetřením jsem vybrala 100 klientů,  

kteří mají sjednáno flotilové pojištění motorových vozidel prostřednictvím pojišťovacího 

makléře. V rámci tohoto výzkumu jsem oslovila všech 100 respondentů, dotazník řádně 

vyplnilo a vrátilo 72 respondentů. 

V úvodu dotazníku jsem použila dvě analytické otázky, které třídí a identifikují 

respondenty. Za důležitou informaci jsem považovala formu podnikání a údaj o velikosti 

flotily.  Dále je dotazník tvořen 11 meritorními, uzavřenými a selektivními otázkami  

a preferenci stanovuje respondent výběrem známky důležitosti, 1 znamená preferenci 

nejvyšší a 4 nejnižší. [17] 

Pilotní studie byla provedena na 10 respondentech pomocí nestandardizovaného rozhovoru 

a zkoumala jasnost a pochopitelnost dotazů, připravených pro respondenty. 

Při pilotní studii byly všechny otázky správně pochopeny, odpovědi byly formulovány 
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jednoznačně, proto nebyla forma dotazníku před distribucí respondentům měněna.  

O předání dotazníku respondentům jsem požádala makléře a vyplněné dotazníky byly 

vráceny anonymně. Tímto byla zajištěna validita odpovědí. Pro analýzu dat  

z dotazníkového šetření jsem zvolila metodu relativní četnosti. [17] 

 

3.2.1 Dotazníkové šetření 

Položka 1 - Jak důležité jsou pro Vás při výběru pojištění limity plnění 
Tab. 1 Absolutní četnost položka 1  

 
 

Tabulka 1 ukazuje, že větší firmy preferují vyšší limity plnění a jsou tedy za ně ochotny 

zaplatit vyšší pojistné. ČP nabízí v rámci flotilového pojištění limity plnění z odpovědnosti 

provozu vozidla 100 mil. na škody na zdraví a 100 mil. na škody způsobené na majetku. 

Minimální limity pojistného krytí pro pojištění odpovědnosti jsou zákonem stanoveny  

na 35 mil./ 35 mil.  

 

Položka 2 - Je pro vás při pojištění důležitá nízká spoluúčast na škodě 
Tab. 2 Absolutní četnost položka 2  

 
 

Z tabulky 2 je zřejmé, že menší respondenti vyžadují nižší spoluúčast na škodě, mohlo by 

to znamenat, že již předem, při sjednávání havarijního pojištění počítají s tím, že budou 

požadovat likvidace všech malých škod a nemají ambice škodný průběh nijak řídit.  

Právní forma 1 2 3 4

Fyzická osoba podnikající < 50
vozidel 13% 30% 52% 4%

Spol. s r.o./a.s. < 50 vozidel 50% 32% 4% 14%

Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel 48% 29% 14% 10%

Právní forma 1 2 3 4

Fyzická osoba podnikající < 50
vozidel 74% 13% 9% 4%

Spol. s r.o./a.s. < 50 vozidel 39% 29% 25% 7%

Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel 19% 29% 52% 0%
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Jak bylo uvedeno výše, může pojistitel s frančízou efektivně pracovat. Může nabídnout 

klientovi jinou, pro pojistitele výhodnější variantu, nebo nižší finanční či procentuální 

spoluúčast na škodě zohlednit vyšší sazbou pojistného.  

 

Položka 3 - Je pro vás důležité, aby součástí nabídky makléře byla i likvidace 

pojistných událostí 
Tab. 3 Absolutní četnost položka 3  

 
 

V dnešní době je časté, že velké firmy zaměstnávají pracovníky, kteří mají v rámci své 

pracovní náplně zajišťování komunikace s pojistiteli v případě pojistných událostí  

(viz Tab. 3). Velké firmy tedy nutně nevyžadují součinnost makléře při likvidaci. Menší 

firmy naopak tuto spolupráci oceňují. Makléřské firmy zaměstnávají odborníky  

na likvidaci a dokáží často (vzhledem ke své významnosti na pojistném trhu) v zastoupení 

klienta vyjednat pojistné plnění i tam, kde jeho nutnost není s určitostí zřejmá. Dalším 

aspektem je to, že vzhledem ke zkušenostem mohou ovlivnit i způsob hlášení pojistných 

událostí. Tam, kde je to možné, mohou měnit skutečnou příčinu tak,  

aby byla PU likvidní. Tento jev se děje přesto, že se v případě odhalení vystavuje pojistník 

postihu, nebo trestnímu stíhání. 

  

Právní forma 1 2 3 4

Fyzická osoba podnikající < 50
vozidel 78% 13% 9% 0%

Spol. s r.o./a.s. < 50 vozidel 43% 46% 11% 0%

Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel 29% 10% 0% 62%
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Položka 4 - Je pro vás důležitá nízká cena pojištění 
Tab. 4 Absolutní četnost položka 4  

 
 

Cena pojištění je nejvýznamnější aspekt. Nikdo z klientů nechce vynakládat vyšší finanční 

prostředky, než je skutečně nutné a většina klientů chce při snižování nákladů šetřit  

především na pojištění, jak je vidět v Tab. 4.  

Stále častěji se setkáváme s elektronickými aukcemi, které klient vyhlašuje,  

a pojistitelé, případně makléři se snaží nejnižší cenovou nabídkou klienta získat. Podle 

mého názoru je největším nešvarem současného pojistného trhu velkých makléřských 

společností následující běžná skutečnost: 

Makléř zjistí cenu klientova pojištění, upraví nabídku, aniž by pojistníkovi sdělil,  

která pojišťovna tuto cenu nabízí, a vzhledem k významné úspoře nákladů přinutí klienta 

k podpisu výhradní plné moci. Až následně makléř oslovuje pojišťovny a vyjednává cenu. 

Jeho pozice je s výhradní plnou mocí silná. Obvykle vždy nalezne pojistitele, který na tuto 

nekalou hru přistoupí a je ochoten za nesmyslně nízké pojistné pojištění sjednat. 

 

Položka 5 - Je pro vás důležitá jednoduchost správy pojištění 
Tab. 5 Absolutní četnost položka 5  

 
 

Správa pojistných smluv je důležitá pro firmy s právní formou spol. s r.o. a akciové 

společnosti, což lze nalézt v Tab. 5.  Správa pojištění zahrnuje prováděné změny, 

vyúčtování dle splatnosti a prolongační nabídky.  

Právní forma 1 2 3 4

Fyzická osoba podnikající < 50
vozidel 87% 9% 4% 0%

Spol. s r.o./a.s. < 50 vozidel 57% 21% 14% 7%

Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel 19% 38% 29% 14%

Právní forma 1 2 3 4

Fyzická osoba podnikající < 50
vozidel 26% 17% 26% 30%

Spol. s r.o./a.s. < 50 vozidel 68% 21% 7% 4%

Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel 81% 14% 5% 0%



 

28 

 

Tyto výsledky byly predikovány, je zřejmé, že jednoduchost při správě pojištění je důležitá 

především pro firmy, které disponují větším vozovým parkem. 

Výhodou flotilového pojištění jistě je, že klient hradí všechna pojištěná rizika 

v dohodnutých splátkách a nemusí hlídat jednotlivé splatnosti, což by musel v případě 

retailového pojištění. Rovněž požadavky, které předává prostřednictvím makléře,  

jsou u flotilového pojištění zpravidla směřovány na jednu konkrétní osobu a komunikace je 

pro makléře i klienta snadná.  Z dosavadních odpovědí fyzických osob podnikajících 

vyplývá, že je pro ně nejdůležitější nízká cena pojištění, a tato uhrazená cena by se měla 

formou pojistného plnění pojistníkovi vrátit. 

 

Položka 6 - Jak důležitá je pro vás možnost průběžného sledování škodného 

průběhu 
Tab. 6 Absolutní četnost položka 6  

 
 

Pro pojistitele je velkou výhodou možnost průběžného sledování vývoje škodného 

průběhu. Z Tab. 6 je zřejmé, že mimo FOP se tato možnost jeví respondentům jako 

výhodná.  Mnoho flotilových klientů má s pojistitelem podepsánu smlouvu o bonifikaci,  

v jejímž standardním znění je pojistníkovi při škodném průběhu nižším než 45 % 

přislíbena vyplacená prémie ve výši 10 % z ročního předepsaného pojistného. Sledování 

škodného průběhu by pro klienty mělo být samozřejmostí. Je to velmi jednoduchý způsob, 

jak začít s kontrolou řidičů a řízením vývoje škodného průběhu.  Pojistitel by měl rovněž 

vývoj škod pravidelně sledovat. Alarmující je především vysoká frekvence škod  

u některých klientů.  

U škod častých a opakujících se, především z havarijního pojištění, je nutné začít tyto 

pojistné události prověřovat a nepříznivý vývoj aktivně ze strany pojistitele řešit. 

  

Právní forma 1 2 3 4

Fyzická osoba podnikající < 50
vozidel 22% 17% 35% 26%

Spol. s r.o./a.s. < 50 vozidel 50% 29% 11% 11%

Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel 67% 19% 0% 14%
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Položka 7 - Jak důležité je pro vás motivovat zaměstnance k jízdě beze škod 
Tab. 7 Absolutní četnost položka 7  

 
 

Odpovědi respondentů na položku číslo 7 (viz Tab. 7) vypovídají, že většina považuje 

motivaci zaměstnanců k jízdě beze škod za velmi důležitou.  Podle mého názoru je validita 

odpovědí na tuto otázku sporná. Z praxe je zřejmé, že přetěžování zaměstnanců  

a nastavování téměř nesplnitelných pracovních limitů je běžné, jak bylo zmíněno v bodě 

2.8.  Naopak existují firmy, které s motivací zaměstnanců mají bohaté zkušenosti.  

Lze uvést příklad klienta, který má proces řízení škodného průběhu již dlouhodobě 

nastaven. Ve skutečnosti se jedná spíš o proces represe, ale evidentně velmi funkční. 

V roce 2013 převzal náš útvar korporátního pojištění a zajištění do správy flotilové 

pojištění klienta ABC s předepsaným ročním pojistným cca 20 mil. korun a škodným 

průběhem do 40 %.  Z následných rozhovorů jsem zjistila, že jediný akcionář (německá 

firma) nastavil při řízení škodného průběhu velmi fungující proces. V případě zaviněné 

škody likvidované z havarijního pojištění se řidič podílí na sjednané spoluúčasti a obdrží 

od zaměstnavatele výtku. Při druhé zaviněné škodě je řidiči udělen finanční postih 

a při škodě třetí je odebráno služební vozidlo. Poslední postih může mít vliv na setrvání 

v zaměstnání. Nejedná se o pozitivní motivaci, ale tento proces je funkční a nutí řidiče, 

jimž bylo svěřeno služební vozidlo, k zodpovědnému užívání cizího majetku. 

  

Právní forma 1 2 3 4

Fyzická osoba podnikající < 50
vozidel 48% 13% 17% 22%

Spol. s r.o./a.s. < 50 vozidel 39% 25% 25% 11%

Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel 33% 29% 14% 24%
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Položka 8 - Je podle vás důležité řídit aktivně škodní průběh 
Tab. 8 Absolutní četnost položka 8  

 
 

Výsledky zachycené v Tab. 8 jsou opět velmi překvapivé. Většina z respondentů uvádí,  

že řídit škodný průběh je pro ně velmi důležité, většina ohodnotila položku hodnotou  

1 nebo 2.  Příklady z praxe ale s těmito odpověďmi nekorespondují. Nejen,  

že by se celkový škodní průběh u flotilového pojištění choval mnohem příznivěji,  

ale část klientů, která žádá pravidelně pojišťovnu o předložení vývoje škodného průběhu, 

je z celého portfolia klientů minoritní. 

Makléřské společnosti, které klienty zastupují, nijak neparticipují na škodném průběhu  

a jsou, jak bylo uvedeno výše, obvykle honorovány pojišťovnou, provizí z předepsaného 

pojistného.  

Myslím si, že práce s klientem, školení řidičů a seznámení s řízením škodného průběhu by 

v budoucnu měl být především zájmem makléře. V určitých případech, by mohl být 

odměňován v závislosti na klientův škodný průběh. Již v současnosti u některých klientů 

motivujeme makléře tímto krokem. Smluvní část odměny (provize) je vyplácena 

z předepsaného pojistného a nestandardní část odměny je stanovena právě s ohledem  

na dosažený škodný průběh. 

 

Položka 9 - Je pro vás důležitá informace o příčině vzniku konkrétních PU 

vašich zaměstnanců 
Tab. 9 Absolutní četnost položka 9 

 

Právní forma 1 2 3 4

Fyzická osoba podnikající < 50
vozidel 39% 26% 30% 4%

Spol. s r.o./a.s. < 50 vozidel 43% 21% 18% 18%

Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel 38% 43% 5% 14%

Právní forma 1 2 3 4

Fyzická osoba podnikající < 50
vozidel 22% 13% 39% 26%

Spol. s r.o./a.s. < 50 vozidel 32% 39% 7% 21%

Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel 52% 38% 5% 5%
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V tabulce 9 jsou shromážděny odpovědi respondentů v absolutní četnosti podle 

analytického třídění. Ze skupiny Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel uvedlo 52 % respondentů,  

že je pro ně tato informace velmi důležitá. Za dobu mé praxe v pojišťovně jsem se 

s podobným požadavkem setkala pouze jednou.  Přesto, že by to vyžadovalo určité 

personální kapacity, měla by se podobná sestava dat klientům zasílat ve stanovených 

periodách automaticky. Management velkých firem, jistě neví, kteří konkrétní zaměstnanci 

způsobují opakovaně škody na majetku, a tato možnost by je mohla vést k nápravným 

krokům. Například častější psychologické testy řidiče, školení řidičů, přezkoumání 

náročnosti přidělovaných úkolů.  U řidičů s největším množstvím zaviněných škod by 

mohlo dojít i k rozvázání pracovního poměru. 

 

Položka 10 - Je pro vás důležitá především ochrana před totální škodou 
Tab. 10 Absolutní četnost položka 10  

 
 

V bodě 2.7.1 této diplomové práce je v souvislosti s frančízou řešen typ frančízy  

pro pojistné období. Na rozdíl od pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které musí být 

sjednáno ze zákona, je havarijní pojištění smluvní, tedy na bázi dobrovolnosti.  Z výsledků 

soustředěných v Tab. 10 není patrné, že by se většina klientů chtěla chránit právě  

před totální škodou, čímž rozumíme faktickou likvidaci vozidla, případně odcizení celého 

vozidla.  V současnosti se s nabídkou této alternativy pojištění v ČP a.s. nesetkávám  

a zatím není doporučována ani pojišťovacími makléři. Podle mého názoru se jedná  

o variantu, která by v budoucnu měla být součástí standardních nabídek na pojištění.  Tato 

nabídka je vhodná především pro středně velké firmy, které mají dostatek finančních 

prostředků na menší opravy. Sjednáním této varianty by firma snížila náklady na pojištění, 

ale byla by chráněna před škodami velkými, likvidačními.  

  

Právní forma 1 2 3 4

Fyzická osoba podnikající < 50
vozidel 22% 17% 35% 26%

Spol. s r.o./a.s. < 50 vozidel 21% 7% 39% 32%

Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel 38% 52% 0% 10%
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Vzhledem k předpokládanému příznivému škodnému průběhu by mohla mít nárok  

na bonifikaci, tedy vyplacení prémie z pojistného. Dále by mohla pojišťovna nabízet tuto 

variantu pojištění klientům, jejichž frekvence malých pojistných událostí je vysoká.  

Pojišťovna těmto klientům sice neprokázala podvodné jednání, ale likvidace častých 

malých škod je pro ni v dalším pojistném období neakceptovatelná. 

 

Položka 11 -  Považovali byste za důležitou součást pojištění nabídku 

bonus/malus systému za škodní průběh:       

Pokud bude škodný průběh do 30%, bude vyplacena prémie 25% z ročního pojistného,  

pokud bude škodný průběh do 40%, bude vyplacena prémie 15% z ročního pojistného, 

pokud bude škodný průběh do 50%, bude vyplacena prémie 5% z ročního pojistného,  

pokud bude škodný průběh vyšší než 120%, dojde k navýšení pojistného o 30%, 

pokud bude škodný průběh vyšší než 130%, dojde k navýšení pojistného o 40%, 

pokud bude škodný průběh vyšší než 140%, dojde k navýšení pojistného o 50%. 

 
Tab. 11 Absolutní četnost položka 11  

 
 

Ve flotilovém pojištění se neuplatňuje standardní forma bonus/malus systému tak,  

jako v retailovém pojištění. Domnívám se, že tento systém by v případě smluvního 

ujednání mohl být pro flotilové klienty za určitých podmínek motivační.  

Z Tab. 11 vyplývá, že by tento model dobrovolně přijala menší část respondentů. Nabídka 

tohoto smluvního ujednání je stále častější, ale skutečně ujednáno bylo v roce 2013 pouze 

u dvou pojistných smluv. Škodný průběh se hodnotí společně za všechna pojištěná rizika. 

Ze zpětných vazeb klientů je patrné, že se jim jeví ujednání jako velmi přísné, protože 

vždy existuje možnost velké škody.  Pojišťovna by neměla své klienty „trestat“  

za způsobenou škodu. Sledovat by se měla především, jak bylo výše uvedeno, frekvence 

škod.  Proto by mohlo být společně s tímto bonifikačním systémem uvedeno, že v případě 

Právní forma 1 2 3 4

Fyzická osoba podnikající < 50
vozidel 17% 22% 39% 22%

Spol. s r.o./a.s. < 50 vozidel 25% 14% 43% 18%

Spol. s r.o./a.s. > 50 vozidel 29% 19% 10% 43%
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dohodnutého počtu škod (v závislosti na velikosti flotily) nebude doplatek pojistného 

účtován.  

Počet škod, kdy malus nebude uplatňován, by byl stanoven na základě statistických údajů 

z databáze pojišťovny. 

 

3.2.2 Celkové zhodnocení dotazníkového šetření 

Vyhodnocení reakcí respondentů bylo velmi překvapivé.  Především u položek 6 – 9 se 

majoritní část respondentů vyjádřila, že je pro ně velmi důležité sledovat a řídit škodný 

průběh. Současný vývoj flotilového pojištění tuto tendenci nezaznamenal a celkový škodný 

průběh je trvale neuspokojivý. Rovněž nebyla ze strany klientů zaznamenána aktivní 

potřeba pravidelného získávání potřebných dat. 

Měla by to být pojišťovna, kdo bude i v průběhu pojistného roku tato data generovat, 

vyhodnocovat a následně prostřednictvím pojišťovacího makléře předávat klientům.  

Tato aktivita by mohla být užitečná i v případě, že by se předloženými výsledky 

nezabývali všichni klienti. Soustavným opakováním společně s představením pozitivního  

i negativního scénáře možného vývoje dalšího pojistného vztahu by pojišťovna směřovala 

k zásadnějším aktivitám ze strany pojišťovacího makléře, ale i klienta. Součástí 

vyhodnocení aktuálního stavu pojistných událostí by byla informace o tom,  

jaký vliv by mohla mít soustavná vysoká frekvence škod na cenu pojištění v příštím 

pojistném období. Naopak by obsahovala informaci, jaké benefity, případně vyplacení 

prémií z pojistného mohou být klientovi přiznány, pokud bude jeho škodný průběh 

příznivý. V zájmu pojišťovny by také měla být větší snaha o segmentaci klientů  

a přizpůsobování nabídek přímo pro konkrétního klienta. Všechny podobné kroky by 

vyžadovaly personální posílení, přesto se ale domnívám, že mzdové náklady by se 

pojišťovně v dohledném horizontu vrátily ve formě nových obchodů a lepšího technického 

výsledku.   

Konkrétní změny, které je nutné učinit k optimalizaci flotilového portfolia, a vyplývají 

z analýzy preferencí klientů, jsou: 

– Nově nabízet pojištění odpovědnosti z provozu vozidla i ve flotilovém pojištění 

s nižšími limity plnění.  
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– Svědomitou prací s makléřem resp. klientem uvést do života variantní nabídky 

spoluúčastí. Vytvořit produktové listy, v nichž by klient přehledně viděl,  

jak může úpravou spoluúčasti diversifikovat určitá rizika za přijatelnou cenu. 

– Abychom nemuseli snižovat cenu, musíme nabízet klientům kvalitní služby. 

Budou připravovány semináře o řízení škodného průběhu, kterých se zúčastní 

zkušení likvidátoři a produktoví specialisté. Zároveň budou klientům 

vyškolenými pracovníky proficentra předloženy možnosti benefitů,  

jichž mohou dosáhnout v případě příznivého škodného průběhu. 

– Budeme pravidelně zasílat klientům prostřednictvím makléře škodný reporting 

a vyvoláme dialog. 

– Bude nastaven BENEFIT program nikoli pro majitele nebo manažery 

společností, ale pro řidiče, kteří budou dlouhodobě vykazovat jízdu bez nehod. 

Potvrzením zaměstnavatele s doložením konkrétní registrační značky bude 

řidiči při zjištění jízdy bez nehod v období minimálně dvou let přidělen benefit 

ve formě nákupní poukázky. Dále bude mít možnost si získané bezeškodné 

měsíce převést ve formě slevy na pojištění na soukromé vozidlo. 

– Bude upraven systém bonus/malus pro potřeby flotilových klientů tak, aby byl 

přijatelný pro tu část flotilového portfolia, u něhož má pojišťovna zájem tyto 

dodatky uzavírat. 

– Bude aktualizována motivační „hodnotová nabídka“ pro flotilové klienty,  

která zahrnuje možnost získání určitého počtu cestovního pojištění v závislosti  

na počtu pojištěných vozidel. Výčet produktových benefitů může být rozšířen  

o možnost zisku slevy na pojištění soukromého vozidla manažera/majitele 

pojištěné společnosti. 

 

 

3.3  Analýza přijímání pojistných rizik v oblasti vozidel v ČP  a.s. 

Již výše v této diplomové práci bylo uvedeno, že pojistná rizika se přijímají především  

na základě vlastních zkušeností, historických údajů v databázi pojišťovny a databáze škod 

vzniklých z pojištění odpovědnosti provozu vozidla. 
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Česká kancelář pojistitelů (ČKP) zahájila ve spolupráci s členskými pojišťovnami rutinní 

provoz databáze škod povinného ručení.  

Hlavním cílem databáze škod je zpřístupnění informací mezi pojišťovnami  

o předcházejícím škodném průběhu pojištění klienta, který se rozhodl pro změnu 

pojišťovny. Dosud totiž někteří motoristé ve snaze vyhnout se postihům ve formě malusu 

měnili pojišťovnu a nové pojišťovně zapírali pojistná plnění z předchozí smlouvy. 

Případné důsledky vyplývající z výpisu registru jednotlivých klientů řeší každá pojišťovna 

individuálně. ČKP je pouhým správcem databáze, která v současnosti obsahuje více 

 než 96 % všech historických dat od 1. 1. 2000, kdy byl zrušen monopol České pojišťovny 

pro poskytování povinného ručení. [18]  

V této databázi mohou pojišťovny, které mají k datům ČKP přístup vyhledat všechny 

pojistné události, které byly likvidovány z pojištění odpovědnosti provozu vozidla  

(příloha číslo 3). [19] 

Při stanovování sazby máme informaci o makléři, který na základě plné moci klienta 

poptávku pojištění předkládá. Samozřejmě je k dispozici základní informace o klientovi  

a přehled poptávaných rizik včetně přehledu vozidel. Některé makléřské společnosti 

přikládají automaticky ke všem poptávkám pojištění souhrn zvláštních a společných 

ujednání, jejichž zahrnutí požadují do pojistné smlouvy.  

Kompetentní osoby pro stanovení sazby pojistného prověří klienta na základě 

identifikačního čísla. Vychází se z klientovy případné historie v ČP a registru škod ČKP. 

Zde lze získat informaci o součtu vyplacených škod za konkrétní roky pojištění.  

Na základě těchto získaných údajů je pak stanovena sazba pojistného, která je zpracována 

do formy nabídky pojištění asistentem upisovatele.  

Pracovníci úpisu sazeb většinou postupují pouze s ohledem na celkové vyplacené pojistné 

plnění a příliš nezohledňují frekvenci škod, nebo skutečnosti, zda konkrétní škodící řidiči 

jsou stále zaměstnáni u zájemce o pojištění. Zde by jistě pomohl rizikový dotazník, který 

by zájemce o pojištění musel standardně při poptávce pojištění vyplnit a doložit 

pojišťovně. Příklad viz příloha číslo 4. Také tato iniciativa by musela být smysluplně 

prezentována pojišťovacím makléřům, aby při předkládání dotazníku aktivně 

spolupracovali.  
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3.4 Zhodnocení předkládaných nabídek pojištění a návrh na inovaci procesu 

Útvar korporátního pojištění a zajištění, který v rámci ČP zajišťuje makléřský obchod  

pro nejvýznamnější makléřské společnosti v rámci celé České republiky, vyexpedoval 

v roce 2013 1850 nabídek pojištění, z toho v období od října do prosince 876 kusů nabídek. 

Této činnosti se věnuje 9 pracovníků a kromě nabídek pojištění vykonávají veškeré 

činnosti týkající se správy pojištění (zmíněno výše).  

Při stávajícím počtu pracovníků je zřejmé, že v nejnáročnějším období roku,  

což je v pojišťovnictví období říjen – prosinec, není momentálně možné připravovat 

nabídky zcela smysluplně.  V případě navýšení kapacit, což by se v daném období dalo 

zabezpečit například příjmem pracovníků na „dohodu o provedení práce“,  

by časově náročnou činnost při tarifování jednotlivých vozidel v rámci dané poptávky 

prováděl brigádník.   

Odborný pracovník by následně mohl připravovat varianty pojištění, které by byly na míru 

jednotlivým žadatelům o pojištění a předkládané nabídky by mohly být v rámci 

konkurenčního prostředí úspěšnější. Stejný systém navrhuji u prolongací stávajících 

klientů, jejichž škodný průběh není příznivý. Ale samotným navýšením pojistného pro 

další pojistné období je většinou dosaženo pouze odchodu klienta. Mnohem efektivnější by 

bylo věnovat nové nabídce více energie, nabídnout pojistníkovi varianty pojištění. Pracovat 

se spoluúčastí, stanovit maximální limit plnění pro jednu a všechny pojistné události  

pro pojištění čelních skel, omezit asistenční služby, případně je rovněž limitovat 

maximální výší plnění. 

Výše je řešen přístup k makléřům, kteří jsou na základě vnitřního ratingu ČP zařazeni  

do kategorie TOP.  Další pracovníci ČP, ať už vázaní pojišťovací agenti nebo zaměstnanci, 

kteří mají na starosti správu menších makléřských společností, připravují nabídky pouze 

s centrálním stanovením sazby pro pojištění odpovědnosti a slevy, kterou mohou nabídnout 

u pojištění havarijního. Konečná nabídka nepodléhá centrální kontrole. Výstupy nejsou 

standardizovány a často se stává, že nabídka pojištění pro stejného klienta,  

která je poptávána z různých odbytových zdrojů, je odlišná.  Je tedy nutné soustředit 

veškerou činnost týkající se poptávek pojištění vozidel do  proficentra.  
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Dosáhne se tak sofistikovaného přístupu, větší blízkosti k trhu, neboť všechny informace 

budou soustředěny, zkoumány a vyhodnoceny. Využijí se tak synergie mezi decentrálními 

jednotkami a centralizovaným proficentrem.  

Profesionálním přístupem se docílí nabídek pojištění, které jsou po vyhodnocení 

potřebných kritérií určeny za vhodné. Dnes standardně klient nebo pojišťovací 

zprostředkovatel stanoví, za jakých podmínek (myšleno limity plnění, spoluúčast apod.) 

má být nabídka předložena. Je velmi neobvyklé, že by u běžných obchodních případů byla 

požadovaná kritéria měněna. V rámci činnosti specializovaných pracovníků bude nabízeno 

škodové pojištění v různých, pro pojišťovnu i klienta přijatelných variantách. Může to být 

pojištění na plnou hodnotu, kdy je cena pojištění adekvátní riziku; pojištění na první riziko, 

kdy je plnění omezeno pojistnou částkou a použije se v případech, u kterých jsou typické 

malé škody. [20] Stejně důležitá bude práce s výběrem frančízy (spoluúčasti) tak,  

aby byla vhodná pro zájemce o pojištění a přijatelná pro pojišťovnu (viz bod 2.7.1) 

Je nutné zvážit, které funkce budou nezbytně vykonávány na místě, 

 a které jsou účinněji splněny centrálně. Zároveň je při tomto procesu mnohem větší 

možnost zaměřit se na mezinárodní programy, v nichž je leader businessu zahraniční 

pojišťovna, která nese s příjmem pojistného rizika náklady na pojistné události a tuzemská 

pojišťovna vykonává za smluvený poplatek správu pojištění.   

3.5 Zavedení procesu controllingu při přijímání rizik pojištění motorových 

vozidel 

Aby se dala pravidla controllingu přenést a aplikovat při řešení problémů s příjmem rizik, 

stanovení sazeb pojistného a konečnou přípravou nabídky, musí se pojištění motorových 

vozidel brát v kontextu se strategickými cíli pojišťovny, ale zároveň jako samostatná 

disciplína, s požadavky na sofistikovaný a profesionální přístup.  

Inovovat příjem rizik a následnou expedici nabídek pojištění může proces, který by převzal 

hlavní zásady controllingu.  Důraz by byl kladen především na implicitně informační, 

respektive koordinační dimenzi controllingu. [2] Součástí nastaveného procesu bude nově 

upravená spolupráce s makléři. V ČP je aktuálním trendem úprava výše 

zprostředkovatelské provize, tedy odměny za uskutečněný obchod z původních 14 %  

na 18 %. K tomuto kroku se rozhodla pod tlakem okolí odbytového trhu a konkurence.  
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Především se jedná o diverzifikaci odbytových cest a rostoucí význam makléřů.  

Zvýšení vyplácených provizí opět zhorší technický výsledek ČP.  

Odměna pojišťovacích makléřů není nijak vázána na škodný průběh konkrétního obchodu. 

Makléři nemusí vykonávat nic, co by vedlo k řízení škodného průběhu. Společně s nutností 

přikládání vyplněného rizikového dotazníku, který bude vyžadován jako součást poptávky 

pojištění motorových vozidel (doložení rizikového dotazníku je samozřejmostí například  

u pojištění velkých rizik), bude odměna za spolupráci rozdělena na odměnu pevnou  

a odměnu pohyblivou, v závislosti na dosaženém škodném průběhu. 

 

3.5.1 Požadavky na moderní řízení inovačního procesu organizace 

 

Řízený proces je ovlivňován možnostmi, které vyplývají z jeho vnitřních specifických 

podmínek, stejně jako potřebami a zájmy ekonomického a sociálního okolí. 

Efektivnost managementu spočívá v tom, jak intenzivně a úspěšně dokáže tyto potřeby  

a zájmy vnímat a verifikovat, aby mohly být v rámci konkurenčního prostředí uspokojeny. 

Potřeby a zájmy z okolí podniku se mění podle dynamického vývoje vědy, techniky, 

ekologie apod. Management firmy na ně musí reagovat v takové kvalitě a rychlosti, aby je 

uspokojil a současně získal prostředky pro vlastní rozvoj. 

Nejdůležitější je včasné a kompetentní rozhodování o tom, jak bude na měnící se zájmy  

a potřeby okolí řízeného procesu reagováno. Je nutné vytvořit úspěšné předpoklady,  

aby proces obstál v konkurenčním prostředí. Prostřednictvím rozhodování o strategii  

a taktice řízeného objektu je ovlivňováno i ekonomické, politické a sociální prostředí. 

Obecné změny ve vývoji současného stavu považujeme za inovace, úlohou manažera je 

řízení inovačního procesu. Inovace jsou různého řádu a významu. Zároveň mohou mít 

kladný i záporný dopad.  Žádná inovace však neprobíhá izolovaně. Chceme-li proces řídit 

efektivně, musíme respektovat všechny souvislosti a specifika, která s inovovaným 

procesem souvisí. Stejně tak musíme vnímat všechny vlivy z vnitřního a vnějšího 

prostředí. 
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Rozhodování je považováno za proces, který má svůj algoritmus, viz obrázek 2. 

 

 
Obr. 2 Algoritmus rozhodovacího procesu [21] 

Na obrázku 2 chápeme: 

I - vstup do procesu rozhodování: 

– Informace o kvalitativních vlastnostech a kvantitativních parametrech řízených 

jevů existujících uvnitř řízeného procesu; o jejich vzájemných vztazích,  

o příčinách těchto vztahů a o jejich intenzitě. 

– Informace o ekonomickém okolí a jeho vnímání řízeného procesu. 

– Informaci o morálce a erudice v teorii i praxi. 

R - vnitřní struktura systému rozhodování: 

– Etika charakteru. 

– Etika pracovní dispozice. 

– Profesní etika. 

– Etika formulace rozhodování. 

P - výstup procesu rozhodování invence, které se jako příkaz transformují jako 

inovace, resp. soustava inovací s cílem ovlivnit žádoucím způsobem: 

– Ekonomickou efektivnost. 

– Sociální a ekologickou odpovědnost. 

– Dobré jméno a image řízeného procesu. 

Z - zpětná vazba: 

– Kontrola efektivnosti realizovaného inovačního procesu. 

– Analýza přínosu inovačního procesu pro zvyšování dobrého jména řízeného 

procesu. 

  

→ R →
↑

z

I P
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Požadovaným výstupem rozhodovacího procesu jsou změny v řízení organizace,  

které by přispěly k fungování firmy a plnění jejich závazků. Tyto realizované změny 

považujeme za inovace, které efektivně působí nejlépe jakou soustava či komplex.  

Do algoritmu rozhodování (R) jsou vstupem informace (I) a výstupem příkaz nebo jiná 

forma rozhodnutí (P). Zpětná vazba (z) umožňuje zkoumat vztah P:I, podle něhož 

hodnotíme působení rozhodovacího procesu na chování řízeného systému jako celku. [21] 

Velmi důležité jsou informace a rovněž zdroje, které s jejich sběrem souvisí: 

– Informace získané osobní komunikací. I u objektivního zdroje musíme vnímat, 

zda jsou informace validní a nejsou ovlivněny osobností a zájmy informátora. 

Forma i tón komunikace může dát kvalitním informacím jiný význam.  

Je zapotřebí informace získané z osobní komunikace verifikovat, srovnávat 

s názory jiných. Při osobní komunikaci je nutné brát zřetel na etické postoje 

informátora. 

– Informace získané z vnitřních zdrojů podniku jsou rovněž nenahraditelné.  

Tyto konkrétní informace tvoří účetní a statistická evidence, která musí být 

metodicky řízena. Tyto informace musí být zpracovány podle potřeb uživatelů. 

Konkrétně zaměřené informace vyplývají z vnitropodnikových podkladů, 

průzkumu názorů a zájmů. Neméně důležité jsou potřeby zjištěné z vnějších 

zdrojů. K efektivnímu rozhodnutí nelze dospět na základě nesprávných nebo 

neúplných informací. 

 
Etiku v algoritmu rozhodovacího procesu lze znázornit pomocí obrázku č. 3 

 

 
Obr. 3 Rozhodovací proces [21] 

vstup výstup
→ →

↑ →
invence

↓
rozhodování

rozhodnutí
↓

inovace
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Kde: 

– invence - námět, jak určitý problém řešit, jedná se o změnu a pokrok 

v našem vědomí, 

– inovace - realizovaná invence, rozhodnutí směřující ke splnění cíle, 

– rozhodovací proces - proces hodnocení a volby nejvhodnější 

inovace k dosažení strategických cílů firmy. 

Abychom mohli přijímání rizik a tvorbu nabídek, kterých se budoucí zlepšení týká 

efektivně inovovat, musí být dodržen následující postup, plynoucí z Obr. 3.  Inovační 

proces začne invencí, která se změní do formy konkrétního příkazu, v našem případě 

metodiky. Tato metodika splňuje úlohu inovace. Bude výstupem rozhodovacího procesu. 

Inovace musí vznikat všude tam, kde může být podpořen úspěch změny. Cílem je zajistit 

komplexnost realizovaného rozhodnutí v adekvátní kvalitě, čase a rozsahu. 

Inovací metodiky se stimuluje celý tvůrčí proces pracovníků výkonné hladiny,  

kteří rozhodnutí přijímají. Podnětná invence však bývá vysílána i ze směru výkonné 

hladiny organizace směrem k top managementu firmy stejně, jako je inovační proces 

navržen v mé diplomové práci. Abych mohla zefektivnit výkon své práce, potřebuji mít 

vytvořeny nové podmínky. Celý inovační proces zefektivní týmová práce a osobní 

zainteresovanost všech zúčastněných pracovníků. Pokud budou aktivně realizovat inovační 

proces, bude výsledkem optimalizace procesu a s tím související příznivější technický 

výsledek. 

Stejně jako při řízení podniku je zapotřebí přistupovat k řízení jednotlivých procesů  

na základě vývojových tendencí a souhrnných znalostí trhu. Při optimalizaci flotilového 

kmene se musí zohledňovat rámcové podmínky podnikatelského chování. 

Aby optimalizace flotilového kmene byla úspěšná, je nutné průběžně udržet rovnováhu 

mezi vnitřním a vnějším světem (vnitřní a vnější harmonizace). Všechny články zapojené 

do procesu od stanovování sazeb pojistného po konečnou tvorbu nabídky v stanoveném 

rozsahu a variantách musí brát na zřetel následující ukazatele [22]: 

– Komplexitu, 

– dynamiku, 

– diferencovanost. 
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Při rozhodování bude brán zřetel na komplexitu, která se projevuje v počtu, rozmanitosti  

a vzájemné závislosti významných skutkových podstat. Je nutné začít brát v úvahu 

všechny atributy nutné pro rozhodování, nikoli jen škodný průběh, i když jeho váha je 

z hodnocených kritérií nejvyšší. 

V této rozhodovací fázi bude do procesu zapojena spolupráce s odborem vyšetřování ČP. 

Každá žádost o pojištění, která bude v rozsahu více než 20 ks vozidel, bude rovněž 

prověřena systémem Datamining. Tento systém vyhledává skryté vztahy a struktury 

z dostupných dat a jejich vyhodnocení s cílem využití v obchodním případu.  Z tohoto 

prověření se dá predikovat riziko pojistného podvodu a podvodného zájmu o pojištění. 

V rámci Datamining se využívají historická data o pojistných podvodech a detekují se 

podezřelé vztahy a vazby. Již na začátku obchodního případu lze z pojištění vyloučit 

zájemce, u kterého je vysoké riziko pojistného podvodu detekováno. Tento krok je dalším 

významným posunem ke zlepšení technického výsledku pojišťovny. 

Dynamika vzniká tím, že se okolí podniku mění s narůstající rychlostí a četností.  

Tyto změny jsou různě silné, nepravidelné a nekontinuitní. Stejně dynamicky se chová 

pojistný trh a při přijímání rizik je nutné se dynamice stále přizpůsobovat. Je neustále 

nutné sledovat vývoj trhu a chování konkurence.  

Vnitřní systémy a podsystémy v ČP jsou diferencovány, ale čím jsou diferencovány silněji, 

tím větší je nutnost ohraničení vlastní dynamiky podsystému a posílení zájmu celku proti 

dílčím zájmům. Při přijímání rizika z oblasti pojištění motorových vozidel bude mnohem 

zásadněji zohledňován celkový scoring klienta. Aktuálně se ostatní pojištěná rizika příliš 

nezohledňují, zohledňují-li se vůbec. 

3.5.2 Cíle controllingu a jejich aplikace v navrhovaném procesu 

Základ slova controlling  je „control“ ve významu kontrolovat, ovládat, řídit,  

mít pod kontrolou. Je to proces výrazně zaměřený na budoucí úspěšnost podniku. 

V učebnicích lze nalézt několik obecných definicí controllingu, které jsou všechny 

aplikovatelné na dosažení cíle této diplomové práce. Definice controllingu: 

– Controlling je určitý systém moderního řízení podniku orientovaný  

na budoucnost. Jde o rozvoj podle stanovených cílů, dosažení podnikatelských záměrů 

(zejména zisku) a zajištění dlouhodobé existence. 
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– Controlling jako nástroj řízení, který slouží ke koordinaci plánování, kontroly,  

a datové informační základy s cílem zlepšení firemních výsledků. 

– Controlling jako systém pravidel vedoucí k dosahování podnikových cílů. 

K realizaci controllingu jako koncepce řízení není nezbytně nutné vytvoření míst,  

které jsou nositeli této funkce. Funkce controllingu mohou být převzaty jinými,  

již existujícími místy a instancemi. [2]  

V navrhovaném procesu tedy není nezbytně nutné vytvářet nová pracovní místa a zvyšovat 

tak výrazně mzdové náklady.  V tomto případě by probíhala interakce mezi manažerem  

a controllerem. Výše bylo uvedeno, že by se nedostatek pracovních sil dal vyřešit přijetím 

pracovníků pouze na konkrétní rizikové období.  Do proficentra by byli zařazeni stávající 

zaměstnanci ČP.  

Obecným cílem controllingu je přispět k zajištění životaschopnosti podniku.  

V navrhovaném procesu by obecným cílem mělo být zajištění životaschopnosti flotilového 

portfolia. K zajištění životaschopnosti by přispěli následující cíle řízení procesu: 

– Zajištění schopnosti anticipace a adaptace. 

Controlling má zajistit, že budou vytvořeny předpoklady pro kroky přizpůsobení se,  

což jsou obzvláště nutné informace. Stará se o poskytnutí informací o již existujících 

změnách okolí (schopnost adaptace), resp. o zprostředkování důležitých údajů o možných 

budoucích změnách okolí (schopnost anticipace). Tyto cíle velmi úzce souvisí s výše 

uvedenou dynamikou řešení.  

Pochopení a popsání problému nepostačuje k zajištění schopnosti adaptace a anticipace; 

controlling se stává aktivním v celém procesu přípravy rozhodování, při realizaci 

rozhodnutí a při kontrole výsledku. [2] V procesu přijímání rizik do pojištění musí 

controller nejen spolupracovat s produktovým a marketingovým oddělením,  

aby mohl správně odhadnout vývoj konkurenčního prostředí, ale měl by umět na základě 

relevantních informací predikovat vývoj chování zájemce o přijetí do pojištění. Schopnost 

adaptace by se měla projevit i v umění přizpůsobit sazby pojištění zjištěným informacím. 

 

– Zajištění schopnosti reakce. 

Příspěvek controllingu k zajištění schopnosti reakce spočívá v zavedení informačního  

a obzvláště kontrolního systému, který ukazuje průběžný stav mezi plánovaným  
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a skutečným vývojem a umožňuje cílově zaměřené korektury vnitřních a vnějších poruch. 

[2]  V navrhovaném procesu by tento bod znamenal zefektivnění funkčnosti momentálně 

využívaného systému na generování dat týkajících se škodného průběhu. Tento systém  

by měl data generovat přesně, pravidelně a nově by měl umět zohledňovat pojistné plnění, 

u kterého byl následně uplatněn regres na skutečného viníka pojistné události.   

Kontrolní systém by měl periodicky vyhodnocovat vývoj škodného průběhu klientů ČP a.s. 

a zajišťovat předání informace pojistníkovi. Zároveň schopnost reakce spatřuji 

v aktivnějším získávání informací o zájemci pojištění.  

Zde by mohl být využitý například v bodě 3.2 zmiňovaný dotazník. Pokud by mělo dojít 

k cílově zaměřeným korekturám vnitřních a vnějších poruch, muselo by být smluvně 

ujednáno, kdy může pojistitel v průběhu pojistného roku zvýšit sazby pojistného, případně 

mít možnost jinak reagovat na významné změny na pojistném trhu. 

 
– Zajištění schopnosti koordinace. 

Koordinace pomocí managementu se primárně vztahuje na prováděcí systém podniku. 

Úlohou controllingu je zaručit koordinaci v systému řízení tím, že controlling vytvoří 

předpoklady v technice řízení ke sladění aktivit jednotlivých podsystémů řízení podniku.  

Zajištění jmenovaných schopností vyžaduje určité kulturní a strukturní předpoklady 

v podniku: Jednak musí být podniková kultura ve shodě se snahou po permanentní 

flexibilitě, přizpůsobení a decentrální koordinaci. Na druhé straně nesmějí permanentní 

změny poškodit strukturu vývoje a chod podniku. Controlling by měl při sledování 

přímých cílů vždy působit tvůrčím způsobem na kulturu a strukturu podniku. [2] 

Aplikace této myšlenky do navrhovaného procesu spočívá v managementu a celkové 

koordinaci procesu tvorby nabídek pojištění od vyhodnocení získaných dat o zájemci 

pojištění, návrh sazeb pro konečnou tvorbu nabídky včetně dříve zmíněných vhodných 

variant. Všechny tyto navrhované změny řízení přijímání a prolongace flotilového pojištění 

musí být v souladu s firemní kulturou. Pokud by byl navrhovaný proces přijat k realizaci, 

musela by se na něm podílet řada pracovníků, především z oblasti IT a analytiky, a musel 

by se vyřešit nedostatečně funkční sběrač dat o pojistných událostech a nastavených 

rezervách. Tato úprava by byla podle dostupných informací finančně náročná,  

ale bez potřebných informací nelze optimalizovat portfolio flotilového pojištění.  
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Ostatní změny by se týkaly ve větší míře přístupu jednotlivých zaměstnanců a důsledného 

předávání všech dostupných informací. 

Jak bylo zmíněno výše, controlling je řídící činnost. To znamená, že jeho hnací silou je cíl 

a rozhodování jsou vedena snahou jej dosáhnout. V důsledku toho mají plánování, 

kalkulace cen pojistného i sledování výsledků stěžejní význam. Platí to pro každé 

individuální rozhodnutí jednotlivce i pro řízení korporace jako celku.  
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4 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout změnu procesu přijímání pojistných rizik v rámci 

flotilového pojištění s výsledkem ozdravení portfolia spravovaného Českou pojišťovnou. 

Pojistný trh je trhem s převládající nabídkou, a proto je značně konkurenční.  O klienty 

bojují nejen pojišťovny, ale i pojišťovací zprostředkovatelé.  

Z analýz pojistného trhu vyplývá, že se s nepříznivým škodným průběhem v pojištění 

motorových vozidel potýkají všechny pojišťovny, působící v České republice. 

Problém, který je v posledních letech velmi aktuální, vznikl především vinou zmíněného 

konkurenčního boje a s ním spojeným nesmyslným snižováním cen pojistného.  Většina 

pojišťoven, které toto riziko do pojištění přijímají, vykazují dlouhodobě nepříznivý škodný 

průběh. 

Škodný průběh je veličina, vyjadřující poměr (v procentech) mezi vyplaceným pojistným 

plněním a inkasovaným pojistným. Je tedy zřejmé, že u tohoto typu pojištění dosahuje  

100 a více %. 

 Na tomto nepříznivém trendu se podílejí především klienti se sjednaným flotilovým 

pojištěním. 

Pojišťovna je výdělečně orientovaná firma s důrazem na technický výsledek, na který mají 

vliv především pojistné prémie jako docílitelné zisky a náklady na náhrady škod, náklady 

na zajištění a provize. Náklady na náhrady škod se neustále zvyšují, na čemž se podílejí 

především flotiloví klienti a inkasované pojistné je nižší, což ovlivňuje především 

konkurenční boj a pojišťovací zprostředkovatelé. Technický výsledek tedy nelze generovat 

v přijatelné výši. 

Řešením, které se pojišťovnám jeví jako jednoduché, je kompenzovat tuto ztrátu 

navýšením pojistného všem klientům, tedy i těm, kteří škody nezpůsobili. 

Podle mého názoru, by se dala celá situace řešit promyšlenějším přístupem k příjmu těchto 

rizik do pojištění, profesionálnější tvorbou nabídek, včetně nabídek variantních,  

pro pojišťovnu přijatelnějších. Neméně důležitý se mi jeví edukační přístup ke klientům  

v rámci řízení škodného průběhu. 
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Aby mohl být tento stav napraven je zapotřebí přistupovat k celému procesu zodpovědněji 

a celý proces důsledně řídit. 

Tato práce prezentuje několik návrhů na změny v přístupu k této činnosti, za hlavní však 

považuji návrh na zlepšení, který do procesu flotilového pojištění motorových vozidel 

přenáší a aplikuje pravidla controllingu. 

Aby se základní pravidla controllingu dala použít, musí se vnímat proces pojištění 

motorových vozidel v kontextu se strategickými cíli pojišťovny, ale zároveň jako 

samostatná disciplína, s požadavky na sofistikovaný a profesionální přístup. 

Controlling je zaměřený na budoucí úspěšnost podniku. Budoucnost může být,  

ale pozitivně měněna pouze s jasnou strategií každé činnosti, kdy hlavní přínos změny 

spatřuji v tom, že se vedle operativně měřitelných finančních faktorů zaměříme na řízení 

kvality celého procesu. 

 Zavedení moderního přístupu s důrazem především na komplexitu a dynamiku, považuji 

za nezbytné. Komplexita bude zajištěna povinným používáním rizikového dotazníku. 

Dynamicky budeme sledovat, co dělá konkurence, jak se vyvíjí pojistné produkty a jaké 

preference mají klienti i pojišťovací zprostředkovatelé.   

Vytvoření profesionálního týmu, který bude vykonávat všechny činnosti týkající se 

flotilového pojištění napříč celou pojišťovnou, je dalším nutným předpokladem. Jen tehdy 

se dá účelně nastavit efektivní komunikace mezi manažerem v pozici controllera  

a určeným týmem.  

Přesná pravidla, která zajišťují schopnost adaptace a anticipace, reakce a koordinace zajistí 

potřebné informace, jak o zájemci o pojištění, tak pro pojištěné potřebná data k nastavení 

řízení škodného průběhu.  

Součástí procesu je dále zefektivnění provizního systému pro pojišťovací 

zprostředkovatele a zavedení aktivního reportingu škodných událostí pro klienty. 

V roce 2013 předložil tým flotilového pojištění 1 882 ks nabídek pojištění  

v celkové hodnotě 1 441 348 315,- Kč. Úspěšnost předložených nabídek byla 21, 78 %. 

Aplikací předložených návrhů, bude úspěšnost vyšší minimálně o 20 %, což by v novém 

předepsaném pojistném činilo 254 304 447,- Kč.  Při aktivním řízení škodného průběhu se 
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dá predikovat pozitivní vývoj v oblasti škod a tím zlepšení technického výsledku 

pojišťovny. 

Návrh na změnu ve stávajícím přístupu k přijímání pojistných rizik a následnému 

předkládání nabídek pojištění není finančně nákladný (s výjimkou úpravy systému 

shromažďujícího data o pojistných událostech). Pouze se správnou koncepcí a zavedením 

výše uvedených principů bude ozdravení portfolia flotilového pojištění reálné. 
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Číslo pojistné smlouvy: 2340796415 Stav k datu: 1.1.2014 
Kód produktu: FF 
 
Záznam z jednání 
 
 

I. Zájemce 
FIRMA 
zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl B vložka 1328 
se sídlem: Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČ: xxx xxx xxx 
zastoupený: Ing. Štěpánem xxxxxx, předsedou představenstva a Ing. Michalem xxxxxx, 
místopředsedou představenstva 
 
II. Potřeby zájemce 
Majetkové pojištění souboru vozidel, respektive odpovědnosti za škodu způsobenou jejich provozem 
v rozsahu dle specifikace jednotlivých vozidel 
 
III. Pojistný zájem 
Ano, zájemce má zájem uzavřít pojištění z důvodu ochrany života, zdraví či majetku svého nebo 
cizího. V případě zájmu ochrany jiné osoby, je zájemce povinen na žádost pojistitele osvědčit svůj 
pojistný zájem. 
 
IV. Skutečnosti ovlivňující výběr produktu a jejich analýza 
a. údaje o osobě zájemce/pojistníka 
b. potřeby zájemce 
c. údaje o skladbě souboru vozidel (druh vozidla, užití vozidla atd.) 
 

V. Zvláštní požadavky zájemce nad rámec zaznamenaných potřeb 
NE 
 
VI. Doporučení 
Pojistný produkt je doporučován z portfolia pojistitele na základě zájemcem sdělených informací. 
 
Doporučené pojistné produkty 
 
Pojištění Odpovědnosti z provozu vozidla 

Havarijní pojištění 
Pojištění Činnosti vozidla jako pracovního stroje 

Pojištění Čelního skla 

Pojištění Zavazadel 
Pojištění Zavazadel při dopravní nehodě 
Pojištění Půjčovného během opravy vozidla 
Pojištění Asistence 
Úrazové pojištění řidiče 
Úrazové pojištění – omezený rozsah 
Úrazové pojištění 
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VII. Dokumenty 
Zájemce převzal a seznámil se s následujícími dokumenty: 
a. Pojistné podmínky VPPPMV–V–1/2014 (Sdružené pojištění vozidla t.č. 7506 1/2014 MHA) 
b. Informace o zprostředkovateli v rozsahu daném zákonem č. 38/2004 Sb. v platném znění. 

 
VIII. Prohlášení zájemce 

Na základě údajů od zájemce byl vyhotoven tento záznam z jednání. Zájemce potvrzuje, že byly 
zaznamenány všechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy. 
Dále pak potvrzuje, že zaznamenané potřeby a požadavky (pokud byly sděleny) odpovídají jím 
poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištění. Zájemce si je vědom 
toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojištění zamlčel, či z jakéhokoli jiného důvodu 
nesdělil, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny a že takový chybějící údaj 
může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Záznam z jednání nepředstavuje závazné smluvní 
ujednání, ale je jen podkladem pro vyhotovení pojistné smlouvy. Strany jsou vázány obsahem 
pojistné smlouvy a plní v rozsahu tam stanoveném. 
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Pojistná smlouva - sdružené pojištění souboru vozidel č. 2340796415 

1. Účastníci smlouvy 
Pojistitel: Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ 
CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále 
jen “pojišťovna”) 
 
Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):  
FIRMA 
zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl B vložka 1328 
se sídlem: Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČ: xxx xxx xxx 
zastoupený: Ing. Štěpánem xxxxxxx předsedou představenstva a Ing. Michalem xxxxxx, 
místopředsedou představenstva 
Plátce DPH: ANO 
Telefon:  
E-mail:  
 
uzavírají tuto pojistnou smlouvu: 
  
 
2. Úvodní ustanovení 

 
2.1. Tato pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel (dále jen „pojistná smlouva“) 
stanoví základní a společné parametry pojištění, včetně pravidel pro zařazování a vyřazování 
jednotlivých vozidel ze souboru. 
2.2. Pojištění sjednaná na základě této pojistné smlouvy se řídí všeobecnými pojistnými 
podmínkami VPPPMV-V-1/2014, Sazebníkem poplatků a Oceňovacími tabulkami ke stanovení výše 
pojistného plnění z úrazového pojištění dopravovaných osob. 
 
3. Předmět pojistné smlouvy 

 
3.1. Předmětem této pojistné smlouvy je zejména úprava vzájemných postupů pojišťovny a 
pojistníka při sjednávání, trvání, změnách a ukončování pojištění vozidel, stanovení způsobu 
identifikace pojištěných vozidel a stanovení celkové roční výše pojistného za všechna pojištěná 
vozidla, jakož i specifikace pravidel zařazování a vyřazování vozidel z pojištění vzniklých na základě 
této pojistné smlouvy (specifikace pravidel sjednávání a ukončování pojištění jednotlivých vozidel). 
  
4. Výklad některých pojmů 

 
4.1. Za účelem předejití případným nejasnostem nebo nepřesnostem při výkladu jednotlivých 
ustanovení této pojistné smlouvy se pojistník a pojišťovna dohodli na tom, že následující pojmy 
budou mít pro účely výkladu ustanovení této pojistné smlouvy následující význam: 
 
Podsmlouva  – podsmlouvou se rozumí dokument, který definuje, příp. rozšiřuje předmět pojištění 
na základě této pojistné smlouvy o v něm specifikované vozidlo, respektive o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem specifikovaného vozidla, a který stanoví další potřebné parametry, 
údaje a podmínky vztahující se k pojištění tohoto vozidla. Shodou smluvních stran ohledně znění 
podsmlouvy dochází k doplnění, příp. změně obsahu této rámcové pojistné smlouvy. Podsmlouvu lze 
sjednat i v jiné než písemné podobě, zejména pak způsobem využívajícím elektronické nebo jiné 
technické prostředky. 
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Přehled pohybu podsmluv – představuje dokument generovaný pojišťovnou obsahující přehled 
vzniklých a ukončených podsmluv za dané období. 
 
Dokument mající elektronickou podobu – dokumentem majícím elektronickou podobu se rozumí 
takový dokument, který je vytvořen prostředkem výpočetní techniky a je zachycen na datovém nosiči 
s tím, že smluvní strana, které je dokument mající elektronickou podobu určen, je s ním seznámena 
prostředky výpočetní techniky, např. elektronickou poštou. Dokument mající elektronickou podobu 
má obvykle formát PDF. 
 
5. Rozsah pojištění podsmlouvy 

 
5.1. V rámci každé podsmlouvy musí být sjednáno minimálně pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla nebo havarijní pojištění v rozsahu základní varianty “All Risk”. 
5.2. Ke každé podsmlouvě je možné dále kombinovat jednotlivá doplňková pojištění dle pravidel 
pojišťovny platných ke dni uzavření podsmlouvy. 
 
5.3. Doplňková pojištění k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
5.3.1. Úrazové pojištění řidiče vozidla – dle VPPPMV-V-1/2014 
Pojištění se sjednává na pojistné částky: 
smrt následkem úrazu Kč 100.000,- Kč 
trvalé následky úrazu Kč 200.000,- Kč 
Rozsah tohoto pojištění je poskytován zdarma. 
 
 
5.4. Doplňková připojištění k havarijnímu pojištění 
5.4.1.Pojištění úrazu dopravovaných osob – dle VPPPMV-V-1/2014 
Pojištění se sjednává na pojistné částky: 
smrt následkem úrazu Kč 100.000,- Kč 
trvalé následky úrazu Kč 200.000,- Kč 
Rozsah tohoto pojištění je poskytován zdarma.  
 
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
5.5. V případě, že je v rámci příslušné podsmlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla, pak se toto pojištění sjednává ve variantě AGRO s následujícími limity pojistného plnění: 
a) pro škody podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb. 100 000 000 Kč na každého 
zraněného nebo usmrceného, 
b) pro škody podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb. 100 000 000 Kč bez ohledu na 
počet poškozených, 
c) pro náklady právní ochrany podle čl. 13  odst. 2 VPPPMV-V-1/2014 10 000 Kč.  
 
Pojištění Asistence 
5.6. V případě, že je v rámci podsmlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo 
havarijní pojištění v rozsahu základní varianty “All Risk”, poskytne pojišťovna pojistníkovi i 
pojištění Asistence v rozsahu varianty „POHODA Klasik“. 
5.7. V případě, že je v rámci podsmlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a 
havarijní pojištění v rozsahu základní varianty “All Risk”, poskytne pojišťovna pojistníkovi i 
pojištění Asistence v rozsahu varianty „POHODA Special“. Součástí asistence „POHODA Special“ 
je pro vozidla do 3500 kg vyproštění vozidla. 
5.8. Ujednává se, že ve VPPPMV-V-1/2014 neplatí čl. 62 odst. 3. 
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5.9. Odchylně od ustanovení zák. č. 168/1999 Sb. se ujednává následující: 
Pojištění se vztahuje i na případy činnosti pojištěného vozidla jako pracovního stroje, přičemž se v 
případě takto způsobené škody pojišťovna zavazuje poskytnout pojistné plnění až do limitu 
pojistného plnění ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Limit pojistného plnění 
uvedený v předchozí větě platí kumulativně pro všechny typy škod uvedených v § 6 zákona č. 
168/1999 Sb. Pojištění se však nevztahuje na případy, kdy je škoda způsobena v souvislosti s 
opravou nebo údržbou pojištěného vozidla. 
6. Pojištění jednotlivého vozidla – uzavření podsmlouvy 

 
6.1. Pojištění jednotlivého vozidla se sjednává v rámci podsmlouvy, a to na základě akceptace 
pojistníkovy žádosti o přijetí vozidla do pojištění ze strany pojišťovny. Uzavřením podsmlouvy se 
vozidlo stává součástí pojištěného souboru vozidel dle této rámcové pojistné smlouvy. 
6.2. Podsmlouvu (změnu rozsahu pojištění souboru vozidel) lze sjednat i jinou formou než písemně. 
6.3. Zvláště se sjednává, že podsmlouvu lze sjednat též zasláním návrhu pojistníka (žádost o 
přijetí vozidla do pojištění) v elektronické podobě (datovou zprávou, na základě emailové 
komunikace či jinou obdobnou elektronickou formou) a následnou akceptací pojišťovny. Takto 
uzavřenou podsmlouvu lze vyhotovit v elektronické podobě a zaslat ji elektronickými prostředky 
pojistníkovi (datovou zprávou, emailovou zprávou či jinou obdobnou elektronickou formou). 
6.4. V souvislosti s uzavřením podsmlouvy, v rámci níž dojde k zařazení vozidla do pojištění, 
může být na žádost pojistníka sepsán také „ Přehled podsmluv pojistné smlouvy ke dni “. 
6.5. Žádost o přijetí vozidla do pojištění je pojišťovna oprávněna odmítnout, pokud toto odmítnutí 
neodporuje zákonu nebo příslušným pojistným podmínkám pojišťovny.  
6.6. U podsmluv s uzavřeným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla vydá pojišťovna 
pojistníkovi zelenou kartu. 
 
7. Počátek a doba trvání pojištění 

 
7.1. Tato pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Pojistná doba pojištění sjednaných v 
rámci jednotlivých podsmluv se určí dle níže uvedených pravidel. 
7.2. Po uzavření této pojistné smlouvy bude vydán první seznam pojištěných vozidel. 
 
Počátek a doba trvání pojištění sjednaného v rámci podsmlouvy, účinnost změny rozsahu 
pojištění podsmlouvy. 
 
7.3. Všechna pojištění sjednaná v rámci dané podsmlouvy, včetně jejich změn, jsou účinná 
okamžikem uvedeným v podsmlouvě. Tento okamžik nesmí předcházet okamžiku vzniku dané 
podsmlouvy o vice než 14 dnů. 
7.4. V případě žádosti o změnu rozsahu pojištění dané podsmlouvy bude postupováno analogicky 
podle ustanovení předchozího odstavce. S tím, že pojišťovna akceptaci navrhované změny rozsahu 
pojištění pojistníkovi potvrdí, a to dokumentem v elektronické podobě či jiné dohodnuté formě. V 
případě, že k akceptaci nedojde, zůstává pojištění nezměněno. 
7.5. Změna pojištění jednotlivých vozidel na základě podsmluv bude na vyžádání pojistníka 
potvrzena vystavením „Přehledu pohybu podsmluv“. 
 
8. Zánik pojištění 

 
8.1. Zánik pojištění sjednaných v rámci jednotlivých podsmluv nastává za podmínek stanovených 
v této pojistné smlouvě, příslušných právních předpisech a pojistných podmínkách vztahujících se k 
pojištěním sjednaným v rámci podsmlouvy.  
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8.2. K zániku pojištění z této pojistné smlouvy jako celku dochází za podmínek stanovených 
příslušnou právní úpravou zejména dohodou, nezaplacením pojistného, výpovědí, odstoupením, 
dnem zániku pojistníka, uplynutím doby, je-li pojistná smlouva uzavřena na dobu určitou či jiným 
způsobem stanoveným právními předpisy. V případě zániku rámcového pojištění souboru vozidel dle 
této pojistné smlouvy zanikají ke stejnému dni též pojištění jednotlivých vozidel ze souboru sjednaná 
na základě podsmluv uzavřených v souladu s touto pojistnou smlouvou. 
8.3. Zánik pojištění jednotlivých vozidel na základě podsmluv bude na vyžádání pojistníka 
potvrzen vystavením „Přehledu pohybu podsmluv“. 
  
9. Pojistné 

 
9.1. Celková výše pojistného se určí dle počtu vozidel zařazených do pojištění. Pojišťovna a 
pojistník berou na vědomí, že celková výše pojistného se bez dopadu na platnost či účinnost této 
smlouvy odvíjí od sjednání a zániku jednotlivých pojištění na základě podsmluv vztahujících se k 
této pojistné smlouvě, přičemž jednotlivé splátky pojistného budou dle aktuálního stavu a rozsahu 
pojištění hrazeny na základě souhrnného vyúčtování zasílaného pojišťovnou pojistníkovi v 
dohodnuté frekvenci (dále jen „běžné vyúčtování“). Konkrétní výše dílčího pojistného za pojištění 
jednotlivého vozidla, resp. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla se 
ujedná v rámci příslušné podsmlouvy.  
9.2. Pojistné je stanoveno za období jednoho roku a bude hrazeno ve 4 splátkách na základě 
vyúčtování předloženého pojistitelem. 
9.3. Celkové roční pojistné činí Kč. xx xxx,- a je za jednotlivá vozidla uvedeno v příloze číslo 1. 
9.4. Způsob úhrady pojistného 
Pojistné bude hrazeno na účet makléřské společnosti RESPECT, a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxx, kód banky 5500 
Konstantní symbol: 3558  
Variabilní symbol: xxxxxxxxxx 
 
Výše první splátky činí Kč. xx xxx,- 
 
 
10. Povinnosti pojišťovny a pojistníka 

 
10.1. Pojišťovna a pojistník se zavazují dodržovat povinnosti stanovené jim v příslušných 
pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednaným pojištěním v rámci jednotlivých podsmluv. 
 
10.2. Pojišťovna se dále zavazuje na žádost pojistníka vystavit tyto doklady vztahující se k pojištění: 
- Přehled pohybu podsmluv. 
10.3. Pojistník se zavazuje k přijetí do pojištění dle této pojistné smlouvy navrhovat jen taková 
vozidla, u kterých má na jejich pojištění pojistný zájem. Zájem může být daný mj. ekonomickými 
vazbami (vlastnictví, leasing, úvěrová smlouva apod.). 
10.4. Pojistník je oprávněn požadovat bezplatné vystavení dokladů (nebo některých z nich) 
uvedených v předchozím odstavci po pojišťovně jedenkrát za pojistné období. V případě opětovné 
žádosti je pojišťovna oprávněna za vystavení těchto dokladů požadovat po pojistníkovi úhradu dle 
Sazebníku poplatků. 
  



•

•

•



•
•

•

•

•

•

•

•



 

Stránka 9 z 9        Pojistná smlouva je ve správě Bc. Jiří xxxxxxx  
 

 
 
Jako pojistník dále potvrzuji, že jsem před uzavřením pojistné smlouvy převzal (a) a seznámil (a) 
jsem se s následujícími dokumenty: 
- Pojistné podmínky verze VPPPMV-V-1/2014 
- Oceňovací tabulky ke stanovení výše plnění z úrazového pojištění dopravovaných osob, 
- Informace o zprostředkovateli  
 
17. Závěrečná ustanovení 

 
17.1. V případě odchylek jednotlivých ustanovení vztahujících se k jednotlivé podsmlouvě od 
ustanovení této pojistné smlouvy, mají v případě podsmlouvy přednost ustanovení vztahující se k 
podsmlouvě před ustanoveními této pojistné smlouvy.  
17.2. Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto pojistnou smlouvou nepoužijí 
ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.).  
17.3. Změny a doplňky této pojistné smlouvy nad rámec změn a doplnění souvisejících se 
sjednáváním a ukončováním jednotlivých podsmluv je možné provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. 
17.4. Práva a povinnosti vyplývající z této pojistné smlouvy se řídí příslušnými právními předpisy 
právního řádu České republiky upravujícími soukromé pojištění. 
17.5. Tento návrh pojistné smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem svého podpisu. 
 
V Ostravě   dne 31. 12. 2013 v 08  hodin, 00 minut 
 
 
 
za Pojišťovnu       za Pojistníka  
 
 
 
……………………………………………   …………………………………… 
 
Česká pojišťovna a.s.       
 
 
 



Poptávka pojištění

1. Seznam vozidel pro TRANSEXPRESS Intl. spol. s r.o.
POVINNÉ RUČENÍ

min. 70 / 70 5 % / 5 000 Kč 10 % / 10 000 Kč

1
3T2 7505 2004 01/2004

Imobilizér, zamek 
zpátečky BF377178 FORD TRANSIT CONNECT Nákladní automobily WF0UXXTTPU3J44171 ne 55 000 Kč bez 66 1 753 3 140 10 000 Kč základní

2
1T6 8880 2002 07/2002

Imobilizér, zamek 
zpátečky, satelit AP500807

FORD FOCUS DNW FYDB-SM Osobní automobily WF0NXXGCDN2S71535 ne 65 000 Kč s 74 1 596 1 635 10 000 Kč základní

3 4T9 1403 2007 07/2007 UB927287 Kogel SNCC24P 180 ST návěs WKOS0002400086886 ne 180 000 Kč bez 36 000

4 4T9 1402 2007 07/2007 UB927288 Kogel SNCC 24 P 180 ST návěs WKOS0002400086887 ne 180 000 Kč bez 36 000

5
4T9 1741 2007 10/2007 UC077023 Kůgel SNCC 24 P 180

Nákladní návěs 

valníkový
WK0S0002400088968 ne 180 000 Kč bez 36 000

6 7T72092 2011 imobilizér UE349975 KIA VENGA KOMBI Osobní automobily TMAEG811ABJ065555 ne 180 000 Kč bez 66 1 396 1 710 10 000 Kč základní

7 4T91742 2007 10/2007 UC077024 Kogel SNCC24P 180 návěs valníkový WK0S0002400088969 ne 180 000 Kč bez 39 000

8 8T21237 2012 08/2012 imobilizér, satelit UE902440 DAF FTXF105 Tahače XLRTE47MS0E957340 ano 1 500 000 Kč bez 340 12 902 20 500 20 000 Kč

9 8T57780 2012 03/2013 imobilizér, satelit UE902199 DAF FT XF105 tahač návěsů XLRTE47MS0E965178 ano 1 600 000 Kč bez 340 12 902 20 500 20 000 Kč

10
2T23703 2003 11/2003

Imobilizér, zamek 
zpátečky BF376629 Ford Tourneo Connect 230L nákladní skříňový WF0JXXTTPJ3U49279 ne 50 000 Kč bez 66 1 753 2 340 10 000 Kč

základní

11
8T38022 2013 04/2013 UF118233 Schmitz Cargobull SCS 24/L

nákladní návěs 

valníkový
WSM00000003178007 ano 550 000 Kč bez 39 000

12
8T38211 2013 05/2013 UF118292 Schmitz Cargobull SCS 24/L

nákladní návěs 

valníkový
WSM00000003178004 ano 560 000 Kč bez 39 000

13 8T73661 2013 06/2013 imobilizér, satelit UF373840 DAFFT XF tahač XLRTE47MS0E989677 ano 1 600 000 Kč bez 340 12 902 20 500 20 000 Kč

14 8T92987 2013 10/2013 imobilizér, satelit UF497309 DAF FT XF tahač XLRTE47MS0G001649 ano 1 600 000 Kč bez 340 12 902 20 500 20 000 Kč

15 8T92988 2013 10/2013 imobilizér, satelit UF497317 DAF FT XF tahač XLRTE47MS0G001804 ano 1 600 000 Kč bez 340 12 902 20 500 20 000 Kč

16 9T04618 2013 12/2013 imobilizér, satelit UF497445 DAF FT XF LOW DECK tahač XLRTE47MS0G006852 ano 1 800 000 Kč bez 340 12 902 18 600 20 000 Kč

17 9T15190 2014 1/2014 imobilizér, satelit UF838523 DAF FT XF LOW DECK tahač XLRTE47MS0G016296 ano 1 936 808 Kč bez 340 12 902 18 600 20 000 Kč

13 816 808 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vyproštění včetně 

odtahu při nehodě i 

poruše

vyproštění včetně 

odtahu při nehodě i 

poruše

vyproštění včetně 

odtahu při nehodě i 

poruše

P.č. RZ

Měsíc / 

rok 

výroby

Datum první 

registrace v 

ČR (pokud se 

neshoduje s 

datumem 

výroby) 

Zabezpečení proti 

odcizení (např. 

immobilizér, alarm, 

satelit, zamykání 

zpátečky)

Číslo T.P. Značka, model a typ Druh Vin

LS 

Obecná cena 

uveďte, zda 

s DPH nebo 

bez DPH 

POJIŠTĚNÍ SKEL POJIŠTĚNÍ ASISTENCÍ

Výsledná cena 

pojištění po slevách

OBECNÁ CENA

Pojistná 

částka

Výsledná cena 

pojištění po 

slevách

Celkem :

Rozsah krytí

Výsledná cena 

pojištění po 

slevách
ano/ 

ne

Varianta spoluúčasti:

Výkon 

motoru 

kW

Obsah 

motoru 

ccm

Celková 

hmotnost

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ



 
Datum dotazu: 31.3.2014 9:27:37       Pojistitel: 0001 ČP  

Typ dotazu: Vyhledat všechny PŠP k nositeli
IČ: 27200647
Státní příslušnost: ČESKÁ REPUBLIKA

                                                            ORD: 17

Pojistitel: 0024 GENERALI Číslo smlouvy: 6135802160 Pořadí vozidla: 1 Stav smlouvy: U                      

Úsek PŠP [1] Pojistitel Číslo smlouvy Pořadí vozidla Druh vozidla Úsek pojištění od Úsek pojištění do

 0024 GENERALI 6135802160 1 OSOBNÍ AUTOMOBILY-03 01.07.2011 01.07.2012

Úsek PŠP [2] Pojistitel Číslo smlouvy Pořadí vozidla Druh vozidla Úsek pojištění od Úsek pojištění do

 0024 GENERALI 6128174254 1 OSOBNÍ AUTOMOBILY-03 01.07.2009 01.07.2010

 Škodní událost [1] Rezerva Plnění Regres Výsledné plnění Klas. událost Datum ŠU

 0 89 994 0 89 994 Ano 02.01.2010 11:00

Úsek PŠP [3] Pojistitel Číslo smlouvy Pořadí vozidla Druh vozidla Úsek pojištění od Úsek pojištění do

 0001 ČP 8121303911 1 OSOBNÍ AUTOMOBILY-03 01.11.2005 17.03.2008
 
 
                                                            ORD: 3
Pojistitel: 0008 ALLIANZ Číslo smlouvy: 727936521 Pořadí vozidla: 1 Stav smlouvy: U                      

Úsek PŠP [1] Pojistitel Číslo smlouvy Pořadí vozidla Druh vozidla Úsek pojištění od Úsek pojištění do

 0008 ALLIANZ 727936521 1 OSOBNÍ AUTOMOBILY-03 28.06.2013 04.10.2013
 
 
                                                            ORD: 1
Pojistitel: 0002 ČSOBP-IPBP Číslo smlouvy: 16823049 Pořadí vozidla: 1 Stav smlouvy: U                      

Úsek PŠP [1] Pojistitel Číslo smlouvy Pořadí vozidla Druh vozidla Úsek pojištění od Úsek pojištění do

 0002 ČSOBP-IPBP 16823049 1 OSOBNÍ AUTOMOBILY-03 28.09.2013 18.11.2013
 
 
                                                            ORD: 3
Pojistitel: 0008 ALLIANZ Číslo smlouvy: 722796336 Pořadí vozidla: 1 Stav smlouvy: U                      

Úsek PŠP [1] Pojistitel Číslo smlouvy Pořadí vozidla Druh vozidla Úsek pojištění od Úsek pojištění do

 0008 ALLIANZ 722796336 1 OSOBNÍ AUTOMOBILY-03 26.03.2013 28.06.2013
 
 
                                                            ORD: 5
Pojistitel: 0008 ALLIANZ Číslo smlouvy: 727774320 Pořadí vozidla: 1 Stav smlouvy: T                      

Úsek PŠP [1] Pojistitel Číslo smlouvy Pořadí vozidla Druh vozidla Úsek pojištění od Úsek pojištění do

 0008 ALLIANZ 727774320 1 OSOBNÍ AUTOMOBILY-03 04.10.2013
 
 
                                                            ORD: 22

Pojistitel: 0072 AXA Číslo smlouvy: 8501131161 Pořadí vozidla: 1 Stav smlouvy: T                      

Úsek PŠP [1] Pojistitel Číslo smlouvy Pořadí vozidla Druh vozidla Úsek pojištění od Úsek pojištění do

 0072 AXA 8501131161 1 OSOBNÍ AUTOMOBILY-03 28.05.2012
 
 
                                                            ORD: 21

Pojistitel: 0072 AXA Číslo smlouvy: 8501131165 Pořadí vozidla: 1 Stav smlouvy: T                      

Úsek PŠP [1] Pojistitel Číslo smlouvy Pořadí vozidla Druh vozidla Úsek pojištění od Úsek pojištění do

 0072 AXA 8501131165 1 OSOBNÍ AUTOMOBILY-03 01.07.2012

Bonus Malus - Správa pojistného a škodného průběhu

Česká kancelář pojistitelů, Na Pankráci 1724/129, Praha 4, 140 00



 
 
                                                            ORD: 13

Pojistitel: 0024 GENERALI Číslo smlouvy: 6132006203 Pořadí vozidla: 1 Stav smlouvy: U                      

Úsek PŠP [1] Pojistitel Číslo smlouvy Pořadí vozidla Druh vozidla Úsek pojištění od Úsek pojištění do

 0024 GENERALI 6132006203 1 OSOBNÍ AUTOMOBILY-03 01.07.2010 01.07.2011

Úsek PŠP [2] Pojistitel Číslo smlouvy Pořadí vozidla Druh vozidla Úsek pojištění od Úsek pojištění do

 0024 GENERALI 6114641324 1 OSOBNÍ AUTOMOBILY-03 30.06.2006 23.07.2009

 Škodní událost [1] Rezerva Plnění Regres Výsledné plnění Klas. událost Datum ŠU

 45 000 0 0 0 Ano 10.03.2007 14:01
 
 

Bonus Malus - Správa pojistného a škodného průběhu

Česká kancelář pojistitelů, Na Pankráci 1724/129, Praha 4, 140 00



Jméno:
Ulice: Místo: PSČ:

Jméno:
Ulice: Místo: PSČ:

Po
če

t

Jsou vozy zajištěni zabezpečením, pokud ano, jakým
Územní rozsah pro HAV

Máte zájem o variantní spoluúčast? 
Způsob placení, počet splátek

Existuje u výše uvedených vozidel pojistný zájem

Požadovaná zvláštní ujednání (v případě potřeby, uveďte 
na zvláštní přpíloze)

Identifikace klienta - pojistník:

Hlavní předmět podnikání

Rodné číslo/IČO:

Pokud  je předmět podnikání přeprava uveďte zda tuzemská nebo 
mezinárodní

Identifikace klienta - pojištěný:

Příjmení/Název:

Číslo popisné:

Rodné číslo/IČO:

Požadavek na pojištěná vozidla

Příjmení/Název:

Uveďte počet škod za období posledních tří let

Číslo popisné:

Počet řidičů - brigádník
Počet řidičů na HPP

Uveďte pojišťovny, u kterých jste byl pojištěn v období posledních tří 
let

Uveďte počet totálních škod za období posledních tří let
Uveďte, který servis využíváte k opravám automobilů

Jsou vozidla užívána jako referenční

Z toho HAV

Telefon/mobil:

Žádost o zpracování nabídky
Žádost o zpracování pojistné smlouvy

E-mail:

Požadovaná spoluúčast
Makléřská společnost
Za zájemce o pojištění

z toho do 7500 kg

nákladní

Z toho POV

Dotazník pro zpracování nabídky na pojištění motorových vozidel

Čellní sklo

tahače

autobusy

ostatní

z toho přívěsy do 750 kg

Druh vozidla

Absolvují řidiči vozidel pravidelné psychologické testy a referenční 
zkoušky

Jsou vaši zaměstnanci zaintereování na případných škodách na 
Vašem majetku?

osobní (vč. N1)
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