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1 Úvod 

Jedním z velice důležitých předpokladů úspěšného podnikání je zvládání rizik a 

nebezpečí, které na daný podnikatelský subjekt působí. Každý podnikatel by měl mít zájem na 

minimalizaci rizika škod a ztrát ve svém životě i v podnikatelské činnosti. Jako nástroj 

zvládání rizika a nebezpečí slouží podnikatelským subjektům pojištění. Díky pojištění se 

podnikatelský subjekt vymaní z nejistoty a přesune riziko negativních dopadů na pojistitele. 

Pro podnikatele je tedy pojištění důležité až ekonomicky nutné. Podcenění pojištění může 

podnikateli způsobit nesmírné škody, které mohou zapříčinit i ukončení podnikatelské 

činnosti.  

Cílem této diplomové práce je zhodnotit pojistný plán společnosti Iprokos, s.r.o. a 

navrhnout případné změny a úpravy tohoto pojistného plánu. 

K vypracování diplomové práce byla použita obecná metoda analýzy rizik a 

kvalitativní metoda účelových interview. Ke zpracování hodnot v tabulkách byla použita 

klasifikační analýza a metoda generalizace.    

V první části diplomové práce jsou popsána rizika, která mohou v podnikání nastat. 

K obecnému rozdělení rizik jsou dále uvedeny odborné příklady rozdělení rizik podle různých 

autorů. Jelikož každý podnikatelský subjekt může mít odlišnou strukturu rizik, je také popsán 

obecný postup analýzy rizik, který dále poslouží ke konkretizaci rizik společnosti Iprokos, 

s.r.o. K realizaci této obecné analýzy je použita metoda účelových interview. Kromě pojištění 

lze použit i několik metod snižování rizika u podnikatelského subjektu, které jsou uvedeny 

v závěru této první části. 

Druhá část popisuje právní aspekty pojištění podnikatelů. Na začátku této části je 

uvedeno základní členění pojištění a popis účastníků pojištění spolu s jejich právy a 

povinnostmi. Jelikož tématem diplomové práce je zhodnocení pojistného plánu a navržení 

případných změn pojistné smlouvy, je věnována větší pozornost samotné pojistné smlouvě. 

Po charakteristice pojistné smlouvy je popsán proces uzavírání pojistné smlouvy až po její 

zánik. Dále je v této části popsán proces změny pojistné smlouvy a jsou zde uvedeny i 

důvody, které k této změně dle zákona vedou. 

Následuje představení společnosti Iprokos, s.r.o. a jejího pojistného programu. 

Konkrétně je popsána forma obchodní společnosti, kterou si společnost vybrala a jejich 

statutární orgány. Následuje popis předmětu podnikání, který společnost provozuje na svých 

prodejnách. Z vyjmenovaných prodejen je vyňata prodejna Lahůdky Delikates, u které 
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proběhne zhodnocení pojistného plánu. Po charakteristice prodejny jsou rozebrány konkrétní 

pojistná nebezpečí, která jsou uvedená v pojistné smlouvě společnosti Iprokos, s.r.o. Během 

této charakteristiky proběhne srovnání pojistných podmínek, které jsou platné pro tuto 

pojistnou smlouvu s aktuálními pojistnými podmínkami dané pojišťovny. 

Po představení společnosti Iprokos, s.r.o. a jejího pojistného programu dochází 

k obecné analýze rizik společnosti, která je vytvořena na základě účelového interview a roční 

majetkové uzávěrky. Z této majetkové uzávěrky jsou vytvořeny skupiny aktiv stejných 

vlastností a je vyjádřena jejich celková hodnota. Poté jsou k aktivům přiřazena potenciální 

rizika a na jejich základě dochází k zhodnocení stávajícího pojistného plánu a jsou navrženy 

změny na úpravu tohoto plánu. 
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2 Podnikatelská rizika 

Podnikatelské prostředí je ovlivněno řadou faktorů, které se v minulosti neobjevovali, 

nebo nebyly známy, nebo jejich působení nebylo natolik intenzivní. Je třeba říci, že 

s rozvojem společnosti a růstem ekonomické vyspělosti, zdokonalováním technologií a 

technických zařízení se zvyšuje schopnost člověka přinášet větší újmu na svém životě, zdraví 

a poškození životního prostředí, než tomu bylo historicky v dřívějších dobách. (Řezáč, 

František 2011) Jedná se také o rizika vyplívající z podvodného jednání, o události způsobené 

lidskou silou, o rizika vyplívající z klimatických změn a přírodních katastrof, ale také o rizika 

vyplívající z rozvoje technologií a globalizace. V dnešní době tedy každé podnikání s sebou 

nese určitá rizika. Proto je nutné neustále předvídat a eliminovat možná nebezpečí a jejich 

negativní důsledky. (Ducháčková, Eva 2009) Pro většinu lidí představuje riziko určitý druh 

nejistoty z výsledku v konkrétní situaci, obavu z budoucnosti, a také skutečnost, že výsledek 

nás může dostat do horší situace, než v jaké se momentálně nacházíme. (Řezáč, František 

2011) 

V souvislosti s nejistými jevy a procesy v ekonomice a dalších vědách se tedy užívá 

pojem riziko. Riziko je nejistota, která se dá měřit, na rozdíl od pravé nejistoty, která 

měřitelná není. Riziko lze měřit pomocí hodnoty pravděpodobnosti. Hodnota 

pravděpodobnosti vyčleňuje nejistotu z rámce neurčitosti. Jde o stav, kdy budoucí situace je 

předem pravděpodobně charakterizována. Pojem riziko je chápán jako možnost vzniku 

události s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní pravděpodobností. (Ducháčková, 

Eva 2009) Naopak pravá nejistota představuje stav, kdy je daná pravděpodobnost 

nespecifikovatelná. Dochází k rozdělení na pravou nejistotu částečnou, kdy nejsou známy 

úplné informace, jen některé parametry, a úplnou, kdy pravděpodobnost výskytu nelze vůbec 

odhadnout, neboť informace nejsou známy. (Ducháčková, Eva 2009) 

Riziko prochází napříč nejrůznějších oblastí a v každé je jinak charakterizováno. 

V oblasti financí je rizikem pravděpodobnost, že skutečný výnos z investic bude jiný, než 

jaký se očekával. Ve statistikách je riziko napojováno na pravděpodobnost určité události, 

která je považována za nežádoucí. Z hlediska pojištění lze riziko definovat jako zápornou 

odchylku od normálu a projevem tohoto rizika může být poškození, zničení nebo ztráta 

života, zdraví nebo majetku pojištěného. Toto poškození, zničení nebo ztráta je vyčíslitelná 

v peněžních jednotkách. (Řezáč, František 2011) 
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Z hlediska podnikatelského subjektu představuje riziko možnost vzniku určité škody 

v průběhu určité doby, u určitého podnikatelského subjektu, a to v důsledku poruchy v jeho 

běžném, normálním, bezporuchovém vývoji. Riziko je neodlučitelnou součástí 

podnikatelského subjektu, proto nemůže existovat samo o sobě a je analyzováno a popsáno 

pouze v souvislosti s konkrétním podnikem, v konkrétních podmínkách a v konkrétním čase. 

(Martinovičová, Dana 2009) 

2.1 Dělení rizika 

Charakteristika pojmu riziko není v literatuře univerzálně řešena. Záleží na odvětví, 

problematice a oboru, ke kterému se dané riziko vztahuje. V případě diplomové práce bude na 

rizika podnikatelského subjektu nahlíženo z pohledu pojišťovnictví. 

2.1.1 Čistá a spekulativní rizika 

Riziko samotné pak může být obecně rozčleněno na riziko čisté a riziko spekulativní. 

Čisté riziko přináší neutrální nebo negativní odchylky od cíle. Čisté riziko s sebou tedy nese 

ztrátovou situaci nebo při nejlepším situaci vyrovnanou. Pro podnikatelský subjekt tedy 

v případě čistého podnikatelského rizika neexistuje prvek zisku. Realizací rizika 

spekulativního vznikají jak záporné, tak i kladné odchylky od cíle a příslušný subjekt toto 

riziko podstupuje dobrovolně. Pozitivním výsledkem je chápán zisk. Zisk však není 

dostatečně zaručen, takže nemusí vniknout a zaváděné operace mohou vést ke škodě. Úspěch 

je očekáván na základě spekulace a na řadě okolností, z nichž řadu podnikatel nemůže 

ovlivnit. Riziko je tak spojeno na jedné straně s nadějí, že budou dosaženy dobré hospodářské 

výsledky a na straně druhé nebezpečí podnikatelského neúspěchu, který přináší ztrátu. Může 

být tedy chápat, jako nebezpečí, že skutečně dosaženy výsledky podnikatelské činnosti 

neodpovídají výsledkům předpokládaným. (Ducháčková, Eva 2009) 

Rozdíl mezi rizikem čistým a spekulativním, je, že čistá rizika jsou pojistitelná, 

zatímco spekulativní rizika pojistitelná nejsou. Z tohoto vyplívá, že pojistit nelze ta rizika, 

jejichž výsledkem je zisk. 

2.1.2 Objektivní a subjektivní rizika 

U těchto čistých rizik je rozlišována objektivní a subjektivní stránka. Objektivní riziko 

je dáno nezávisle na lidech. Typickým příkladem tohoto rizika jsou přírodní katastrofy. 

Subjektivní riziko existuje v závislosti na činnosti lidí, bez ohledu na to, zda se jedná o 

vědomé či nevědomé jednání. Mezi těmito riziky je často složité najít přesnou hranici. U rizik 
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ohrožující majetek je určení objektivního rizika snazší než u rizik ohrožující osoby. U rizik 

ohrožující osoby se pod objektivním rizikem rozumí souhrn rizikových momentů u osob 

s průměrnými duševními a charakterovými vlastnostmi. Subjektivní riziko představuje potom 

odchylku od tohoto průměru. (Ducháčková, Eva 2009) 

2.1.3 Přírodní rizika a rizika způsobená lidskou činností 

Z tohoto rozdělení se dále odvozují rizika přírodní a rizika způsobená lidskou činností. 

Rizika přírodní jsou vyvolaná přírodními silami, kdy jejich vznik a vývoj je poměrně těžké 

předvídat, ale především také ovlivnit. Rizika způsobená lidskou činností se dále rozlišují na 

rizika způsobená samotnými lidmi, ale také na rizika technická, způsobená technickými 

prostředky, kterých je člověk tvůrcem a zhotovitelem. (Řezáč, František 2011) 

2.1.4 Fyzická a morální rizika 

Dalším ze základních dělení rizik je rozdělení na rizika fyzická a morální. Fyzické 

riziko se přímo vztahuje k fyzickým vlastnostem osob nebo předmětů. Pod toto riziko spadá 

poškození zdraví, ztráta, zničení nebo poškození majetku, ztráta, zničení nebo poškození 

motorového vozidla a odpovědnost za škodu. Morální riziko se týká lidských aspektů, které 

mohou ovlivnit výsledek. Příkladem může být nerespektování právních norem závazných pro 

všechny občany v povinnosti předcházet rizikům a škodám, které mohou způsobit. (Řezáč, 

František 2011) 

2.1.5 Pojistitelná a nepojistitelná rizika  

V závěru tohoto obecného výčtu rozdělení rizik je třeba uvést rizika pojistitelná a 

nepojistitelná. Hranice mezi těmi dvěma typy rizik se neustále vyvíjí. S rozvojem moderních 

technologií, informační techniky a globalizací finančních trhů včetně zajištění se zvyšuje 

možnost pojistit to, co dříve nepřipadalo v úvahu. I zde však musí pojistitelná rizika splňovat 

několik podmínek. Riziko musí být identifikovatelné, samotná škoda musí být vyčíslitelná, 

vznik události musí být náhodný a pojištění musí být ekonomicky přijatelné pro pojistníka i 

pro pojišťovnu. (Řezáč, František 2011) Identifikovatelnost rizika představuje jednoznačné 

určení příčiny událostí, jejímž výsledkem je ztráta, krytá pojištěním. Vyčíslitelnost rizika 

zajišťuje realizovat pojištění po ekonomické stránce. Ekonomická přijatelnost rizika je dána 

tím, že pojišťovna příjme do pojištění takové riziko, jež jí nepřinese ztrátu a je tedy 

ekonomicky vyrovnané. Nahodilost projevu rizika je jednou z rozhodujících podmínek 

pojištění. Pokud by existovala jistota, že riziko neboli negativní událost nastane, potom je 

možné krytí ztrát jiným způsobem a ne pojištěním. Riziko, které nesplňuje tato čtyři kritéria, 
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je nepojistitelné riziko. Lze říci, že neexistuje riziko, které by pojistitelné nebylo a jeho 

pojistitelnost je ovlivněna pouze cenou pojistného produktu. Prakticky je však třeba připustit, 

že komerční pojišťovna přece jen jakékoliv riziko nepojistí a samotné pojištění rizika musí 

důkladně zvažovat. (Martinovičová, Dana 2009) 

2.1.6 Dělení rizik podle jednotlivých autorů       

Klasifikací rizik je celá řada a každý autor preferuje jiné rozdělení. Jedna část autorů 

preferuje orientaci na rizika vycházející z podnikatelské činnosti daného podnikatelského 

subjektu. U této orientace se vychází především ze zaměření činností převažujících ve 

výrobním podniku a z toho vyplívajících rizik ohrožující samotný chod i prosperitu podniku. 

Druhá část autorů se pak zaměřuje především na finanční rizika a zohledňují takové činnosti 

podnikatelského subjektu, které mají určitý vztah k finančním důsledkům projevu daného 

rizika. Pro názornost jsou níže uvedeny klasifikace rizik různých autoru. 

Veber, Jaromír charakterizuje jednotlivá rizika takto: 

Podnikatelské riziko jednoznačně souvisí se změnami, které probíhají jak uvnitř firmy, 

tak zejména ve vnějším prostředí. Jedná se tedy o rizika, která se vyskytují uvnitř podniku, 

nebo mimo něj. Přitom se přiznává, že většina těchto změn nemá jednoznačný, předvídatelný 

průběh, ale naopak je chaotická. (Veber, Jaromír 2012) 

Interní rizika jsou taková, která se projevují uvnitř podniku a která je podnikatel či 

management podniku schopen víceméně řídit a ovlivňovat. Interní rizikové faktory se člení 

následovně: 

 Technické rizikové faktory, kde spadají výrobní kapacity, inovační aktivita, 

shoda výrobku s normovanými požadavky, havárie výrobních zařízení, systém 

údržby a oprav, kvalita výrobku a jeho zdravotní nezávadnost, splnění 

bezpečnostních podmínek. 

 Ekonomické rizikové faktory zahrnující finanční sílu, provozní náklady a 

náklady na zdroje, marketingová náročnost, investice, platební schopnost, 

platební politika. 

 Socio-politické rizikové faktory zahrnující kvalitu managementu a jeho 

rozhodnutí, organizační struktura, komunikační systém, profesní a kvalifikační 

struktura zaměstnanců, školení a vzdělávání zaměstnanců, styk s veřejností. 
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Externí rizika jsou rizika, která ve většině případů působí nejen na zkoumaný podnik, 

ale i na další podnikatelské subjekty, pohybující se ve stejném teritoriu. Vztahují se 

k faktorům vnějšího podnikatelského prostředí a obvykle je musí podnikatel respektovat, 

popřípadě se před nimi chránit, má však jen minimální možnost k jejich ovlivňování. Jedná se 

o následující rizikové faktory: 

 Technické rizikové faktory zahrnující vývoj nových produktů u konkurentů, 

vývoj nových technologií, problémy s dodávkami od dodavatelů, vývoj nových 

materiálů. 

 Ekonomické rizikové faktory zahrnující hrozby konkurentů, výše poptávky, 

inflace, fluktuace měny, daňová politika, ekonomická stabilita státu, 

zaměstnanost. 

 Socio-politické rizikové faktory zahrnující legislativu, kriminalitu, veřejné 

mínění, demografický vývoj. 

(Veber, Jaromír 2012) 

Martinovičová, Dana vymezuje vybraná rizika dle podnikových funkcí: 

Pro podnikatelský subjekt je velice důležité, třídění rizik podle jejich věcného obsahu. 

Třídění je dáno podle toho, jakých stránek fungování podnikatelského subjektu se týkají. Tyto 

stránky se mohou, ale i nemusí, ztotožňovat s určitými částmi podniku a mohou být vyjádřeny 

pomocí podnikových funkcí. Třídění rizik podle jejich věcné klasifikace nebývá ustáleně 

definována a klasifikace se upravuje podle situace podniku a jeho okolí. Jako vhodný obecný 

základ je možné rizika rozdělit následovně: 

 Rizika výrobní vyplívající z možnosti poruch ve výrobních postupech a 

zařízeních, vstupních materiálech, energiích a výrobcích. 

 Rizika ekonomická založených na poruchách v tocích a přeměnách aktiv a 

pasiv podniku. 

 Rizika obchodní spočívající v poruchách zejména prodeje výrobků a služeb, a 

také jejich nákup. 

 Rizika informační uvažující poruchy v informačních souborech a operacích. 

 Rizika sociální týkající se anomálních situací života pracovních kolektivů a 

jednotlivých pracovníků. 
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 Rizika technická navazující na možnost poruch v inovační činnosti podniku. 

 Rizika logistická předpokládající poruchy v dopravě, skladování, třídění, balení 

materiálů, zboží, energií. 

(Martinovičová, Dana 2009) 

Martinovičová, Dana dále rozděluje rizika podle jejich velikosti: 

Rizika podnikatelského subjektu jsou rozdělovány podle jejich velikosti. Toto členění 

se provádí na základě závažnosti a četnosti výskytu daného rizika. Na základě těchto dvou 

veličin pak dělíme rizika podle jejich velikosti. Závažnost je charakterizována například 

velikostí nákladu na škodní událost. Pro vyjádření závažnosti rizika v závislosti na jeho 

četnosti se používá pětistupňový nebo zjednodušený třístupňový systém. Pětistupňový systém 

je rozdělován na pět velikostí rizika. Riziko zanedbatelné, malé, střední, velké a katastrofické.  

 Zanedbatelné riziko (M) představuje zanedbatelný náklad na překonání škod. 

Vyrovnání škod v daném případě neovlivní náklady podniku, nebude třeba 

čerpat rezerv a rozsah škody nemá vliv na výrobní proces. 

 Malé riziko (S) představuje nízký náklad na překonání vzniklých škod. Při 

tomto riziku je již potřeba čerpat finanční rezervy, ale jen v malém rozsahu. 

Škody mají jen malý vliv na výrobní proces. 

 Střední riziko (V) představuje citelné náklady na odstranění škod, jež mohou 

výrazně ovlivnit celkové náklady podniku a musí se čerpat z finanční rezervy. 

Celkový rozsah škod zpomalí výrobní proces. 

 Velké riziko (Z) představuje vysoké poškození hmotných a jiných hodnot 

podnikatelského subjektu. Odstranění škod je možné jen využitím velké části 

finančních a hmotných rezerv. Rozsah škod je tak velký, že může vést 

k dlouhodobému ohrožení hospodářského procesu. 

 Katastrofické riziko (K), které představuje mimořádné poškození hmotných i 

nehmotných hodnot podnikatelského subjektu. Dochází k dlouhodobému 

zastavení výroby nebo ke zkolabování celého systému. Odstraněné škod je 

velice obtížné s využitím všech hmotných a finančních rezerv. 

(Martinovičová, Dana 2009) 
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Autoři Smejkal, Vladimír a Rais, Karel vymezují jednotlivá rizika následovně: 

 Ovlivnitelná rizika – manažer může rizika snižovat nebo částečně odstranit. 

 Neovlivnitelná rizika – manažer nemá prostředky jakýmkoliv způsobem tyto 

rizika odstranit či snížit. Patří zde politická, hospodářská, obchodní, fiskální a 

jiná opatření státu. 

 Finanční riziko – zahrnuje vztah mezi subjektem a jměním či očekávání 

příjmů, které mohou být ztraceny či zhoršeny. Finanční riziko je obvykle 

ovlivněno subjektem, který je vystaven možnosti ztráty, aktivy či příjmem, 

jejichž snížení hodnoty, zničení nebo změna vlastnictví jsou příčinou finanční 

ztráty a hrozbou, která může zavinit ztrátu. 

 Statická rizika – která zahrnují takové ztráty, jejichž příčiny se nacházejí mimo 

změny v ekonomice. Spadají zde například přírodní nebezpečí nebo 

nepoctivost jednotlivců. Statické ztráty mají tendenci objevovat se v čase 

s jistým stupněm pravidelnosti, a proto jsou předvídatelné. 

 Dynamická rizika – jejich příčinou jsou změny v okolí firmy a ve firmě 

samotné a vycházejí ze dvou množin faktorů. První množinou jsou faktory 

vnějšího prostředí jako politika, ekonomika a průmysl. Druhou množinou jsou 

faktory vnitřního prostředí, kde spadají hospodářské výsledky firmy, kvalita 

lidského faktoru, úroveň organizace práce. 

 Spekulativní riziko – popisuje situaci, kdy existuje možnost ztráty nebo zisku. 

Typickým příkladem tohoto rizika je podnikání, kde společně s nadějí na 

úspěch existuje reálné nebezpečí neúspěchu. 

 Čisté riziko – se používá pro ty situace, které znamenají pouze možnost ztráty. 

(Smejkal, Vladimír 2006) 

2.2 Analýza rizik 

Každý podnik v různých sférách podnikání má své specifické skupiny rizik. Pokud 

chce odhalit svá konkrétní rizika, nemůže se spoléhat pouze na daný učebnicový výčet rizik. 

Výše zmíněná rizika pouze napomůžou v obecné orientaci. Pokud ovšem podnikatelský 

subjekt chce sestavit skupinu rizik přímo odpovídající danému předmětu podnikání, musí 

provést analýzu rizik. Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, 
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pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich 

závažnost. 

Výsledky hodnocení rizik pomohou určit odpovídající kroky vedení organizace a 

priority pro zvládání rizik a pro opatření určených k zamezení jejich výskytu. Může nastat 

situace, kdy proces hodnocení rizik a stanovení opatření bude třeba opakovat několikrát, aby 

byly pokryty různé části subjektu nebo jednotlivé činnosti. (Smejkal, Vladimír 2013) 

Na počátku je nutné si stanovit úroveň, na jakou chceme analyzovaná rizika 

eliminovat. Snaha o eliminaci všech rizik by vedla k neúměrným nákladům při realizaci 

příslušných opatření a v každém případě by se následně podepsala i na funkčnosti daného 

subjektu. 

Možná řešení vyplívající z analýzy rizik mohou být následující: 

 uskutečnění vhodných opatření pro snížení rizika, 

 vědomé akceptování rizika za předpokladu, že jimi není ohrožena činnost 

organizace, 

 vyhnutí se riziku, 

 přenesení rizik na třetí strany (pojišťovna) 

2.2.1 Obecný postup analýzy rizik 

Riziko ve většině případu neexistuje izolovaně. Obvykle se jedná o určité kombinace 

rizik, které mohou ve svém dopadu představovat hrozbu pro daný podnikatelský subjekt. 

Vzhledem k velkému množství rizik je třeba určit priority z pohledu dopadu a 

pravděpodobnost jejich výskytu a zaměřit se na klíčové rizikové oblasti. 

V průběhu analýzy rizik se provádějí některé obecné činnosti a jednotlivé kroky za 

sebou následují v posloupnostech. (Smejkal, Vladimír 2013) 

2.2.1.1 Stanovení hranice analýzy rizik 

Hranice analýzy rizik je pomyslná čára oddělující aktiva, která budou zahrnuta do 

analýzy, od aktiv ostatních. Aktiva, která mají vzhledem k probíhajícímu procesu snižování 

rizik vztah k cílům podniku, budou zahrnuta do analýzy a budou ležet uvnitř hranice analýzy. 

Ostatní aktiva budou ležet mimo hranici analýzy rizik. 

Uvnitř hranice budou ležet jednotlivá aktiva, ze kterých je subjekt složen, nebo jsou 

z hlediska aktuálního záměru důležitá. 
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2.2.1.2 Identifikace aktiv 

Identifikace spočívá ve vytvoření soupisu všech aktiv ležících uvnitř hranice analýzy 

rizik. Při rozhodování o zařazení daného aktiva se uvede název aktiva a jeho umístnění.  

2.2.1.3 Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 

Posuzování hodnoty aktiva je založeno na velikosti škody způsobené zničením či 

ztrátou aktiva. Většinou se při stanovení hodnoty aktiva vychází z jeho nákladových 

charakteristik. Nákladovými charakteristikami mohou být například pořizovací cena nebo 

reprodukční cena daného aktiva. Aktiva mohou být charakterizována i výnosově. Tento výnos 

charakterizují například zisky daného aktiva, nebo jiné významné přínosy pro subjekt. 

Důležité je rozlišit, zda se jedná o jedinečné aktivum, nebo aktivum jednoduše 

nahraditelné. Do hodnoty aktiva se také promítá závislost subjektu na existenci, ale i na 

správném fungování hodnoceného aktiva, tedy k jakým škodám dojde omezením funkčnosti 

nebo ztrátou aktiva. Hodnota aktiva pro analýzu rizik se může stanovit jako vážený průměr 

hodnot podle všech použitých hledisek. (Smejkal, Vladimír 2013) 

2.2.1.4 Identifikace hrozeb 

Tato etapa analýzy rizik má za úkol identifikovat hrozby, které připadají pro analýzu 

v úvahu. Identifikace hrozeb se provádí tak, že se vybírají ty, které by mohly ohrozit alespoň 

jedno aktivum subjektu. 

Pro identifikaci hrozeb lze vycházet ze seznamu hrozeb, sestavený podle literatury, 

vlastních zkušeností, průzkumů dříve provedených analýz. Hrozby se také mohou odvozovat 

od subjektu, jeho statusu, postavení na trhu, hospodářských výsledku, záměrů 

podnikatelského subjektu. Pro získání konkrétního seznamu hrozeb je vhodné použít některou 

z metod jako brainstorming nebo metodu Delphi. V případě diplomové práce bude pro 

identifikaci hrozeb uplatněna kombinace výše uvedených skupin hrozeb podle literatury, které 

budou upraveny na základě Delphské metody aplikované přímo v provozovně subjektu. 

2.2.1.5 Analýza hrozeb a zranitelnost 

Každá hrozba je hodnocena vůči každému aktivu. U těchto aktiv, na něž se hrozba 

může uplatnit, se určí úroveň hrozby vůči tomuto aktivu a úroveň zranitelnosti aktiva k této 

hrozbě. 

Při stanovení úrovně hrozby se vychází z faktorů jako nebezpečnost, motivace a 

přístup. Při stanovení úrovně zranitelnosti se vychází z takových faktorů jako citlivost a 



 

20 
 

kritičnost. Při analýze hrozeb a zranitelností se berou v úvahu již realizovaná protiopatření. 

Tato protiopatření mohou snížit jak úroveň hrozby, tak úroveň zranitelnosti. 

Výsledkem je pak seznam dvojic hrozba – aktivum se sestavenou úrovni hrozby  

zranitelnosti. 

2.3 Metoda analýzy rizik 

Metody analýzy rizik jsou rozděleny na dva základní přístupy. Mezi tyto dva základní 

přístupy patří kvantitativní a kvalitativní metody vyjádření veličin analýzy rizik. V analýze 

rizik se používá buď jeden z těchto dvou přístupů, nebo jejich kombinace. 

V případě diplomové práce bude uplatněna kvalitativní metoda. Kvalitativní metody 

jsou postaveny na popisu závažnosti potenciálního dopadu a na pravděpodobnosti, že daná 

událost nastane. Úroveň rizika u těchto metod je určována kvalifikovaným odhadem. 

Kvalitativní metody jsou jednodušší, rychlejší, ale více subjektivní. Přinášejí problémy 

v oblasti zvládání rizik, při posuzování přijatelnosti finančních nákladů nutných k eliminaci 

hrozby, která může být kvalitativní metodou charakterizována konkrétněji. 

2.3.1 Metoda Delphi 

Metoda účelových interview neboli metoda Delphi, patří mezi nejužívanější metody 

kvalitativní analýzy rizik a také mezi nejužívanější metody expertního odhadování. Pro 

analýzu rizik je vhodná především proto, že určuje, co se může stát a za jakých podmínek.  

Výhodou této metody je také řízený kontakt mezi experty hodnotící skupiny a příslušnými 

představiteli hodnoceného subjektu. Na rozdíl od jiných metod, založených na strojovém 

zpracování velkého počtu dat, používá metoda Delphi pro rizikovou analýzu soubor otázek, 

prodiskutovaných na účelových pohovorech, přičemž obvykle jsou tyto otázky tvořeny dvěma 

částmi. První část je pevná, předem daná a druhá část je variabilní, podle průběhu pohovoru a 

postavení respondenta. 

Respondenti nepřicházejí při zpracování odpovědí do styku, čímž je zaručeno 

vzájemné neovlivňování. Výhodou této metody je menší náročnost na spotřebu času, zdrojů, 

zohlednění specifik posuzovaného systému, jeho správce, okolí a uživatelů. Metoda Delphi 

v analýze rizik určuje, co se může stát a za jakých podmínek. (Smejkal, Vladimír 2013) 

Metoda Delphi neobsahuje jednoznačné finanční vyjádření. Tato absence lze odstranit 

začleněním tohoto kritéria do pohovorů, které v plné variantě metody Delphi probíhají 

vícestupňově. Získané výsledky z í-tého kola rozhovorů jsou po svém zpracování sděleny 
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respondentům, kteří jsou vyzvání, aby zaujali k těmto souhrnným výsledkům stanovisko a 

případně korigovali nebo naopak zdůraznili svá původní stanoviska. Tímto dochází 

k prosazení nejpodstatnější hypotézy, aniž by byli respondenti ovlivněni dominantními 

příslušníky skupiny. Doporučuje se provedení dvou až tří iterací, při dalším nárůstu vzrůstá 

statistická chyba metody. (Smejkal, Vladimír 2013) 

U aplikace metody Delphi lze použít různé subvarianty, například metodu anketní 

analýzy nebo metodu scénářů.                    

2.4 Metody snižování podnikatelského rizika 

Komerční pojišťovna ovšem není schopna ani ochotna veškerá podnikatelská rizika 

pojistit. Hlavním kritériem pojišťoven je ekonomická výhodnost dané riziko pojistit, proto 

každá komerční pojišťovna zvažuje, zda riziko pojistit či nepojistit. Podnikatelský subjekt se 

tak musí zabývat jiným způsobem řešení tohoto rizika, než je právě pojištění. Podnikatelský 

subjekt a jeho management má možnost zásadním způsobem ovlivnit podnikatelské riziko. 

Důležitým krokem je rozpoznat možná rizika, která před firmou stojí a vyhledat metody a 

cesty, kterými lze toto riziko snížit. Jedním ze způsobu jak takovýmto rizikům čelit je 

aplikování jedné z metod snižování podnikatelského rizika. 

2.4.1 Ofenzivní řízení firmy 

Tato metoda je jedním z nejlepších preventivních způsobu obrany. Podnikatelský 

subjekt aplikací této ofenzivní metody řízení firmy podnikne první důležitý krok k eliminaci 

části možných rizik. Ofenzivní řízení můžeme charakterizovat zejména: 

 Akceschopností firmy – spojit zaměstnance s vnitřní aktivitou, kteří jsou 

ochotni nasadit vlastní síly v zájmu firmy. 

 Marketingovou orientací řízení – mít blízko k zákazníkovi, zákazník je na 

prvním, druhém i třetím místě. 

 Jednoduchost organizační struktury – málo početná administrativa, orientace 

na profesní místa se samostatnou tvořivou aktivitou. 

 Odbornou čistotou – nepouštět se unáhleně do neznámých oblastí. 

 Lidmi, kteří jsou nejdůležitějším aktivem firmy – neformální komunikace se 

zaměstnanci firmy, tlak na jejich vzdělání a na jejich kvalifikaci. 

(Smejkal, Vladimír 2013) 
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2.4.2 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty 

V porovnání s ofenzivním způsobem řízení, které odstraňuje příčiny vzniku rizika, 

přesun rizika patří mezi metody, pro něž je typický defenzivní přístup k riziku. Mezi 

nejčastější způsoby přesunu rizika patří: 

 Uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávku surovin a komponentů za 

předem stanovené pevné ceny, čímž eliminujeme cenové riziko. 

 Uzavírání obchodních smluv, podmiňujících odběr minimálního množství 

produktů. 

 Uzavírání komisionářských smluv, zajišťující prodej výrobku v cizí obchodní 

síti. 

 Uzavírání obchodních smluv, zajišťující odběrateli dodávku výrobních 

komponent určené kvality v předem určený čas. 

Společným rysem uvedených metod je vnucení podmínek přesunu rizika ze strany 

ekonomicky silnějšího obchodního partnera. 

(Smejkal, Vladimír 2013) 

2.4.3 Diverzifikace rizika díky rozšíření výrobního programu 

Cílem je rozšíření výroby o produkci různých dalších druhů výrobků tak, aby důsledky 

poklesu poptávky po jednom produktu byly nahrazovány zvýšením poptávky po jiné skupině 

produktů. Diverzifikaci rizika lze rozdělit na diverzifikaci vertikální a horizontální.  

Při vertikální diverzifikaci výroby, může podnikatelský subjekt nákup jednotlivých 

komponentů potřebných k výrobě, zaměnit za vlastní výrobu těchto komponentů, popřípadě 

na straně výstupů může hotové výrobky prodávat sám a nedodávat do jiné prodejní sítě. Tímto 

způsobem diverzifikace snižuje riziko závislosti firmy na dodavatelích výrobních komponentů 

a snižuje riziko spolupráce s nesolventním odběratelem. 

Při horizontální diverzifikaci dochází k rozšiřování výroby o další výrobky různé 

povahy, které buď doplňují původní program, nebo vycházejí z výrobních znalostí firmy. 

Rozšiřováním výrobního programu na výrobky odlišné povahy podnikatelský subjekt pokryje 

větší zákaznické spektrum a tím i sníží negativní dopad poklesu poptávky u jednoho ze svých 

výrobků. 
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Dále je možné používat diverzifikaci dodavatelů, kdy dodávky strategických surovin 

pro podnik jsou rozloženy na více dodavatelů. Dále je možní použít také diverzifikaci 

odběratelů, pomocí které má podnik více zákazníků, strukturovaných tak, aby jej výpadek 

jednoho z nich, existenčně neohrozil. 

Diverzifikace přináší podnikatelskému subjektu další náklady a nemusí vždy být 

garancí úspěchu. Před zahájením procesu diverzifikace musí podnikatelský subjekt posoudit, 

zda má peněžní prostředky pro úspěšné uskutečnění dalšího druhu činnosti a zda má 

dostatečné podklady a informace k dané činnosti. Nepřipravené a unáhlené použití této 

metody je zejména u malých středních firem jedním z kroků vedoucích k bankrotu. Proto je 

na místě vše důkladně zvážit a připravit. V řízení malých a středních firem nachází nejvyšší 

praktické uplatnění zejména vertikální diverzifikace. 

(Smejkal, Vladimír 2013) 

2.4.4 Pružnost firmy 

Pružnost neboli flexibilita vyjadřuje schopnost rychle a efektivně reagovat na různé 

druhy změn. Pružnost podniku snižuje především tržní rizika spojená s výkyvy poptávky a se 

změnami prodejních cen. Dále snižuje rizika spojená s dostupností a cenovou úrovni surovin. 

Tato metoda je charakteristická především pro úspěšné malé a střední firmy. 

Prvky pružnosti firmy můžeme nalézt v samotné organizační struktuře firmy, v jejím 

řízení, v manažerských rozhodnutích, ve snižování fixních nákladů a dalších firemních 

činnostech. Schopnost firmy reagovat pružně má za cíl reagovat na změny trhu v co nejkratší 

možné době. Pružnost podnikatelského subjektu lze zajistit těmito způsoby: 

 využívání různých forem pronájmu. Spadá zde i často užívaný leasing, 

 vytváření pružné organizační struktury firmy, 

 snižování fixních nákladu režijního charakteru. 

Volbou výrobního zařízení či technologie, které mají univerzální charakter, se 

zabezpečí produkce širšího výrobního sortimentu za cenu zvýšených nákladů. Umožňuje 

zpracování širší škálu surovin a materiálu s využitím více druhů energií. Toto zabezpečí 

náhradu jedné suroviny surovinou druhou, a tak sníží rizika plynoucí z jejich nedostupnosti. 

Zajištění pružnosti podnikatelského subjektu, i v případě zvýšených nákladů, je 

významným faktorem podnikatelského úspěchu. Dosažená podnikatelská pružnost se 

projevuje ve zkrácení doby, během níž je firma schopna reagovat na změny trhu. 
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2.4.5 Vytváření rezerv 

Firmy nejčastěji vytvářejí materiálové a finanční rezervy. Rezervy jsou tedy aktiva, 

určená pro použití za mimořádných okolností. Materiálové rezervy umožňují zabránit 

výkyvům v dodávkách surovin a stupních komponentů. Finanční rezervy umožňují překlenout 

období okamžitého nedostatku hotových finančních prostředků, kde řadíme například 

nezaplacené pohledávky obchodních partnerů. 

Při stanovení výše rezerv je vhodné použít auditorské metody, stanovit 

pravděpodobnou výši nákladů potřebných na krytí ztrát a zvolit takový způsob rezerv, který 

představuje optimální řešení. 

(Smejkal, Vladimír 2013) 

2.5 Postoj podnikatelů k riziku 

Z pohledu hodnocení podnikatelského rizika je vztah hodnotícího podnikatelského 

subjektu k riziku. Ten pak určuje, zda je podnikatel dané riziko ochoten podstoupit, nebo se 

mu naopak bude vyhýbat. Postoje k riziku můžeme rozdělit následovně: 

 Averze k riziku – podnikatelský subjekt se vyhýbá značně rizikovým 

podnikatelským projektům a dává přednost projektům, které s velkou jistotou 

zaručují přijatelné výsledky. 

 Sklon k riziku – podnikatelský subjekt se sklonem k riziku naopak rizikové 

podnikatelské projekty vyhledává a dává jim přednost před těmi méně 

rizikovými. Jde mu o dosažení vyšších zisku i za cenu hrozby vyšších ztrát. 

 Neutrální postoj k riziku – podnikatelský subjekt s neutrálním postojem 

k riziku se nevyhýbá ani nevyhledává rizikové projekty. Averze i sklon 

k riziku jsou vyrovnány. 

3 Právní aspekty pojištění podnikatelů 

Tématem diplomové práce je zhodnocení pojistného programu společnosti Iprokos 

s.r.o. Z tohoto faktu vyplívá, že vybraná firma už pojistný program sjednaný má a cílem bude 

zhodnocení, úprava a návrhy změn tohoto stávajícího programu. Jelikož se změny a návrhy 

týkají zejména pojistné smlouvy, bude se tato kapitola věnovat právním aspektům tohoto 

dokumentu a tématům s ním souvisejících.  
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3.1 Základní členění pojištění dle dobrovolnosti 

Pojistné produkty určené pro podnikatele lze rozčlenit na zákonné pojištění, smluvní 

povinné pojištění a smluvní dobrovolné pojištění. Do zákonného pojištění a smluvního 

povinného pojištění patří zejména pojištění odpovědnostní. Součástí smluvního dobrovolného 

pojištění jsou však pojištění majetková i pojištění odpovědnostní. 

3.1.1 Zákonné pojištění 

Při zákonném pojištění vzniká pojistný vztah na základě právního předpisu a pojistná 

smlouva se neuzavírá, jak je tomu u smluvního pojištění. Právní předpis určuje všechny 

náležitosti pojistného vztahu včetně komerční pojišťovny, která pojištění vykonává, výšku 

pojistného, pojistné podmínky a jiné náležitosti. Pojištění je v platnosti bez ohledu na to, jestli 

bylo nebo nebylo zaplacené pojistné na příslušné období. Nezaplacením pojistného se 

porušuje zákon se všemi důsledky, které z toho vznikají a jsou vedeny v právním předpise. 

V současné době existuje pouze jeden druh zákonného pojištění a to, Zákonné pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. 

Zaměstnavatel má právo, aby za něho příslušná pojišťovna nahradila újmu, která vznikla 

zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni 

zaměstnavatel odpovídá podle Zákoníku práce. Zaměstnavatel může sjednat toto pojištění 

pouze u dvou tuzemských pojišťoven, a to u pojišťovny Kooperativa a.s. a u České 

pojišťovny a.s. 

3.1.2 Smluvní povinné pojištění 

Zákon může stanovit právnické nebo fyzické osobě povinnost uzavřít pojistnou 

smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu. Vznik smluvního povinného pojištění je daný 

právním předpisem, který určuje činnost, kde je povinnost sjednat s komerční pojišťovnou 

pojistnou smlouvu. Není-li pojistná smlouva na dané pojistné riziko uzavřená, nepovolí 

příslušný státní orgán výkon této činnosti. Pojištění je zaměřeno na odpovědnost za škodu, 

která může touto činností vzniknout. Zákon stanovuje dva druhy smluvního povinného 

pojištění a to pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pojištění 

odpovědnosti za škodu z provozu letadel. 

3.1.3 Smluvní dobrovolné pojištění 

Smluvní dobrovolné pojištění vzniká na základě souhlasného projevu vůle pojištěného 

a komerční pojišťovny, přičemž má pojištěný neomezenou volnost rozhodování v tom, zda 
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pojistnou smlouvu uzavřít či nikoli. Pojistný vztah mezi pojištěným a pojišťovnou vzniká 

uzavřením pojistné smlouvy. Do smluvního dobrovolného pojištění v dnešní době spadá 

oblast majetkového pojištění, oblast odpovědnostních pojištění a pojištění osob. 

3.2   Účastníci pojištění 

Z pojistného vztahu vzniká celá řada práv a povinnosti, které se týkají celé řady osob. 

Je proto důležité účastníky pojištění správně definovat. Obecně lze účastníky pojištění 

rozdělit na základní účastníky a další účastníky. 

Základní účastníky pojištění jsou osoby, které pojistnou smlouvu uzavřeli, tedy na 

jedné straně pojistitel a na straně druhé pojistník s pojištěným. Pojistníkem podle ustanovení § 

2578 NOZ je smluvní strana, která pojištění uzavírá, zavazuje se platit pojistiteli pojistné a 

pojistitel se jí nebo jiné jí určené osobě zavazuje v případě vzniku pojistné události 

poskytnout pojistné plnění. Pojistník má právo měnit obsah pojistné smlouvy, nebo ji 

vypovědět. V případě že pojistnou událostí je smrt pojištěného, tak má právo stanovit 

obmyšlenou osobu. Pojištěný je ustanovením § 2766 NOZ definován jako osoba, na jejíž 

život, zdraví, majetek nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje. V praxi se 

můžeme setkat většinou se situací, kdy se osoba sjednávající pojištění ocitá jak v roli 

pojistníka, tak v roli pojištěného. Zákon ovšem upravuje také situace, kdy pojistník uzavře 

pojištění vlastního pojistného nebezpečí ve prospěch třetí osoby, uzavře pojištění pojistného 

nebezpečí třetí osoby ve vlastní prospěch nebo uzavře pojištění pojistného nebezpečí třetí 

osoby ve prospěch této třetí osoby. NOZ v ustanovení § 2767 podmiňuje uplatnění práva na 

pojistné plnění ze strany pojistníka v případech pojištění pojistného nebezpečí třetí osoby ve 

vlastní prospěch s požadavkem, aby prokázal, že třetí osobu s obsahem smlouvy seznámil a že 

ta, vědoma si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby pojistník pojistné plnění 

přijal. 

Pojistitelem je právnická osoba, která je oprávněná provozovat pojišťovací činnost 

podle zákona o pojišťovnictví a byla ji udělena licence orgánem dohledu. Pojistitel má právo 

na zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události. 

Mezi další účastníky pojištění jsou řazeni osoby obmyšlené, poškozené a osoby 

oprávněné. Osoba, které vznikne v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění, zákon 

označuje jako osobou oprávněnou. V mnoha případech je pojištěny současně i oprávněnou 

osobou. Obmyšlený je osoba určena v pojistné smlouvě pojistníkem, které vznikne právo na 

pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Obmyšlený může být účastníkem pojistné 
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smlouvy pouze v případě smrti pojištěného. NOZ nově mění ujednání o neodvolatelnosti 

určení manžela pojistníka jako obmyšleného. Jeho účinky zanikají rozvodem manželství nebo 

prohlášením manželství za neplatné. Byl-li obmyšleným určen předek nebo potomek 

pojistníka, pak účinky takového ujednáni zanikají osvojením nebo obmyšleného nebo 

pojistníka. (Pojistný obzor, 2012) Poškozený je osoba, které utrpěla škodu na majetku, životě 

nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný. 

3.3  Práva a povinnosti účastníku pojištění 

Pojištění jako vzájemně podmíněného právního vztahu vzniká smluvním stranám i 

ostatním účastníkům pojištění celá řada práv a povinností, které tvoří obsah tohoto 

závazkového právního vztahu. Tato práva a povinnosti mohou být stanovena jak právními 

předpisy, tak mohou být sjednána pojistnou smlouvou. Většina takto sjednaných povinností 

bude upravena v pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.  

Stanovené nebo sjednané povinnosti můžeme rozlišit na povinnosti obecné, které platí 

ve všech pojistných vztazích bez ohledu na konkrétní druh pojištění, a na povinnosti 

specifické, vztahující se právě k danému pojištění. (Karfíkova, Marie 2010) 

Dále je možno povinnosti rozdělovat na povinnosti, s nimiž zákon spojuje určitou 

sankci a povinnosti, které by měly být splněny, ale jejich porušení není natolik závažné, aby s 

ním byla bezprostředně spojena sankce. Z časového hlediska pak lze povinnosti rozdělit na 

povinnosti, jejichž splnění je účastníkům pojištění uloženo na dobu před uzavřením pojistné 

smlouvy a na povinnosti účastníku pojištění v průběhu trvání pojištění. Povinnosti lze dále 

rozdělovat z věcného hlediska, kde pak rozlišujeme práva a povinnosti, které se vztahují 

obecně k pojistné smlouvě a specifická práva a povinnosti vztahující se k pojistné události a 

uplatnění práva na pojistné plnění. (Karfíkova, Marie 2010) 

Práva a povinnosti jsou rozdílně upravená u povinných pojištění. Povinnost uzavřít 

pojistnou smlouvu je v těchto případech pojistníkovi uložena zvláštním právním předpisem. V 

případě povinného pojištění se od zákona lze v pojistné smlouvě odchýlit pouze v případech, 

kdy tento zákon nebo právní předpis připouští, a zároveň tehdy, pokud tím nedojde ke snížení 

rozsahu pojištění stanoveného zvláštním právním předpisem. 

3.3.1 Práva a povinnosti účastníku při uzavírání pojistné smlouvy 

Zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy a pojistník i pojištěný při změně 

smlouvy mají povinnost pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojistitele, týkající se 
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skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda 

je pojistí a za jakých podmínek. 

Další povinností pojistitele je pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy zájemce 

o pojištění nebo pojistníka, týkající se sjednávaného pojištění nebo jeho změny. 

Pojistitel má také povinnost upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi jeho 

požadavky a mezi nabízeným pojištěním, musí-li o těchto nesrovnalostech vědět. 

3.3.2 Práva a povinnosti účastníku v průběhu trvání pojistné smlouvy 

Pojistník jako jedna ze stran pojistného vztahu má právo disponovat s pojistnou 

smlouvou. Pojištěný má pak právo být seznámen s rozsahem a obsahem pojištění.  

 Pojistník i pojištěný mají povinnost při změně smlouvy pravdivě a úplně odpovědět 

na písemné dotazy pojistitele, týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo 

rozhodnutí, jak ohodnotit pojistné riziko, zda jej pojistí a za jakých podmínek. Na druhé 

straně smluvního vztahu má pojistitel povinnost pravdivě a úplně odpovědět na písemné 

dotazy pojistníka, týkající se změny pojištění. 

Pojistník má dále povinnost platit pojistné řádně a včas. Pojistitel má právo na řádné a 

včasné zaplacení pojistného. 

Zákon dále ukládá pojistníkovi povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli 

změnu nebo zánik pojistného rizika. Tato problematika je rozebrána v níže uvedené části 

diplomové práce věnující se změně pojistné smlouvy. 

Další práva a povinnosti účastníků pojištění mohou být sjednána v pojistných 

podmínkách nebo vyplývají z uzavřené pojistné smlouvy. Jedná se zejména o povinnosti 

prevenční ve vztahu k eventuálnímu vzniku pojistné události, zejména povinnosti počínat si 

tak, aby ke vzniku škody nedošlo, povinnost dodržovat právní předpisy požární ochrany nebo 

zabezpečit pojištěný majetek. 

3.3.3 Práva a povinnosti účastníků v případě pojistné události 

Obecně základním právem oprávněné osoby z pojistné smlouvy je v případě vzniku 

pojistné události právo na pojistné plnění ve sjednaném rozsahu. S tímto právem souvisí i 

výše zmíněna povinnost pojistitele pojistné plnění v takovémto případě poskytnout. 

Se vznikem pojistné události se spojuje celá řada dalších povinností. První z 

povinností, která je bezprostředně spojená se vznikem pojistné události, je povinnost 
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pojistníka pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost. Tato povinnost musí být splněna bez 

zbytečného odkladu. Pojistník má zároveň s touto oznamovací povinností i povinnost podat 

pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků pojistné události, předložit k tomuto 

potřebné doklady a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Podrobněji je tato 

fáze popsána v části o likvidaci pojistné události. 

Po nahlášení pojistné události je povinnosti pojistitele zahájit bez zbytečného odkladu 

šetření a poskytnout pojistné plnění. 

Další práva a povinnosti jsou zpravidla pojistníkovi uloženy pojistnými podmínkami. 

Jedná se zejména o podrobnější povinnosti součinnosti s pojistitelem či jím určeným znalcem, 

právo pojistitele na kontrolu podkladů či prostor pojištěného a dále například právo pojistitele 

nahlížet do příslušných spisů dalších subjektů. 

3.3.4 Následky porušení povinnosti 

Podle toho, zda je povinnost účastníkovi pojištění uložena právními předpisy, nebo 

pojistnou smlouvou, jsou upraveny i sankce spojené s porušením těchto povinností. 

Pokud dojde k porušení povinností sjednané pojistnou smlouvou, sankci za porušení 

takovéto povinnosti stanoví pojistná smlouva. Samotný zákon s porušením povinnosti 

účastníku pojištění určuje tyto následky: 

• snížení pojistného plnění, 

• nárok na pojistné za delší dobu, 

• odstoupení od smlouvy, 

• odmítnutí pojistného plnění. 

Pojistitel má právo na snížení pojistného plnění v případě, který je popsán v 

ustanovení § 2800  NOZ, které říká, že bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo 

pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má 

pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k 

pojistnému, které měl obdržet. 

Dále mělo-li porušení povinností pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na 

pojistné plnění právo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení 

rozsahu jejich následků nebo na zjištění či určení výše plnění, má pojistitel právo snížit 
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pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti 

plnit. 

Posledním následkem je odmítnutí plnění z pojistné smlouvy. Jedná se pouze právo 

pojistitele, nikoliv pojistníka. Pojistitel je oprávněn odmítnout plnění z pojistné smlouvy v 

případě kdy příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se pojistitel dozvěděl až po 

vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění v důsledku nepravdivě 

nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů. V dalším případě jde o porušení povinnosti 

v okamžiku uplatnění práva na pojistné plnění. Pokud osoba uplatňující právo na plnění z 

pojištění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události 

nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel opět oprávněn plnění z 

pojistné smlouvy odmítnout. Podmínkou ovšem je, že toto protiprávní jednání osoby 

uplatňující právo na plnění z pojištění bylo vědomé. (Karfíkova, Marie 2010)         

3.4 Pojistná smlouva 

Vztah mezi pojistníkem a pojistitelem je právně vymezen v pojistné smlouvě. Je 

zapotřebí, aby vztah mezi pojistníkem a oprávněnými osobami na straně jedné a pojistitelem 

na straně druhé byl legislativně upraven, neboť je třeba zabezpečit přehlednost a jasnost ve 

vztahu ke krytí jednotlivých událostí. (Ducháčkova, Eva 2009) 

Pojistná smlouva je definována v ustanovení §2758 NOZ takto: Pojistnou smlouvou se 

pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-

li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit 

pojistiteli pojistné. 

Pojistná smlouva je zařazena do skupiny smluv odvážných. Podle ustanovení §2756 

NOZ závisí-li podle ujednání stran prospěch, nebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních 

stran na nejisté události, jedná se o smlouvu odvážnou. U pojistné smlouvy můžeme nalézt 

několik rozdílu od ostatních smluv z této skupiny, zejména od smlouvy o sázce a o důchodu. 

V případě smlouvy o sázce ujednané majetkové plnění získá strana, jejíž tvrzení se ukáže 

správným. Tato smlouva tedy nevylučuje úmysl spekulativní, protože počítá s možností zisku 

značné výhry oproti malé investici. Naopak, účelem pojištění není obohacení oprávněné 

osoby, ale podstatný je pojistný zájem. Základním znakem smlouvy o důchodu je povinnost 

plátce platit příjemci pravidelné peněžní dávky po ujednanou dobu. Naopak u pojistné 

smlouvy je základním znakem vzájemná platební povinnost. Pojistitel má povinnost 

poskytnout pojistné plnění oprávněné osobě, nastane-li pojistná událost, a pojistník zaplatit 
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pojistiteli pojistné. Nastává zde situace, kdy platební povinnost pojistníka je na rozdíl od 

pojistitele nepodmíněná, kdežto platební povinnost pojistitele je spojená s nejistotou, zda 

pojistná událost nastane či nikoliv. Odvážnost pojištění tedy spočívá v nejistotě co do 

vzájemného hodnotového poměru mezi plněním a protiplněním. (Pojistný obzor, 2012) 

Pojistná smlouva může být uzavřena ve třech právních režimech. První režim se týká 

pojistných smluv uzavřených do 31. 12. 2004 dle Občanského zákoníku, druhý režim je 

účinný od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2013 podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a třetí 

režim s účinnosti od 1. 1. 2014 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník §2758 - 

§2872. 

3.4.1 Pojistný zájem 

Existence pojistného zájmu je základní podmínkou vzniku a trvání pojištění. Jedná se 

tudíž o jeden z nejvýznamnějších institutů pojistné smlouvy. Pojistný zájem je definován 

podle ustanovení § 2761 NOZ jako oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné 

události. Smyslem této úpravy je vyloučit zneužití pojistné smlouvy ke spekulativním účelům. 

Pojistný zájem vyjadřuje přání pojištěného, aby škodné následky pojistné události nenastaly, a 

to v obavě, že hodnota, na niž má pojistník zájem, bude pojistnou události zničena, zmenšena 

nebo jinak dotčena. 

S absencí pojistného zájmu spojují ustanovení § 2764 a § 2765 NOZ neplatnost 

pojistné smlouvy a zánik pojištění, zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění. Obě tato 

ujednání jsou kogentní a nelze se od nich odchýlit. Jde o změnu oproti minulé právní úpravě 

pojistného zájmu v Zákoně o pojistné smlouvě, kde byl pojistný zájem definován stejným 

způsobem, ale nespojoval s ním výše uvedené důsledky. Podle § 2762 odst. 3 NOZ dal-li 

pojištěný souhlas k pojištění, má se za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán. 

Ustanovení § 2762 odst. 1 NOZ stanoví, že pojistník má pojistný zájem na vlastním 

životě a zdraví a dále stanoví vyvratitelnou domněnku existence pojistného zájmu pojistníka 

na životě a zdraví jiné osoby, vyplývající ze vztahu k této osobě, který může vyplývat z 

příbuzenství k této osobě nebo být podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování jejího 

života, pokud tyto skutečnosti osvědčí. 

Ustanovení § 2762 odst. 2 NOZ říká že, pojistník má pojistný zájem na vlastním 

majetku, ale i na majetku jiné osoby, osvědčí-li, že by mu bez jeho existence a uchování 

hrozila přímá majetková ztráta. 
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Pro oblast pojištění majetku se zavádí podle ustanovení § 2763 NOZ nová kategorie 

pojištění budoucího pojistného zájmu, který též bude možné pojistit, nicméně do vzniku 

pojistného zájmu nebude pojistník povinen platit pojistiteli pojistné. Pojistitel však má právo 

na přiměřenou odměnu, pokud to bylo ujednáno. 

Pokud při uzavírání pojistné smlouvy neměl pojistník pojistný zájem a pojistitel o tom 

věděl nebo musel vědět, je pojistná smlouva od počátku neplatná. Stejný dopad na platnost 

pojistné smlouvy bude mít i skutečnost, že pojistník vědomě pojistil neexistující pojistný 

zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět. V tomto případě bude mít pojistitel 

nárok na odměnu odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl. 

3.4.2 Povinné náležitosti pojistné smlouvy  

Pojistná smlouva je soukromoprávního charakteru. Účastníci pojištění si mohou 

upravit vzájemná práva a povinnosti dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně 

nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. Je 

třeba zdůraznit, že Nový občanský zákoník nechává značný prostor dohodě smluvních stran. 

Nový občanský zákoník podle ustanovení § 2777 ovšem stanovuje i obligatorní 

náležitosti pojistné smlouvy. Pro pojistnou smlouvu je stanovena povinně písemná forma. To 

ovšem neplatí, pokud se uzavírá pojištění krátkodobé, tedy s pojistnou dobou kratší než jeden 

rok. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné formě, uvede pojistitel v pojistce alespoň: 

 číslo smlouvy, 

 určení pojistitele a pojistníka, 

 určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena, 

 pojistnou událost a pojistné nebezpečí, 

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

jednorázové, 

 pojistnou dobu, 

 případná odchylná ujednání od pojistných podmínek, 

 bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na 

výnosech pojistitele, pak i způsob výše určení podílu. 
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Je-li smlouva uzavřena v písemné formě, musí obsahovat údaje uvedené výše a 

pojistitel uvede v pojistce alespoň: 

 Číslo smlouvy 

 Určení pojistitele a pojistníka 

 Určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena 

 Pojistnou událost a pojistné nebezpečí 

 Pojistnou dobu 

Pojistka je definována jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojistitelem 

pojištěnému. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojistitel na žádost 

a náklady pojistníka druhopis pojistky. 

3.4.3 Pojistné podmínky 

Zákonnou součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky spotřebitele. Pojistné 

podmínky jsou často vypracovávány pro různé produkty jednotlivě a obsahují jak obecné 

podmínky pojišťoven, tak specifické podmínky daného produktu. K obecným pojistným 

podmínkám můžeme přiřadit i doplňkové pojistné podmínky, které ty obecné rozšiřují. 

Pojistné podmínky mohou být také přímo uvedeny v pojistné smlouvě. Pojistné podmínky 

nemohou být v průběhu celé pojistné doby pojišťovnou měněny bez souhlasu pojistníka. 

Podle ustanovení § 2774 NOZ pojistné podmínky vymezují zpravidla podrobnosti o 

vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu 

pojistného plnění a jeho splatnost. 

Odkazuje-li smlouva na pojistné podmínky, seznámí s nimi pojistitel pojistníka ještě 

před uzavřením smlouvy. Toto ustanovení neplatí, uzavírá-li se smlouva formou obchodu na 

dálku.  

3.5 Uzavření a vznik pojistné smlouvy 

Pojištění podle zákona vzniká na základě pojistné smlouvy. Vzniku pojištění, podobně 

jako u jakéhokoliv jiného smluvního závazkového vztahu, je podmíněn návrhem na uzavření 

pojistné smlouvy a její akceptací stranou druhou. Vzhledem k tomu, že provozování pojištění 

je vysoce odborná činnost, tak stranou, která podává návrh na uzavření pojistné smlouvy je ve 

většině případů pojistitel. 
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Ustanovení § 2759 NOZ stanovuje obecnou lhůtu k přijetí nabídky pojistitele, 

obdobně jako v zákonu o pojistné smlouvě, v délce jednoho měsíce ode dne doručení nabídky 

druhé straně respektive, dva měsíce, je-li uzavření smlouvy podmíněno lékařskou prohlídkou, 

pokud není v nabídce uvedena jiná specifická lhůta. Nabídku lze též přijmout včasným 

zaplacením pojistného ve výši uvedené v nabídce, a to ve stejných lhůtách. K uzavření 

smlouvy v tomto případě dochází konkludentně. Pojistná smlouva je tedy uzavřena, jakmile je 

pojistné zaplaceno. Tento způsob uzavření pojistné smlouvy není podmíněn její písemnou 

formou. Předpokladem je však řádný návrh pojistné smlouvy, u něhož je splnění písemné 

formy nutností. 

Pojistná smlouva na základě přijetí návrhu navrhovatele je uzavřena pouze v případě, 

že přijetí je bezvýhradné. Pokud přijetí obsahuje výhrady, omezení či jiné změny proti 

původnímu návrhu, považuje se takovéto přijetí nikoliv za přijeté, ale za nový návrh. Aby 

byla smlouva uzavřena, je pak nutné, aby byl tento nový návrh přijat druhou stranou, a to ve 

lhůtách jako u původního návrhu. (Karfíkova, Marie 2010) 

Okamžik vzniku pojistné smlouvy je třeba odlišit od okamžiku vzniku pojištění. 

Pojištění vzniká dle ustanovení § 2772 NOZ v zásadě prvním dnem po uzavření pojistné 

smlouvy, pokud si smluvní strany nedohodnou dřívější nebo pozdější den. V případě, že se 

pojištění vztahuje i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy, jedná se ve většině případů o 

pojištění přepravovaného zboží v mezinárodním obchodu. V pojistné smlouvě lze také 

dohodnout, že se pojištění vztahuje zpětně na dobu před uzavřením pojistné smlouvy. 

Pojistitel ovšem není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době podání 

návrhu na uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět, že pojistná událost již nastala. 

Současně však pojistitel nemá právo na pojistné, jestliže ve stejné době věděl nebo mohl 

vědět, že pojistná událost nastat nemůže. 

V ustanovení § 2789 NOZ nastala nová povinnost v souvislosti se vznikem pojištění. 

Toto ustanovení staví, že musí-li si pojistitel být při uzavírání smlouvy vědom nesrovnalostí 

mezi nabízeným pojištěním a zájemcovi požadavky, upozorní ho na ně. Vezme přitom 

v úvahu, za jakých okolností a jakým způsobem se smlouva uzavírá a zda je druhé straně při 

uzavírání smlouvy nápomocen zprostředkovatel nezávislý na pojistiteli. Odstavec druhý pak 

staví povinnost v písemné formě úplně a pravdivě zodpovědět písemné dotazy zájemce o 

pojištění ohledně skutečností týkajících se pojištění. 
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3.6 Změna pojistné smlouvy 

Situace na straně pojistníka tak i na straně pojistitele se v průběhu trvání pojištění 

neustále vyvíjí a mění. Změny mohou mít různé podoby a mohou mít vliv i na podobu 

sjednané pojistné smlouvy. Během trvání pojištění je tudíž i častým jevem proces změny 

pojištění.  

3.6.1 Změna pojištění 

Změna pojištění v případě trvání podmínek, za kterých bylo pojištění uzavřeno, není 

zákonem nijak speciálně upravena, nicméně s ohledem na obecná ustanovení NOZ o 

závazkových vztazích je možná na základě souhlasu obou smluvních stran. Ohledně nabídky 

jedné strany na změnu pojistné smlouvy a její akceptace druhou stranou respektive její 

protinabídky se užije právní úprava stanovená pro sjednávání smlouvy, která je vyjádřena v 

ustanovení § 2759 NOZ. 

Obdobně platí i povinnost k pravdivým sdělením při uzavírání nebo změně pojistné 

smlouvy dle ustanovení § 2788 NOZ a povinnosti dle ustanovení § 2789 NOZ. Dochází zde 

k zpřesnění a jednostrannému rozšíření povinnosti poskytovat pravdivé informace oproti 

dřívějšímu Zákonu o pojistné smlouvě. Rozšíření se týká odpovědnosti pojistitele za to, že 

upozorní zájemce o pojištění na případný nesoulad mezi jeho požadavky a vlastnostmi 

nabízeného produktu. Ochrana pojistníka před tím, aby si nekoupil nevhodný produkt, 

existovala již dříve. Zákon 38/2004 (o pojistných zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí) totiž zprostředkovateli ukládá povinnost zaznamenat 

požadavky a potřeby klienta. Dále musí zdůvodnit, proč mu doporučuje daný pojistný 

produkt, přičemž se předpokládá, že mu navrhuje něco, co požadavkům a potřebám klienta 

odpovídá. Nově se však odpovědnost za to, aby si klient nekoupil nevyhovující pojištění, 

rozšiřuje i na pojistitele. Pro pojišťovnu jsou v tomto případě určující pouze požadavky 

klienta. Vychází se tedy nejspíš z předpokladu, že pojistník by měl svoje potřeby znát a od 

nich odvodit i konkrétní požadavky na pojistné krytí. (http://www.opojisteni.cz/) 

Podle ustanovení § 2788 NOZ dotáže-li se pojistitel v písemné formě zájemce o 

pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy na 

skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda 

je pojistí a za jakých podmínek, zodpoví zájemce nebo pojistník tyto dotazy pravdivě a úplně. 

Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného. 

Občanský zákoník zde stanovuje, že povinnost pravdivého sdělení je splněna pokud se 
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v odpovědi nezatají nic podstatného. Posouzení toho, co je podstatné je vždy subjektivní, ale 

je zřejmé, že pojistník by měl pravdivě a úplně odpovědět na vše, co má význam pro 

pojistitelovo rozhodnutí. Na druhou stranu, je zde upřednostněna projevena vůle a obsah 

jednání před striktním dodržováním formy. Malá nepřesnost by neměla mít tedy za následek 

odstoupení od smlouvy se všemi následky, které z toho plynou. Zde uvedená povinnost 

pojistníka, platí i pro pojištěného. 

Dalším důvodem změny pojistné smlouvy je jednostranná změna běžného pojistného. 

Tento institut upravuje ustanovení § 2785 a § 2786 NOZ. Pojistně právní vztah je většinou 

vztahem dlouhodobým, a v rámci rovnosti smluvních stran nelze po pojistiteli požadovat, aby 

sazby pojistného kalkulované na počátku pojištění obstály i přes změny, probíhající během 

pojistného období. (Bohman, Ludvík, 2004) Z tohoto důvodu je možné dohodnout v pojistné 

smlouvě podmínky, při jejichž splnění má pojistitel právo upravit nově výši běžného 

pojistného, s výjimkou možnosti změny pojistného v pojištění osob v závislosti na změně 

věku nebo zdravotního stavu. Pojistná smlouva musí výslovně stanovit podmínky, za kterých 

má pojistitel právo upravit výši pojistného. Pojistitel musí sdělit novou výši pojistného 

pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve 

kterém se má výše pojistného měnit. Pokud pojistník nesouhlasí s touto úpravou výše 

pojistného, je povinen tento nesouhlas projevit do jednoho měsíce ode dne kdy se o 

navrhované úpravě pojistného dozvěděl. Následkem projevení nesouhlasu je zánik pojištění 

ke konci pojistného období, za které bylo pojistné placeno. Platí zde pravidlo presumpce, že 

mlčení pojistníka zde znamená jeho souhlas s navrženou úpravou výše pojistného. 

Ustanovení § 2786 odst. 2 NOZ uvádí, že pokud pojistitel pojistníka ve sdělení, 

kterým mu sděluje nově stanovenou výši pojistného, neupozorní na možnost uplatnění 

nesouhlasu a jeho následky, trvá pojištění i nadále a výše pojistného se při nesouhlasu 

pojistníka nezmění. Z tohoto ustanovení vyplývá, že upozornění je třeba provést výslovně a 

nestačí pouhý odkaz na předmětné ustanovení právního předpisu. 

Pojistník akceptací pojistné smlouvy přistupuje na podmínky stanovené pojistitelem. 

Při splnění uvedených podmínek má pojistitel právo upravit výši pojistného. Pojistník se do 

budoucna zavazuje k případnému plnění závazku v neznámé výši. Jedinou možností obrany je 

nesouhlas se změnou pojistného a s tím spojený zánik pojistné smlouvy. 
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3.6.2 Změna pojistné smlouvy z důvodu změny nebo zániku pojistného 

rizika 

Jedním z hlavních parametrů pojistné smlouvy je vyhodnocené pojistné riziko, tedy 

míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události z konkrétního pojistného nebezpečí. Toto 

pojistné riziko se v průběhu trvání pojistné smlouvy může nezávisle na pojistiteli a jeho vůli 

měnit. Se změnou pojistného rizika jsou spojena další práva a povinnosti účastníků pojištění, 

a to v závislosti na tom, zda došlo ke zvýšení, či snížení pojistného rizika. Toto snížení, či 

zvýšení pojistného rizika však musí být natolik podstatné, aby pojistitel byl povinen buď 

snížit pojistné, nebo navrhnout změnu pojistné smlouvy. Problematiku změny pojistného 

rizika popisují ustanovení § 2790 - § 2795 NOZ. 

Při podstatném snížení pojistného rizika je pojistitel povinen snížit úměrně tomu 

pojistné. Pojistitel je podle ustanovení § 2794 NOZ povinen snížit pojistné s účinností ode 

dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl. Pojistitel se o snížení pojistného rizika může 

dozvědět uprostřed pojistného období a pojistitel by měl pro toto pojistné období stanovit 

poměrné pojistné. Úměrné snížení pojistného je v podstatě nové stanovení pojistného podle 

technických zásad ve vztahu ke stavu pojistného rizika. Nesplnění této povinnosti není 

výslovně sankcionováno, pojistníkovi by však v případě, že pojistitel nesplnil tuto zákonem 

stanovenou povinnost, vznikl nárok na vydání bezdůvodného obohacení, který pojistitel získal 

plněním bez právního důvodu. Bezdůvodným obohacením by pak byla část pojistného, kterou 

pojistitel přijímal, ačkoli pro její přijetí nebyl právní důvod v důsledku snížení pojistného 

rizika. (Bohman, Ludvík, 2004) 

V době trvání pojištění může nastat situace, kdy se podstatně zvýší pojistné riziko tak, 

že pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, pokud by v tomto zvýšeném rozsahu 

pojistné riziko existovalo v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistitel za těchto okolností 

předloží návrh na změnu pojistné smlouvy, a to jeden měsíc ode dne, kdy se dozvěděl o tom, 

že se pojistné riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se do jednoho měsíce ode dne doručení 

návrhu na změnu pojistného vyjádřit. Pokud pojistník nesouhlasí nebo se ve stanovené lhůtě 

jednoho měsíce k návrhu na změnu nevyjádří, pak má pojistitel právo pojistnou smlouvu 

vypovědět do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta 

pro vyjádření pojistníka. Pojištění zanikne uplynutím osmi dnů ode dne doručení výpovědi 

pojistníkovi. 
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Uvedená práva může pojistitel uplatnit pouze po omezenou dobu, a pokud tak neučiní, 

nemůže se později dovolávat důsledků zvýšení pojistného rizika. Tento postup se neuplatní 

v případech, kdy se pojistné riziko mění v průběhu doby trvání pojištění a kdy je taková 

změna od začátku promítnutá ve výpočtu pojistného. (Karfíková, Marie 2010) 

3.7 Přerušení pojištění 

Přerušení pojištění umožňuje smluvním stranám, aby v případě, kdy nemají dočasný 

zájem na plnění svých závazků, došlo k smírnému kompromisu. Závazkem v problematice 

přerušení pojištění se rozumí placení pojistného. Za dobu, po kterou je pojištění přerušenu, 

nemá pojistník povinnost platit pojistné, zároveň však nemá oprávněná osoba právo na 

pojistné plnění z události, které nastaly v době přerušení pojištění. Doba přerušení pojištění se 

započítává do pojistné doby. V ustanovení § 2801 NOZ je výslovně upraveno pouze přerušení 

pojištění pro případ, že pojistné nebylo zaplaceno do dvou měsíců od jeho splatnosti. 

K přerušení pojištění může dojít i na základě jiné skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě. 

Přerušit pojištění však nelze u povinného pojištění z důvodu ochrany třetích osob, pokud 

existují zákonem stanovené důvody pro jeho trvání. Přerušení pojištění je vyloučeno i u 

životního pojištění.  

3.8 Zánik pojistné smlouvy 

Zákon upravuje několik důvodů zániku pojištění. K některým dochází na základě 

právního úkonu a k jiným na základě jiných skutečností jako je například uplynutí doby nebo 

nezaplacení pojistného. Některé zániky pojištění nastávají na základě projevu vůle pojistníka, 

jiné na základě vůle pojistitele, k některým je třeba souhlas obou smluvních stran. Nastávají i 

případy, kdy pojištění zaniká bez vůle smluvních stran. Zvláštní kategorii zániku pak tvoří 

zániky, které jsou nepřímým důsledkem porušení povinností smluvní strany. Jedná se o 

případy, ve kterých některá ze smluvních stran od pojistné smlouvy odstoupí nebo pojištění 

zanikne doručením oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného plnění. (Karfíková, Marie 

2010) 

3.8.1 Zánik pojištění uplynutím pojistné doby 

Pojištění zaniká po uplynutí pojistné doby. Pojištění v takovém případě zaniká bez 

dalšího uplynutí času. Takovýto automatický zánik pojištění může mít pro pojistníka však 

negativní následek. Pojistník si nemusí uvědomit, že uběhla příslušná doba a pojištění zaniklo. 
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Podle ustanovení § 2803 od. 2 NOZ si smluvní strany v pojistné smlouvě uzavřené na 

dobu určitou, mohou ujednat, že pojištění nezaniká uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, 

pokud některá za smluvních stran nejpozději šest týdnu před uplynutím pojistné doby nesdělí 

druhé smluvní straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pojištění se pak prodlužuje za 

stejných podmínek a o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno. Tento úkon nazýváme 

automatickou prolongací smlouvy, a k jejímu ukončení je třeba aktivního právního úkonu 

některé ze smluvních stran. Toto ustanovení je nejčastěji aplikováno v odvětví neživotního 

pojištění, zejména u majetku. 

3.8.2 Zánik pojištění dohodou 

Jedná se o obvyklý způsob zániku pojištění na základě souhlasné vůle obou smluvních 

stran. K platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní byl uveden způsob, jak se 

smluvní strany vyrovnají. Pokud není ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění 

zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti. 

3.8.3 Zánik pojištění pro neplacení pojistného 

Závazek platit pojistné řádně tedy v dohodnuté výši a v čas, je nejdůležitější 

povinností pojistníka jako smluvní strany pojistné smlouvy. Povinnost platit pojistné je tedy 

základní povinností pojistníka a nesplněním této povinnosti nenastávají pouze právní 

následky obecné jako je prodlení dlužníka, ale i speciální následky v právní úpravě pojištění, 

a to zánik pojištění. Současná právní úprava podle ustanovení § 2804 NOZ neponechává 

zánik pojištění pouze na běhu času, a chrání pojistníka v tom směru, že ukládá pojistiteli 

povinnost upomenout pojistníka o dlužné pojistné a upozornil ho na následky spojené 

s nezaplacením pojistného. V případě, že pojistník i přes upomenutí pojistitele neplatí 

pojistné, pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí dodatečné lhůty stanovené 

v upomínce k zaplacení dlužného pojistného, doručené pojistníkovi. Délku dodatečné lhůty 

stanovuje pojistitel, nesmí však být kratší než jeden měsíc. Dohodou stran lze ovšem tuto 

lhůtu před jejím uplynutím prodloužit. Upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na 

zánik pojištění v případě nezaplacení pojistného, aby s ní byl spojen následek zániku 

pojištění. Pokud by takovéto upozornění upomínka neobsahovala, jednalo by se o pouhé 

upomenutí k zaplacení pojistného. (Karfíková, Marie 2010) 

3.8.4 Zánik pojištění výpovědí 

Výpovědí smlouvy se rozumí jednostranný právní úkon, kterým smluvní strana 

projevuje vůli jednostranně ukončit platnost smlouvy. Pojistná smlouva může být tedy 
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vypovězena buď ze strany pojistníka, nebo ze strany pojistitele. V některých případech však 

je smlouvu oprávněn vypovědět pouze pojistník, nikoliv pojistitel. 

Podle ustanovení § 2805 NOZ pojistitel nebo pojistník může pojištění do dvou měsíců 

ode dne uzavření pojistné smlouvy. Smluvní strana, která výpověď podala, nemusí uvádět 

důvod této výpovědi. Výpovědní lhůta je osmidenní, počíná běžet dnem doručení výpovědi a 

jejím uplynutím pojištění zanikne. 

V dalším případě lze pojištění vypovědět do tří měsíců ode dne doručení oznámení o 

vzniku pojistné události. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi a výpovědní 

lhůta činí jeden měsíc. Po uplynutí výpovědní lhůty pojištění zaniká. Takto může pojištění 

vypovědět pojistník vždy a pojistitel s výjimkou životního pojištění. 

Pokud bylo pojištění sjednáno s běžným pojistným, lze pojistnou smlouvu ze strany 

pojistníka čí pojistitele vypovědět tak, aby pojištění zaniklo ke konci pojistného období. 

Podmínkou takové výpovědi je, aby byla druhé smluvní straně doručena alespoň šest týdnů 

před uplynutím pojistného období. Pokud je výpověď doručena později, je neplatná. U 

pojistitele opět platí výjimka uplatnit tuto možnost výpovědi u životního pojištění. Toto je 

upraveno v ustanovení § 2807 NOZ. (Karfíková, Marie 2010) 

Další možnosti podle ustanovení § 2806 NOZ, výpovědi pojistné smlouvy se týkají 

pouze pojistníka. Pojistník může vypovědět pojištění v případech, kdy došlo k převodu 

pojistného kmene nebo jeho části na jiného pojistitele, nebo bylo pojistníkovi odňato povolení 

k provozování pojišťovací činnosti. Zde je stanovena lhůta jednoho měsíce, během níž může 

pojistník pojistnou smlouvu vypovědět. Lhůta začíná dnem doručení sdělení o převodu 

pojistného kmene nebo jeho části a dnem zveřejnění oznámení o odnětí povolení. Pokud 

pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného poruší princip 

rovného zacházení, může pojistník vypovědět pojistnou smlouvu a to do dvou měsíců od 

zjištění této skutečnosti. I v těchto případech je stanovena osmidenní výpovědní lhůta. 

3.8.5 Zánik pojištění odstoupením od smlouvy  

Odstoupení je právní úkon, který má za následek zrušení pojistné smlouvy od samého 

počátku. Na pojistnou smlouvu se poté hledí, jako by nebyla uzavřena. Odstoupení můžeme 

do jisté míry chápat jako sankce za protiprávní jednání při sjednávání pojištění.  Problematika 

odstoupení od smlouvy je popsána v ustanovení § 2808 NOZ. 

Poruší-li pojistník nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti povinnost k pravdivým 

sdělením, má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném 
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zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Pojistník má také právo od smlouvy odstoupit, 

poruší-li pojistitel povinnost k pravdivým sdělením. Obě strany musí využít odstoupení do 

dvou měsíců ode dne kdy, jedna ze stran zjistila nebo musela zjistit porušení povinnosti 

k pravdivým sdělením. 

Odstoupí-li od pojistné smlouvy pojistník, je pojistitel povinen nejpozději do jednoho 

měsíce, ode dne kdy se odstoupení stává účinným, vrátit zaplacené pojistné snížené o to, co 

již případně z pojištění plnil.    

Odstoupí-li od pojistné smlouvy pojistitel, má právo si započíst i náklady se vznikem a 

správou pojištění. Pokud pojistník získal během doby trvání pojištění pojistné plnění, nahradí 

v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné. 

Zvláštní právní ochrana se poskytuje pojistníkům uzavírající pojistnou smlouvu na 

dálku. Podstata této ochrany spočívá nejen v informační povinnosti, ale i v široké možnosti 

odstoupení do smlouvy, které jsou podrobněji popsány v ustanovení § 2808 NOZ odstavec 

3,4,5. 

Právní úkon odstoupení od pojistné smlouvy, má za úkol klást důraz na odpovědnost 

obou smluvních stran za pravdivé a úplné odpovědi na písemné dotazy vznesené druhou 

smluvní stranou při sjednávaní pojištění. 

3.8.6 Další důvody zániku pojištění 

Dalšími obecnými důvody pro zánik pojištění jsou podle ustanovení § 2810 NOZ 

zánik pojistného zájmu, zánik pojistného nebezpečí, smrt pojištěné osoby, zánik právnické 

osoby bez právního nástupce nebo odmítnutí pojistného plnění. Mohou nastat zvláštní důvody 

zániku pojištěni, které se vztahují k jednotlivým druhům pojištění. Specifickým důvodem 

zániku může být v pojištění majetku, u kterého dojde ke změně vlastnictví. 

3.9 Likvidace pojistné události 

Likvidace pojistných událostí je souhrn pracovních postupů, jejichž cílem je určit výši 

škody a poskytnout pojištěnému nebo poškozenému přiměřenou peněžní náhradu. Tato 

přiměřená peněžní náhrada je nazývána pojistné plnění. Likvidací pojistné události dochází 

k uspokojení nároků pojištěného, které vyplývají z dohodnuté pojistné smlouvy nebo jiného 

právního předpisu. (Martiničová, Dana 2009) 

Důležitým pojmem v procesu likvidace pojistné události, ale i celé problematiky 

pojišťovnictví je pojistná událost. V novém občanském zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 
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Ledna 2014, není pojem pojistné události definován, proto musíme použít definici zákona č. 

37/2004, tedy zákona o pojistné smlouvě. Podle tohoto zákona je pojistná událost je nahodilá 

skutečnost, která je blíže označena v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, 

na který se pojistná smlouva odvolává a se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout 

pojistné plnění. 

Likvidace škod je vizitkou každé komerční pojišťovny. Z důvodu uskutečnění pojistné 

události uzavírá zákazník pojistnou smlouvu, a jen proto platí pojistné. 

3.9.1 Fáze likvidace pojistných události 

Likvidace škod je odlišná v každém druhu pojištění a rizika, ale u všech druhů 

pojištění probíhá podle určitého schématu, které má šest fází. 

1. Oznámení škodné/pojistné události 

Ohlášení škody může být provedeno osobně, telefonicky nebo prostřednictvím 

internetu. Po ústním oznámení škody musí následovat písemné hlášení. Oznámení musí 

proběhnout bez zbytečného odkladu. Oznámení může učinit osoba, která se pokládá za 

oprávněnou osobu, tedy osobu s právem na pojistné plnění, případně jiná osoba, která má na 

pojistném plnění právní zájem. Podle zákona o pojistné smlouvě mohla oznámení učinit 

pouze oprávněná osoba. 

2. Zaregistrování škody pojistitelem do systému pro evidenci škod 

Registrace škody do systému evidence škod je pro pojistitele důležitá z toho důvodu, 

že tyto informace jsou v dlouhodobém pohledu jedním z nejdůležitějších podkladů pro 

kalkulaci pojistného a stavbu pojistných produktů. Čím podrobněji je škoda zaevidována, tím 

lépe lze při sumarizaci všech škod pomocí statistického vyhodnocení analyzovat příčiny 

škody a na tomto základě ověřovat a přizpůsobovat pojistné produkty a výši pojistného. 

(Martiničová, Dana 2009) Při zařazení škody do systému evidence škod je každé škodné 

události přiřazeno číslo likvidace. Pojistitel je podle ustanovení § 2796 NOZ povinen zahájit 

šetření bez zbytečného odkladu po oznámení škodné události.  

3. Prověření škody likvidátorem 

Ověřování škody je pro pojistitele rozhodující fází likvidace škody. V této fázi probíhá 

zjištění, zda existuje či neexistuje povinnost pojistitele plnit. Likvidace musí být provedena 

pokud možno co nejrychleji, aby poškozený nemusel zbytečně dlouho čekat na pojistné 

plnění, na něž má nárok. Musí se provést co možná nejdůkladněji, aby pojistné plnění nebylo 
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příliš vysoké, nebo příliš nízké a aby byla výše škody vyřízena správně. Likvidátor v této fázi 

škodu prohlíží a posuzuje podklady k dané škodě. Podklady a dokumenty ke škodné události 

hrají v procesu likvidace významnou roli, a je povinností pojištěného doložit tyto podklady a 

dokumentaci.  

4. Likvidace pojistné události 

Pro oprávněnou osobu, které se likvidace týká, je tato fáze nejdůležitější. Z pravidla 

dochází k výplatě pojistného plnění, ale také může dojit k odmítnutí nebo zamítnutí 

pojistného plnění. V této fázi pojistitel tedy zjišťuje, zda existuje povinnost plnit a dále 

zjišťuje osobu která je oprávněná přijmout toto pojistné plnění. Dalším krokem pojistitele 

v této fázi je zjištění rozsahu plnění. Tento rozsah může být zjištěn na základě faktur a účtů 

předložených pojištěným, rozpočtem podle prohlídky poškozené věci, podle znaleckého 

posudku nebo kombinací výše uvedených možností. Likvidátor poté vyhotoví zprávu, ve které 

jsou uvedeny informace o průběhu šetření. Pojistitel je povinen ukončit šetření do tří měsíců 

po oznámení události. Nelze-li ukončit šetření v dané lhůtě, poskytne pojistitel na žádost 

přiměřenou zálohu. 

5. Revize a výplata pojistného plnění 

V této fázi dochází ke kontrole věcné a početní správnosti likvidace. Věcná kontrola 

spočívá v ověření souladu s právními předpisy, pojistnými podmínkami a vnitřními normami 

pojišťovny. V rámci kontroly početní správnosti se zkoumají veškeré propočty. Provedení 

kontroly potvrzuje revidující pracovník podpisem a datem kontroly ve spisu pojistné události. 

Po ukončení revize dochází k samotné výplatě pojistného plnění, které má z pravidla peněžní 

formu. Výplata může být provedena v hotovosti, bankovním převodem, poštou nebo přímou 

úhradou nákladů na opravu škody instituci, která ji provedla. Výplata pojistného plnění je 

splatná do patnácti dnů po skončení šetření. Šetření je ukončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho 

výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. 

6. Archivace 

Pokud je pojistná událost vyřízena a spis pojistné události dokončen, dojde k jeho 

založení do spisovny vyřízených spisů. V některých případech, pokud je to stanoveno 

v pojistných podmínkách, může pojistník, pojištěný či oprávněná osoba požádat vrácení 

originálních dokladů, které pojišťovně poskytl. Po založení spisu, může ovšem dojít ke 

znovuotevření pojistné události. V tomto případě se pojistná událost znovu neregistruje ani 

nezakládá nový spis, ale pokračuje se v likvidačních záznamech ve spise původním. Tento 
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proces je nazýván dolikvidace a dochází k němu, pokud dojde k dodatečnému poskytnutí 

pojistného plnění. Příkladem může být případ, kdy se po ukončení likvidace objeví nová 

škoda, která prokazatelně souvisí s původně řešenou pojistnou událostí. 

3.9.2 Stanovení výše pojistného plnění 

Pojistným plněním se rozumí náhrada pojistitele v případě, že dojde k pojistné 

události. Právo na pojistné plnění má oprávněná osoba uvedena ve smlouvě. To jsou 

z pravidla pojistník, je-li vlastníkem pojištěné věci, nebo pojištěný, na jehož věci se pojištění 

sjednané pojistníkem vztahuje. Výplata pojistného plnění je prováděna v tuzemské měně, tedy 

v korunách. Výši pojistného plnění ovlivňuje několik faktorů: 

 Rozsah pojištění a stanovené výluky, 

 hranice pojistného plnění stanovená v pojistné smlouvě, 

 skutečná pojistná hodnota, výše škody, stupeň opotřebení, 

 spoluúčast, 

  malus, bonus, 

 běh času, 

 důvody pro snížení pojistného plnění 

3.9.3 Důvody pro snížení pojistného plnění 

Podle nového občanského zákoníku mohou nastat dva případy, kdy může nastat 

snížení pojistného plnění. Dle ustanovení § 2787 NOZ při uvedení nepravdivých nebo 

zamlčených údajů v oznámení škodné události je pojistitel oprávněn nárokovat náhradu 

nákladů na šetření takových skutečností. Dále dle ustanovení § 2800 NOZ odst. 2 upravuje 

obecné právo pojistitele snížit pojistné plnění v případě, že došlo k porušení povinnosti ze 

strany pojistníka, pojištěného a jiné osoby, která má právo na pojistné plnění a jestliže toto 

porušení má podstatný vliv na: 

 Vznik pojistné události, 

 průběh pojistné události, 

 zvětšení rozsahu následků pojistné události, 

 zjištění či určení výše pojistného plnění. 
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4 Zhodnocení a představení společnosti a jejího pojistného programu 

Společnost Iprokos, s.r.o. řadíme do sféry malých a středních podniků. Malé a střední 

podniky představují významnou součást, každé vyspělé ekonomiky a jsou společensky 

důležité hlavně z hlediska zaměstnanosti. Během posledních dvou desetiletí dochází 

k neustálému zvyšování malých a středních podniků a současně se posiluje jejich vliv na 

společenské prostředí a sociální uspořádání země. Malých a středních podniků je tedy celá 

řada a liší se tak zejména obchodní formou a předmětem podnikání, kterým se zabývají. Tyto 

podniky ovšem také čelí celé řadě hrozeb a ohrožení, na které se mohou připravit dobrým 

pojistným programem. Tato kapitola je zpracována na základě podkladů společnosti Iprokos, 

s.r.o. a pojistné smlouvy této společnosti. Pojistná smlouva se řídí pojistnými podmínkami 

pojišťovny Generali, a.s. vydané v Březnu roku 2008, které budou v textu práce srovnány 

s pojistnými podmínkami vydanými v únoru roku 2014 z důvodu výskytu možných změn. 

Pokud budou tyto změny podstatné, může to být důvodem přechodu společnosti Iprokos, 

s.r.o. do režimu nových pojistných podmínek.        

4.1 Představení společnosti Iprokos, s.r.o. 

Tato společnost, byla založena 29. Listopadu 1994 a v dnešních dnech má společnost 

Iprokos, s.r.o. vybudovánu pověst spolehlivého prodejce potravin. Společnost se krom prodeje 

potravin zaměřuje i na výrobu a prodej lahůdkářských výrobků a pochutin. V dnešní nelehké 

době, kdy trh s prodejem potravin ovládají velká nákupní centra a komplexy, si společnost 

Iprokos, s.r.o. drží pozici tradičního maloobchodního prodejce potravin. 

4.1.1 Obchodní forma společnosti Iprokos, s.r.o. 

Společnost Iprokos, s.r.o. si pro své podnikání zvolila jednu z nejčastěji používaných 

forem obchodních společnosti v České republice, tedy společnost s ručeným omezením. Tato 

forma společnosti se těší největší oblibě u malých a středních podnikatelů, tudíž volba této 

formy obchodní společnosti byl logický krok. Oblibu u malých a středních podnikatelů 

můžeme spatřovat zejména v jednoduchosti u tohoto typu kapitálové společnosti, která ovšem 

obsahuje i prvky osobní společnosti. Základem společnosti s ručením omezením je  možnosti 

spojit osobní účast na podnikatelské činnosti s majetkovým omezením podnikatelského rizika, 

avšak současně umožňuje, aby osoby, které se majetkově podílejí na společnosti, se samy 

podnikatelských aktivit neúčastnily. 
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4.1.2 Orgány společnosti Iprokos, s.r.o. 

Orgány společnosti můžeme rozlišit do dvou skupin. Do první skupiny spadají orgány, 

které společnost s ručením omezeným musí povinně zřizovat. Jsou jimi valná hromada a 

statutární orgán, v případě s.r.o. je to jeden nebo více jednatelů. Do druhé skupiny spadá 

dozorčí rada, kterou podnik zřizovat nemusí. 

Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, 

ale nenáleží ji vedení společnosti, které je svěřeno jednatelům. Do působnosti valné hromady 

například patří: schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem, 

schvalování řádné, mimořádné a konsolidované účetní uzávěrky, schvalování stanov a jejich 

změn, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, rozhodování o zvýšení či snížení 

základního kapitálu, jmenování a odvolávání jednatelů, jmenování a odvolávání členů dozorčí 

rady, vyloučení společníka a mnoho dalších. Valná hromada má svého předsedu a 

zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu jednatel, nebo pověřený společník. 

Valná hromada společnosti Iprokos, s.r.o. má celkově pět členů a ve většině případů ji řídí 

jednatel. 

Společnost s ručením omezeným ze zákona povinně ustanovuje jednoho nebo několik 

jednatelů. Ve společenské smlouvě musí být určen konkrétní počet jednatelů. Mali společnost 

více jednatelů, je každý z nich oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Z toho 

vyplývá, že první jednatelé jsou zapsání ve společenské smlouvě. Společenská smlouva musí 

obsahovat jména, bydliště a způsob, jakým jednají za společnost. Jednatel jako statutární 

orgán společnosti je oprávněn ke všem právním úkonům jménem společnosti v mezích jejich 

právní subjektivity. Posláním jednatele ve společnosti s ručením omezeným je zařizování 

záležitostí společnosti, a to jak venkovních tak i vnitřních. Základem vnitřní působnosti je 

obchodní vedení společnosti. Tím se rozumí rozhodování o vnitřních záležitostech 

společnosti, jejím řízení, zejména rozhodování o realizaci podnikatelské činnosti uvnitř 

společnosti a to s péčí řádného hospodáře. Společnost Iprokos, s.r.o. si ze svých řad určila 

pouze jednoho jednatele, který jedná jménem firmy. 

Dozorčí rada je fakultativně zřizovaný kontrolní orgán společnosti s ručením 

omezeným. Společnost je povinna zřídit radu pouze v případě stanoví-li to společenská 

smlouva, nebo zakladatelská listina. Je tedy na vůli společníku, zda dozorčí radu založí či ne. 

Usnesení valné hromady, nebo společenská smlouva nemůže omezit působnost dozorčí rady. 
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Takové usnesení je v rozporu se zákonem. Je však přípustné působnost dozorčí rady rozšířit. 

Dozorčí radu si společnost Iprokos, s.r.o. neurčila. 

4.1.3 Provozovny společnosti Iprokos, s.r.o. 

Společnost disponuje pěti provozovnami, které jsou rozmístěny v různých částech 

Ostravy. Čtyři z těchto provozoven jsou zaměřeny na samoobslužný prodej potravin, jedna se 

specializuje na prodej a výrobu lahůdek a poslední provozuje prodej tabákových výrobků a 

tiskovin. 

Samoobslužný prodej: 

 Libušina 2, 702 00, Ostrava 2 

 Havlíčkovo náměstí 6171/12B 708 00, Ostrava 8 

 Českobratrská 12, 702 00, Ostrava 2 

 Prodej a výroba lahůdek: 

 Sokolská 41, 702 00, Ostrava 2 

Prodej tabákových výrobku a tiskovin: 

 Prokešovo náměstí 1, 702 00, Ostrava 2 

4.1.4 Předmět podnikání společnosti Iprokos, s.r.o. 

Do předmětu podnikání této společnosti je řazena hostinská činnost, prodej kvasného 

lihu a konzumního lihu a lihovin, výroba potravinářských a škrobárenských výrobku a 

v neposlední řadě velkoobchod a maloobchod.   

4.1.4.1 Hostinská činnost 

Hostinská činnost spadá do řemeslného druhu činnosti. Jedná se o činnost spočívající 

v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou 

prodávány. V rámci živnosti je možné poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních 

jako je hotel, motel, kemp a dále také v bytových domech, rodinných domech nebo ve 

stavbách pro rodinnou rekreaci. Pokud zůstane zachována povaha živnosti, lze provádět 

prodej pomocí automatů (nápojové, občerstvovací), doplňkový prodej (tabákových výrobků, 

upomínkové předměty) a prodej pokrmů a nápojů přes ulici. V případě společnosti Iprokos, 

s.r.o., při zachování povahy živnosti, bereme v potaz u doplňkového prodeje, zejména prodej 

tabákových výrobků. 
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Hostinskou činnost provádí společnost Iprokos, s.r.o. pouze na dvou ze svých pěti 

prodejen, a to na prodejně Lahůdky Delikates a tabákové prodejně Iprokos, s.r.o. Lahůdky 

Delikates se zabývají výrobou širokého spektra lahůdkářských výrobků od studené kuchyně, 

přes teplou kuchyni až po cukrářské výrobky. Těmito výrobky zajišťuje pohoštění pro oslavy, 

rauty, svatby a jiné společenské události. Společnost ze své studené kuchyně nabízí řadu 

výrobku, jako jsou chlebíčky, jednohubky, aspiky, obložené mísy, rolády a mnoho dalších. 

Výrobky teplé kuchyně zahrnují například grilovaná kuřata, smažené řízky a hovězí guláše. 

Cukrářské výrobky zahrnují zákusky, dorty, koláče a sladké rolády. Veškerý sortiment 

nabízeny společností je vyráběn přímo v provozovně Lahůdek Delikates. Provozovnu 

Lahůdek můžeme rozdělit na dvě části, a to na část výrobní a část prodejní. Výrobní část je 

situována v zadních prostorách provozovny. Výroba je zasazena do přísně hygienického 

prostředí splňující veškeré důležité podmínky výroby. V přední části provozovny se nachází 

pultový prodej a stravovací prostor se stoly pro zákazníky. 

Prodej tabákových výrobku v rámci hostinské činnosti je provozován na prodejně 

Tabák Iprokos, s.r.o. Prodejna je součástí jednoho stavebního objektu společně s provozovnou 

Lahůdky Delikates, ale leží na jiné ulici. Mimo tabákového prodeje zde probíhá i prodej 

tiskovin. 

4.1.4.2 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Tento druh živnosti spadá od 17. 10. 2013 mezi živnosti koncesované, v minulosti tato 

živnost spadala pod živnosti ohlašovací. Koncesovaná živnost může být provozována po 

udělení zvláštního oprávnění k podnikání, tedy koncesi. Mezi tyto živnosti patří činnosti, na 

jejichž regulaci má stát zvláštní zájem. Subjekt, kterého se tento typ živnosti dotýká, je 

podnikatel prodávající líh a lihoviny jako distributor jinému podnikateli nebo konečnému 

spotřebiteli v maloobchodě. Regulace se též dotýká podnikatelů podávajících konzumní líh 

a lihoviny k bezprostřední spotřebě v restauračních zařízeních nebo v zařízeních rychlého 

občerstvení, případně v dopravních prostředcích. 

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin uplatňuje společnost Iprokos, s.r.o. 

na všech svých prodejnách, kromě tabákové prodejny Iprokos, s.r.o. Předmětem prodeje 

v samoobslužných prodejnách a lahůdkách je především prodej lihovin. 
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4.1.4.3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

Pod tento pojem spadá výčet volných živností. Jsou zde tedy sdruženy živnosti, které 

nevyžadují odbornou způsobilost. Do volné živnosti tedy patří veškeré výrobní činnosti, 

obchodní činnosti a služby, které nejsou zařazené jako živnosti vázané, živnosti řemeslné ani 

živnosti koncesované. Společnost Iprokos, s.r.o. si z tohoto výčtu vybrala výrobu 

potravinářských a škrobárenských výrobků a dále velkoobchod a maloobchod. 

4.2 Představení pojistného programu společnosti Iprokos, s.r.o. 

Pro malé a střední firmy, jako je společnost Iprokos, s.r.o., je pojištění významné až 

ekonomicky nutné. Podcenění pojištění by mohlo způsobit nesmírné škody, které by mohly 

zapříčinit krach společnosti. Na rozdíl od velkých společností, pro které je určitá riziková 

situace zvládnutelná a udržitelná, může tato situace pro malou a stření společnost znamenat 

ukončení činnosti. K představení a následnému zhodnocení pojistného programu byla z pěti 

provozoven vybrána provozovna Lahůdky Delikates. Tato provozovna byla vybrána na 

základě své specifické a odlišné činnosti oproti ostatním provozovnám společnosti Iprokos, 

s.r.o. Díky svému zaměření na výrobu a prodej produktů teplé kuchyně, studené kuchyně a 

cukrářských výrobku, bude i pojistný program odlišný oproti ostatním provozovnám.   

Společnost Iprokos, s.r.o. si pro realizaci svého pojistného programu vybrala Generali 

Pojišťovnu a.s., která je součástí skupiny Generali. Tato pojišťovna má na území České 

republiky dlouhou tradici začínající rokem 1832, kdy byla v Praze zřízena první pobočka 

Assicurazioni Generali. V dnešních dnech Skupina Generali dokončila odkup zbývající části 

akcií Generali PPF Holdingu. Na základě této akvizice se holdingová společnost pro region 

střední a východní Evropy přejmenovala na Generali CEE Holding B.V. Společnost Iprokos, 

s.r.o. si tuto pojišťovnu vybrala na základě kladného doporučení jiného podnikatelského 

subjektu. Subjekt, na jehož doporučení byla pojistná smlouva sjednána právě s pojišťovnou 

Generali a.s., měl s touto pojišťovnou dlouholeté kladné zkušenosti. 

Pojištění společnosti, výše zmíněnou pojišťovnou, bylo sjednáno na dobu neurčitou 

s počátkem pojištění od 1. 10. 2012. Pojistná smlouva je platná ode dne jejího uzavření do dne 

jejího zániku. Práva a povinnosti z pojištění se řídí ustanovením zákona č. 37/2004 Sb. o 

pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění, občanským zákoníkem, 

ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, pojistnou smlouvou a 

pojistnými podmínkami v ní uvedenými. Smluvní strany se poté dohodly na změně pojistné 
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smlouvy ke dni 23. 10. 2012. Tento dodatek pojistné smlouvy je účinný od 23. 10. 2012. 

V dnešních dnech vydala pojišťovna Generali, a.s. nové pojistné podmínky a to v Únoru roku 

2014. Jelikož byla pojistná smlouva uzavřena roku 2012, vztahují se k ní pojistné podmínky 

vydané v Březnu roku 2008. Při popisu jednotlivých pojistných produktů proto dojde i ke 

srovnání změn mezi oběma pojistnými podmínkami. Konkrétní popis pojistných nebezpečí 

není uváděn a je dohledatelný v obou pojistných podmínkách.  

Provozovna Lahůdky Delikates má v základní pojistné smlouvě z 1. 10. 2012 několik 

pojistných produktů. Tyto pojistné produkty se zaměřují zejména na pojištění věcí movitých. 

4.2.1 Pojištění proti pojistnému nebezpečí FLEXA 

Pojistným nebezpečí FLEXA se rozumí soubor pojistných nebezpečí požáru, přímý 

úder blesku, výbuch a pád letadla. Jedná se o základní živelní pojištění, které si sjednává 

z pravidla každý podnikatelský subjekt provozující svou činnost v určité nemovitosti. 

Společnost Iprokos, s.r.o. má pojištění nastavené takto: 

Pojistná částka: Roční pojistné: 

500 000Kč 750 Kč 

Tabulka 4-1 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

Pojištění FLEXA u pojišťovny Generali, a.s. zahrnuje navíc i pojistné nebezpečí 

kouřem, nebezpečí nárazem vozidla a aerodynamický třesk. 

Srovnání pojistných podmínek 2008/2014: 

V aktuálních pojistných podmínkách vydanými v Únoru roku 2014, se pojistné 

nebezpečí kouřem a nárazem vozidla zahrnuje pod doplňková nebezpečí. Není-li v pojistné 

smlouvě výslovně ujednáno jinak, předměty pojištěné proti pojistnému nebezpečí FLEXA 

jsou vždy nedílně pojištěné i proti pojistným nebezpečím nazývaným Doplňková nebezpečí. 

Aktuální pojistné podmínky, také rozšiřují nebezpečí výbuchu o povinnost pojistitele uhradit 

škody vzniklé prudkým vyrovnáním podtlaku neboli implozí. 

4.2.2 Pojištění proti pojistnému nebezpečí voda z potrubí 

Společnost s ohledem na větší množství rizik, které pojištění pojistného nebezpečí 

FLEXA nezahrnuje, sjednala v pojistné smlouvě navíc pojištění proti nebezpečí nazývané 

voda z potrubí, čímž se rozumí pojištění škody způsobené vodou uniklou z potrubí a lomem 

trubky. Škoda vzniklá vodou uniklou z potrubí se rozumí voda, která v rozporu se svým 
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určením unikla v místě pojištění. Ke škodě způsobené lomem trubky patří i škoda na trubce 

způsobená mrazem. Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je to, že toto potrubí a 

zařízení je ve vlastnictví pojištěného nebo za ně na základě smlouvy odpovídá a slouží 

bezprostředně pojištěné stavbě nebo prostoru, v němž se nacházejí pojištěné věci. Společnost 

Iprokos, s.r.o. má pojištění nastavené takto: 

Pojistná částka: Roční pojistné: 

500 000 Kč 150 Kč 

Tabulka 4-2 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

Srovnání pojistných podmínek 2008/2014: 

U tohoto pojistného produktu nenastaly žádné změny mezi oběma pojistnými 

podmínkami, kromě jedné. Tato změna se vztahuje k výlukám u aktuálních pojistných 

podmínek z roku 2014. Nově je zde přidaná výjimka v případě pojištění rekonstrukce budovy, 

kdy je vyloučeno pojistné nebezpečí voda z potrubí až do okamžiku řádně provedené tlakové 

zkoušky. 

4.2.3 Pojištění proti Přírodnímu nebezpečí 

Pojištění proti přírodnímu nebezpečí pokrývá vnější přírodní vlivy. Pod pojem 

přírodní nebezpečí zařadila pojišťovna Generali, a.s. nebezpečí vichřice, krupobití, tíha sněhu 

a pád stromu. 

Limit pojistného plnění: Roční pojistné: 

500 000 Kč 150 Kč 

Tabulka 4-3 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

 Srovnání pojistných podmínek 2008/2014: 

V aktuálních pojistných podmínkách 2014 u nebezpečí vichřice je blíže specifikován 

důvod kdy pojistitel bude hradit škodu a to v případech kdy škoda bude vyvolána 

bezprostředním působením vichřice na pojištěnou věc a vražení předmětu na pojištěnou věc 

způsobeným vichřicí. Ostatní náležitosti pojistných podmínek jsou u tohoto nebezpečí 

shodné. 
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4.2.4 Pojištění proti pojistnému nebezpečí odcizení 

Pod nebezpečí odcizení spadá krádež vloupáním, odcizení věci loupeží a násilné 

odcizení stavebních součástí nebo věcí umístěných na vnější straně budovy. Toto pojištění je 

sjednáno na první riziko, zde je hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného 

plnění, do tohoto limitu se tedy škoda hradí v plné výši, překročí-li výše škody tuto hranici, 

poskytne se pojistné plnění ve výši stanoveného limitu pojistného plnění. Pojištění na první 

riziko se využívá v případech, kdy jsou typické časté malé škody, nebo v případech, kdy by 

pojistné plnění mohlo dosahovat značné velikosti. 

Limit pojistného plnění: Roční pojistné: 

200 000 Kč 1600 Kč 

Tabulka 4-4 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

Srovnání pojistných podmínek 2008/2014: 

V tomto případě nedošlo k žádným změnám v pojistných podmínkách. 

Společnost Iprokos, s.r.o. si k výše uvedeným pojistným nebezpečím zajistila 

v dodatku k pojistné smlouvě ke dni 23. 10. 2012 řadu připojištění a zavedla také zcela nové 

pojistné produkty. Tato připojištění jsou v dodatku sjednávána vždy na první riziko. Dále se 

připojištění vztahují konkrétně na pojistné nebezpečí FLEXA, voda, přírodní nebezpečí a 

odcizení. 

4.2.5 Připojištění peněz a cenností (uloženy v předmětu s požární 

odolností do 30 minut) 

Toto připojištění je vhodné pro společnosti, které jsou díky svému předmětu podnikání 

v častém kontaktu s velkým obnosem peněz, stravenek, ale také s cennými papíry a jinými 

obdobnými dokumenty. Krádeže a vloupání jsou v okolí prodejny Lahůdky Delikates častým 

jevem a z tohoto důvodu rozšířila společnost Iprokos, s.r.o. pojistné nebezpečí odcizení o toto 

připojištění. Pojistné nebezpečí FLEXA, voda a přírodní nebezpečí mohou také ohrozit peníze 

a cennosti v prodejně, takže připojištění se vztahuje i na ně. Předmětem s požární odolností do 

třiceti minut je zde myšlena pokladna na prodejně. Pojistná částka je zde podle pojistných 

podmínek stanovena na 30 000 Kč. 
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Pojistné nebezpečí: Pojistná částka: Roční pojistné: 

FLEXA, voda, přírodní 

nebezpečí 

30 000 Kč 45 Kč 

odcizení 30 000 Kč 600 Kč 

Tabulka 4-5 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

Srovnání pojistných podmínek 2008/2014: 

Pojišťovna Generali, a.s. v nově vydaných pojistných podmínkách už nedefinuje jako 

předmět pojištění věci umělecké a historické hodnoty, jejichž hodnota nepřesahuje částku 

60 000 Kč. Jelikož si společnost Iprokos, s.r.o. stanovila pojistnou částku na hranici 30 000 

Kč, není tato změna pro společnost závažná. 

4.2.6 Připojištění peněz a cenností (uloženy v předmětu s požární 

odolností nad 30 minut nebo v trezoru) 

Toto připojištění má stejné podmínky jako výše zmíněné připojištění s tím rozdílem, 

že peníze a cennosti jsou uloženy v trezoru nebo předmětu s požární odolnosti nad třicet 

minut. Zde už není v pojistných podmínkách stanovena pojistná částka 30 000 Kč a 

společnost Iprokos, s.r.o. si zde pojistnou částku zvýšila. 

Pojistné nebezpečí: Pojistná částka: Roční pojistné: 

FLEXA, voda, přírodní 

nebezpečí 

100 000 Kč 80 Kč 

odcizení 100 000 Kč 360 Kč 

Tabulka 4-6 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

Srovnání pojistných podmínek 2008/2014: 

Srovnání odpovídá připojištění peněz a cenností (uloženy v předmětu s požární 

odolností do 30 minut) 

4.2.7 Připojištění stavebních součástí 

Toto připojištění společnost Iprokos, s.r.o. přidala v dodatku z důvodu pojistné 

ochrany veškerých stavebních součástí vně i uvnitř pojištěné budovy, nebo budov, v nichž se 

nacházejí pojištěné věci. Je zde stanovena standartní pojistná částka u nebezpečí FLEXA, 
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voda, přírodní nebezpečí na 30 000 Kč a u odcizení na 10 000 Kč. Roční pojistné zde 

zavedeno není. 

4.2.8 Připojištění dalších pojistných nebezpečí 

  Jako další pojistná nebezpečí, která byla začleněna na připojištění v dodatku 

k pojistné smlouvě jsou, pojistné nebezpečí sklo – standart a nepřímý úder blesku – přepětí 

(bez přepěťové ochrany). Sklo – standart zahrnuje pojištění pevně osazeného skla, nebo 

souboru pevně osazených skel. V případě prodejny Lahůdky Delikates se jedná zejména o 

výlohu prodejny. Pojištění úderu blesku a přepětí se vztahuje na elektrické a elektronické 

přístroje, které jsou součástí nebo příslušenstvím pojištěné budovy. 

Pojistné nebezpečí: Pojistná částka: Roční pojistné: 

Sklo - standart 30 000 Kč 900 Kč 

Nepřímý úder blesku - 

přepětí 

20 000 Kč 400 Kč 

Tabulka 4-7 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

Srovnání pojistných podmínek 2008/2014: 

U pojistného nebezpečí sklo – standart nedošlo v pojistných podmínkách k žádným 

změnám. U pojistného nebezpečí nepřímého úderu blesku – přepětí nové pojistné podmínky 

z roku 2014 navíc přidávají i pojistné nebezpečí podpětí. Podpětím se rozumí náhlý pokles 

napětí v síti pod stanovenou mez udanou normou. 

4.2.9 Pojištění přepravy movitých věcí, zásob, peněz a cenností 

   Společnost Iprokos, s.r.o. má několik svých prodejen, z nichž jsou v pravidelných 

intervalech odváženy peníze a cennosti do bank. Dále mezi těmito prodejnami probíhá převoz 

zásob. Z tohoto důvodu bylo v dodatku přidáno pojištění přepravy movitých věcí, zásob, 

peněz a cenností. 

Pojistná částka: Roční pojistné: 

300 000 Kč 9400 Kč 

Tabulka 4-8 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

Srovnání pojistných podmínek 2008/2014: 

V tomto případě nedošlo k žádným změnám v pojistných podmínkách. 



 

55 
 

4.2.10 Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti 

V pojištění odpovědnosti za škodu se pojistitel zavazuje pro případ vzniku pojistné 

události uhradit škodu, kterou způsobil jinému a za kterou pojištěný podle zákona odpovídá. 

V případě, že proti pojištěnému bylo v souvislosti s jeho odpovědností za škodu zahájeno 

řízení před státním orgánem, uhradit náklady tohoto řízení vynaložené pojištěným. Toto 

pojištění je určeno pro podnikatele, kteří jsou povinni k náhradě škody nebo jiné újmy, pokud 

byla způsobena jinému v důsledku pojištěné činnosti. Společnost Iprokos, s.r.o. sjednala 

v dodatku pojistné smlouvy základní rozsah pojištění odpovědnosti za škodu. Jako sublimit 

pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění byla zadána čistě finanční škoda, 

odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, náklady zdravotních pojišťoven při pracovních 

úrazech a nemocech z povolání.  

Pojištění odpovědnosti za škodu pak bylo rozšířeno o rozšíření salmonely. Jelikož 

provozovna Lahůdky Delikates vyrábí své produkty ze surovin, u kterých možnost rozšíření 

salmonely hrozí, je toto připojištění v dodatku pojistné smlouvy velice důležité. 

Pojistné nebezpečí: Limit pojistného plnění: Roční pojistné: 

Základní rozsah pojištění 5 000 000 Kč 4 646 Kč 

Čistě finanční škoda, 

odpovědnost za škodu 

způsobenou výrobkem, 

náklady zdravotních 

pojišťoven při pracovním 

úraze a nemoci z povolání 

5 000 000 Kč 0 Kč 

Tabulka 4-9 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

Pojistné nebezpečí: Limit pojistného plnění: Roční pojistné: 

Rozšíření salmonely 500 000 Kč 1 162 Kč 

Tabulka 4-10 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 
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4.3 Celkové roční pojistné Lahůdky Delikates 

Rekapitulace pojistného: Celkové roční pojistné v Kč: 

Sokolská 41, 702 00, Ostrava 2 2 650 Kč 

Připojištění na první riziko 2 385 Kč 

Přeprava 9 400 Kč 

Odpovědnost za škodu z provozní činnosti 5 808 Kč 

Celkové roční pojistné 20 243 Kč 

Tabulka 4-11 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

V této kapitole byla představena společnost Iprokos, s.r.o. a její stávající pojistný 

program s částečným zhodnocením tohoto programu. Celkové zhodnocení a s tím související 

doporučení na úpravu pojistného programu jsou rozebrány v další kapitole.  

5 Doporučení pro úpravu pojistného programu 

Doporučení pro úpravu pojistného programu bude vycházet z obecné analýzy rizik, u 

které bude použita jedna z kvantitativních metod a to metoda Delphi neboli metoda účelových 

interview. V oboru pojišťovnictví není častým jevem užívání analýzy rizik a praxe se zakládá 

ve většině případů na dotazování a rozboru dané situace přímo se zájemcem o pojištění. 

V diplomové práci dojde k propojení obecné analýzy rizik a běžně užívané praxe dotazovaní a 

rozboru situace přímo s pojištěným podnikatelským subjektem pomocí výše zmíněných 

účelových interview.     

5.1 Identifikace aktiv a stavení hranice analýzy rizik 

K identifikaci rizik poslouží roční uzávěrka majetku společnosti Iprokos, s.r.o. k datu 

30. 4. 2014. Z této roční uzávěrky byla vybrána aktiva, která jsou součástí prodejny Lahůdky 

Delikates. V této fázi dojde k seřazení těchto aktiv a stanovení hranice analýzy rizik. Tato 

hranice oddělí aktiva, která budou zahrnuta do analýzy, od aktiv ostatních. 

Tabulka aktiv rozdělena hranicí analýzy rizik: 

Aktiva Počet kusů Pořizovací cena 

Chladicí vitrína 1 51596 

Klimatizace 1 109890 

Mycí stroj MIELLE M 1 28964 
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Kávovar LISA SMSA 1 1 22930 

Chladící skříň S 147 1 14641 

Mrazící pult LINDER 2 70000 

Nářezový stroj IDEAL 1 8000 

Počítač 1 31115 

Chladící skříň S 711  2 21990 

Pokladna systémová S 4 38940 

Váha systémová DIBAL 2 18886 

Pultová sestava 1 13724 

Pultová PRO teplý výdej 1 9692 

Vodní lázeň SNACK SB 1 11492 

Elektrická fritéza S 2 19424 

Kombinovaný sporák S 1 15134 

Plynová stolička VP 1 6004 

Stůl pro konzumaci V 1 4662 

Kráječ salámu 1 7023 

Stolík na nádobí 1 3880 

Mlýnek na kávu 1 4042 

Ozvučení prodejny SO 1 2116 

Stůl nerezový tři šuplíky 2 8232 

Stůl nerezový dva šuplíky 2 7442 

Stůl nerezový s dřezem 1 3474 

Vozík na nádobí nerez 2 6854 

Stůl nerezový 2 6948 

Vozík nákladní nerez 2 6854 

Chladicí skříň BKS 2 1 10738 

Ohřívací vitrína KEN 1 38610 

Stůl pro konzumaci malý 1 2075 

Průměrné zásoby 1 300000 

Stůl pro konzumaci 5 31335 

Soubor 130 Ks táců 1 12230 

Pracovní židle 2 2650 

Příborová sada 30 5653 

Prodejní regál chléb malý 1 1350 

Šatní skříň 1 1320 

Tabulka 5-1 Seznam aktiv, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

S výčtu aktiv uváděných v roční uzávěrce k 30. 4. 2014 byla vyjmuta skupina pěti 

aktiv, která v pojistném programu nejsou zahrnuta a dále se v analýze nebudou objevovat. 
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5.2 Stanovení hodnoty a seskupení aktiv 

V této fázi analýzy dojde k redukci a seřazení aktiv podle jejich hodnoty. Následně 

bude provedena sumarizace celkové hodnoty aktiv a jejich počtu. Aktiva budou také seřazena 

do podskupin, která nám následně ulehčí orientaci a ulehčí také samotný proces analýzy rizik.  

Tabulka aktiv seřazena podle nákladových charakteristik, v tomto případě dle 

pořizovací ceny: 

Aktiva Počet kusů Pořizovací cena 

Průměrné zásoby 1 300000 

Klimatizace 1 109890 

Mrazící pult LINDER 2 70000 

Chladicí vitrína 1 51596 

Pokladna systémová S 4 38940 

Ohřívací vitrína KEN 1 38610 

Stůl pro konzumaci 5 31335 

Počítač 1 31115 

Mycí stroj MIELLE M 1 28964 

Kávovar LISA SMSA 1 1 22930 

Chladící skříň S 711  2 21990 

Elektrická fritéza S 2 19424 

Váha systémová DIBAL 2 18886 

Kombinovaný sporák S 1 15134 

Chladící skříň S 147 1 14641 

Pultová sestava 1 13724 

Vodní lázeň SNACK SB 1 11492 

Chladicí skříň BKS 2 1 10738 

Pultová PRO teplý výdej 1 9692 

Stůl nerezový tři šuplíky 2 8232 

Nářezový stroj IDEAL 1 8000 

Stůl nerezový dva šuplíky 2 7442 

Kráječ salámu 1 7023 

Stůl nerezový 2 6948 

Vozík na nádobí nerez 2 6854 

Vozík nákladní nerez 2 6854 

Plynová stolička VP 1 6004 

Stůl pro konzumaci V 1 4662 

Mlýnek na kávu 1 4042 

Stolík na nádobí 1 3880 

Stůl nerezový s dřezem 1 3474 

Ozvučení prodejny SO 1 2116 
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Stůl pro konzumaci malý 1 2075 

celkem 49 936707 

Tabulka 5-2 Seznam aktiv, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

Seskupení aktiv do skupin podle shodných vlastností: 

Aktiva Skupiny 

Pokladna systémová S elektronika  

Elektronika Počítač elektronika 

Váha systémová DIBAL elektronika 

Stůl nerezový tři šuplíky kuchyňské stoly  

 

Kuchyňské stoly 
Stůl nerezový dva šuplíky kuchyňské stoly 

Stůl nerezový kuchyňské stoly 

Stůl nerezový s dřezem kuchyňské stoly 

Mycí stroj MIELLE M mytí a skladování nádobí  

Mytí a 
skladování 

nádobí 

Vozík na nádobí nerez mytí a skladování nádobí 

Vozík nákladní nerez mytí a skladování nádobí 

Stolík na nádobí mytí a skladování nádobí 

Klimatizace ostatní elektronika Ostatní 

elektronika Ozvučení prodejny SO ostatní elektronika 

Elektrická fritéza S příprava jídla  

 

 
Příprava jídla 

 

Kombinovaný sporák S příprava jídla 

Vodní lázeň SNACK SB příprava jídla 

Nářezový stroj IDEAL příprava jídla 

Kráječ salámu příprava jídla 

Plynová stolička VP příprava jídla 

Kávovar LISA SMSA 1 příprava nápojů Příprava nápojů 

Mlýnek na kávu příprava nápojů 

Mrazící pult LINDER skladování potravin  

 
Skladování 

potravin 

Chladicí vitrína skladování potravin 

Ohřívací vitrína KEN skladování potravin 

Chladící skříň S 711  skladování potravin 

Chladící skříň S 147 skladování potravin 

Chladicí skříň BKS 2 skladování potravin 

Pultová sestava výdej jídla  

Výdej jídla Pultová PRO teplý výdej výdej jídla 

Stůl pro konzumaci zařízení pro konzumaci Zařízení pro 
konzumaci Stůl pro konzumaci V zařízení pro konzumaci 

Stůl pro konzumaci malý zařízení pro konzumaci 

Průměrné zásoby zásoby Zásoby 

Tabulka 5-3 Seznam aktiv, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 
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Seřazení skupin aktiv podle jejich hodnot a velikosti škody způsobené zničením či 

ztrátou aktiva řadíme následovně: 

1. Zásoby 

2. Skladování potravin 

3. Ostatní elektronika 

4. Příprava jídla 

5. Mytí a skladování nádobí 

6. Elektronika 

7. Kuchyňské stoly 

8. Zařízení pro konzumaci 

9. Výdej jídla 

10. Příprava nápojů 

5.3 Identifikace hrozeb 

V této etapě analýzy rizik se identifikují hrozby neboli rizika, které jsou pro analýzu 

podstatné. Identifikace se provádí tak, že se vyberou taková rizika, která by mohly ohrozit 

alespoň jedno z aktiv nalézající se v dané skupině. K této identifikaci dojde na základě výše 

zmíněných příkladu z literatury a metody Delphi neboli metody účelových interview. Účelová 

interview byla prováděna s vedoucí prodejny Lahůdky Delikates a jednatelkou společnosti 

Iprokos, s.r.o. 

Veškerá aktiva, která společnost Iprokos, s.r.o. na této prodejně vlastní, mají skupinu 

společných rizik a rizika vztahující se ke konkrétním aktivům. V této fázi analýzy bude tedy 

uveden obecný výčet rizik a následně budou uvedena specifická rizika vztahující se ke 

konkrétním aktivům. 

5.3.1 Společná rizika 

Společná rizika, která mohou nastat na prodejně Lahůdky Delikates, jsou 

charakteristická svou velkou šíří ohrožení. Pokud jedno z těchto rizik nastane, s velkou 

pravděpodobností nebude mít dopad pouze na jedno z aktiv, ale bude působit na více aktiv 

zároveň. 



 

61 
 

 Riziko poškození nebo zničení zařízení požárem, zplodinami z požáru, 

hašením tohoto požáru. Poškození či zničení může také nastat v průběhu 

zdolávání požáru nebo při odstraňování jeho následků. 

 K riziku požáru je nutné přiřadit i riziko způsobené kouřem.  

 Riziko přímého nebo nepřímého úderu blesku. Zde může být řazeno i riziko 

přepjetí. 

 V prostorech prodejny jsou uskladněny i nádoby s hořlavými plyny, které 

slouží jako komponent k výrobním strojům. Zde může nastat riziko výbuchu. 

 Riziko škody způsobené vodou, která unikne v místě pojištění. V prostorech 

prodejny může únik vody nastat z vodovodního potrubí, klimatizace, topení 

nebo jiných zařízení, která jsou připojena k vodovodnímu systému. 

 Riziko přírodního nebezpečí, které zahrnuje vnější vlivy přírody jako sníh, 

krupobití, silný vítr a sním spojený pád elektrického sloupu či stromu. 

 Na všechny uvedená aktiva se také vztahuje i možné riziko odcizení. Odcizení 

ovšem není reálné u všech aktiv z důvodu jejich hmotnosti a velikosti. 

Následuje výčet specifický výčet rizik ke konkrétním aktivům.  

5.3.2 Zásoby 

Zásoby jsou v soupisu aktiv podle hodnoty a velikosti škody způsobené zničením či 

ztrátou, řazeny na první příčku. Tento fakt upozorňuje firmu Iprokos, s.r.o. k zvýšené 

pozornosti nad touto skupinou aktiv. Jedná se o variabilní složku, která je v tomto případě 

určena průměrnými zásobami za rok. V prostorech provozovny jsou zásoby uloženy ve 

většině případů v lednicích, či mrazácích, ale i v regálech, které jsou pro skladování zásob 

určené. Rizika, která mohou ohrozit zásoby, jsou v případě společnosti Iprokos, s.r.o. 

následující: 

 Drtivá většina zásob je uložena v elektrických mrazácích, chladících pultech 

nebo ledničkách. V případě výpadku elektrického proudu, přetížení 

zařízení, úderu blesku nebo jiné události, která způsobí výpadek tohoto 

zařízení, je ohrožena kvalita zásob a životnost zásob. 



 

62 
 

 Menší část zásob, kterou není třeba skladovat v chladicích zařízeních, je 

umístěna v zásobovacích regálech. Zde hrozí možnost ohrožení zásob 

unikající vodou z potrubí, které vede v blízkosti regálů. 

 Zásoby jsou dováženy jednotlivými dodavateli. V případě zákusků a 

sladkého sortimentu, dodavatel zásobuje prodejnu pravidelně každý den 

čerstvými výrobky. Pokud by dodavatel tohoto zboží byl v prodlení 

s dodáním zboží, prodejna by byla nucena přerušit prodej těchto výrobku na 

určitý časový úsek. 

5.3.3 Skladování potravin 

Ke skladování potravin jsou určeny ve výše zmíněném seznamu aktiv veškeré chladící 

zařízení. Chladící zařízení zahrnují samozřejmě ledničky a mrazničky v prostorách, kde 

probíhá výroba a skladování potravin, ale do tohoto výčtu patří i chladící pulty a vitríny 

umístěné přímo na prodejně. Tato zařízení slouží k prezentaci výrobku zákazníkovi. 

 Jelikož je část těchto aktiv umístěna přímo v prostorech prodeje zboží a 

slouží k prezentaci výrobku, může dojít následkem výpadku elektrického 

proudu k přerušení provozu. 

5.3.4 Elektronika 

Do skupiny jsou řazeny podle seznamu aktiv počítač a systémová pokladna. Rizika 

identifikovaná u této skupiny budou ohrožovat i skupiny, kde se elektronická zařízení také 

vyskytují. Z tohoto důvodu k této skupině, během identifikace, přiřadíme skupinu ostatní 

elektroniky, skupinu příprava jídla, příprava nápojů a skladování jídla. 

 Během manipulace s těmito zařízeními hrozí riziko nahodilého rozbití 

tohoto zařízení. 

 Příprava jídel a pokrmů v provozovně Lahůdky Delikates probíhá velice 

intenzivně. Elektronická zařízení na přípravu jídel jsou často využívána a 

manipulace s nimi je také velice častá. 

5.4 Návrhy na úpravu pojistného programu na základě analýzy rizik 

Na základě obecné analýzy rizik, která byla provedena pomocí metody účelových 

interview přímo na provozovně prodejny Lahůdky Delikates, jsou připraveny návrhy na 

úpravu pojistného programu společnosti Iprokos, s.r.o. Tyto navrhované úpravy jsou 
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směřovány k analyzovaným aktivům, která jsou uvedena v roční uzávěrce majetku 

společnosti k datu 30. 4. 2014. 

5.4.1 Společná rizika 

Společná rizika, která ohrožují celý souhrn aktiv prodejny Lahůdky Delikates, 

ohrožují ve většině případů každý podnikatelský subjekt provozující svou činnost v jakékoliv 

provozovně. Společnost Iprokos, s.r.o. pokryla tato rizika v pojistné smlouvě důkladně a 

precizně. K tomuto krytí použila pojistný produkt FLEXA zabezpečující pojistné nebezpečí 

požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla a 

aerodynamického třesku. K pojištění FLEXA přidala v pojistné smlouvě pojištění přírodních 

nebezpečí zabezpečující vichřici, krupobití, tíhu sněhu a pád stromu. Dále ke krytí těchto 

společných rizik zavedla v pojistné smlouvě pojištění nebezpečí vody z potrubí a nebezpečí 

odcizení. 

Rizika uvedena ve výčtu společných rizik dopadají na většinu podnikatelských 

subjektů. Proces a postup zavádění těchto pojistných nebezpečí do pojistné smlouvy lze 

nazvat automatickým. Při tvorbě pojistného programu velká většina podnikatelských subjektů 

výše zmíněna pojistná nebezpečí do pojistné smlouvy zahrne. Výjimkou není ani společnost 

Iprokos, s.r.o. a zavedení těchto pojistných nebezpečí do pojistné smlouvy lze považovat za 

zdařilý krok. 

5.4.2 Zásoby a skladování potravin 

Tyto dvě skupiny aktiv lze sloučit a změny, které by měly v pojistném programu 

nastat, se budou týkat obou skupin. Zabezpečení pokrývající společná rizika budou 

samozřejmě pokrývat i tyto dvě skupiny aktiv, ale u těchto aktiv se vyskytují i další specifická 

rizika. Velká většina zásob a potravin je uložena v elektrických mrazácích, chladících pultech 

nebo ledničkách. V případě výpadku elektrického proudu, přetížení zařízení, úderu blesku 

nebo jiné události, která způsobí výpadek tohoto zařízení je ohrožena kvalita a životnost 

zásob. Jelikož je provozovna Lahůdky Delikates a jejich výroba závislá na čerstvých 

surovinách a dostatečném množství zásob při výrobě, může tento výpadek způsobit částečné 

přerušení provozu. Přerušení provozu se bude tedy týkat výroby.  

Provoz prodejny Lahůdky Delikates je tedy z velké části závislý na výrobě. Pokud by 

došlo k přerušení provozu na krátkou dobu vlivem výpadku zařízení, nebo k dlouhodobému 

přerušení způsobené vlivem požáru či jiného takto závažného nebezpečí, bude mít toto 

přerušení velký vliv na chod provozovny a nastane situace, kdy prodejna bude vykazovat ušlý 
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zisk. Z tohoto důvodu by společnost Iprokos, s.r.o. měla zvážit, zde není na místě do 

pojistného programu zařadit pojistnou ochranu přerušení provozu, která by tato rizika 

eliminovala. Tato ochrana je sjednávána proti škodám vzniklým v příčinné souvislosti 

s celkovým nebo částečným přerušením provozu, způsobený věcnou škodou na sjednaném 

místě pojištění na věci sloužící k provozu.  

5.4.3 Elektronika 

Provoz na prodejně Lahůdky Delikates je závislý na celé řadě elektronických zařízení 

počínaje systémovou pokladnou, počítačem a systémovou váhou patřící právě do skupiny 

elektronika po ledničky, mycí zařízení, kráječe salámu a mlýnkem na kávu konče. Manipulace 

s elektronickými zařízeními je díky časté přípravě jídel a různých pokrmů velice. Z tohoto 

důvodu je velice pravděpodobné nebezpečí poškození nebo rozbití daného zařízení. 

Společnost Iprokos, s.r.o. na základě časté manipulace a využívaní elektronických 

zařízení, které mají v seznamu aktiv nejširší zastoupení a jednotlivé položky elektroniky mají 

i vysokou hodnotu, by měla do svého pojistného programu zahrnout i pojištění elektronického 

rizika. Toto pojištění pokrývá případ nahodilého rozbití vztahující se na elektronická zařízení 

a přístroje, tedy na zařízení, která pro svou funkci využívají elektronické prvky.  

5.4.4 Vandalismus 

Společnost Iprokos, s.r.o. má ve svém pojistném programu zařazeno pojištění 

nebezpečí odcizení. V pojištění nebezpečí odcizení je zaveden pojem vandalismu, ale pouze 

v souvislosti s loupáním a krádeži. Mohou ovšem nastat situace, kdy k vandalismu dojde i bez 

vloupání. Pro provozovnu Lahůdky Delikates může dojít například k poškození prodejny 

následkem posprejování fasády nebo jakéhokoliv užití násilí, které způsobí škodu na 

prodejně. Prodejna je umístěna v blízkosti Prokešova náměstí, na kterém se pravidelně konají 

demonstrace či protestní akce a nebezpečí vandalismu zde hrozí. 

Díky umístění prodejny a na základě interview, které odhalilo časté poškození fasády 

posprejováním, by společnost Iprokos, s.r.o. měla zvážit zavedení pojištění nebezpečí 

vandalismu do svého pojistného programu.   

5.4.5 Stanovení pojistné hodnoty předmětu pojištění 

Společnost Iprokos, s.r.o. má v pojistné smlouvě a v následujícím dodatku této 

pojistné smlouvy k datu 23. 10. 2012 stanovenu pojistnou částku movitých věcí v hodnotě 

500 000 Kč. Movité věci jsou předmětem pojištění dané pojistné smlouvy prodejny Lahůdky 
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Delikates. Tento předmět pojištění je dále rozdělován na movité věci vlastní, pod které jsou 

řazeny výrobní, provozní a obchodní zařízení a movité věci zásoby, pod které jsou naopak 

řazeny zásoby provozovny Lahůdky Delikates. Předmět pojištění mající celkovou hodnotu 

500 000 Kč rozdělujeme na movité věci vlastní s hodnotou 200 000 Kč a movité věci zásoby 

s hodnotou 300 000 Kč. 

Rozdělení pojistné částky předmětu pojištění: 

Movité věci celkem 

500 000 Kč 

Movité věci vlastní 

200 000 Kč 

Movité věci zásoby 

300 000 Kč 
Tabulka 5-4 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

Na základě obecné analýzy rizik, ve které proběhla fáze seskupení aktiv a stanovení 

jejich hodnoty, byla zjištěna aktuální celková hodnota aktiv prodejny Lahůdky Delikates 

včetně zásob v hodnotě 936 707 Kč. 

Aktuální hodnota předmětu pojištění: 

Movité věci celkem 

936 707 Kč 

Movité věci vlastní 

636 707 Kč 

Movité věci zásoby 

300 000 Kč 
Tabulka 5-5 Pojistná smlouva, Zdroj: Interní materiály společnosti Iprokos, s.r.o.; vlastní zpracování 

Z této jednoduché tabulky lze vyčíst, že celková hodnota movitých věcí je vyšší než 

pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě. Jediný údaj, který je shodný s pojistnou 

smlouvou je hodnota zásob, která se stále v průměru pohybuje v hodnotě 300 000 Kč. 

V tomto případě nastává situace, kdy je pojistná částka nižší než pojistná hodnota 

pojištěného majetku. Tato situace je v novém občanském zákoníku nazývána jako 

podpojištění a je upravena v ustanovení § 2854 Je-li pojistná částka v době pojistné události 

nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném 

poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku. 

To neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude. Společnost Iprokos s.r.o. by 

tedy měla upravit pojistnou částku předmětu pojištění na aktuální hodnotu. Pokud se pojistitel 

o existenci podpojištění dozví až po vzniku pojistné události, sníží pojistné plnění v poměru, 

v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku. Tento 

krok ze strany pojistitele je nazýván krácení pojistného plnění. 
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Společnost Iprokos, s.r.o. má v tuto chvílí v předmětu pojištění uvedenu nižší hodnotu 

majetku než, kterou ve skutečnosti v tuto chvíli disponuje. Tento akt lze považovat za 

podstatné zvýšení pojistného rizika. Zvýšení či snížení pojistného rizika je popsané 

v ustanovení § 2790 - § 2795 NOZ nazvané Změna pojistného rizika. Podle ustanovení § 

2793 NOZ Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, má 

pojistitel právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Z tohoto důvodu by společnost 

Iprokos s.r.o. měla neprodleně informovat pojistitele o aktuální situaci ve změnách 

ohodnocení předmětu pojištění.   

5.4.6 Limit pojistného plnění v závislosti na nebezpečí 

Společnost Iprokos, s.r.o. má v pojistné smlouvě zahrnuto i pojištění nebezpečí 

odcizení. U tohoto pojistného nebezpečí má zvolená pojistný limit v hodnotě 200 000 Kč a 

spadá v tomto případě podle pojistných podmínek do kategorie stupně zabezpečení číslo tři. 

Po prohlídce prodejny a provedením interview s vedoucí prodejny bylo zjištěno, že 

veškeré požadavky kladoucí se na tuto skupinu jsou splněny. Je ovšem důležité, během změn 

pojistné smlouvy a provádění změn pojistného limitu u pojištění nebezpečí odcizení, provádět 

kontrolu zabezpečení. Ve většině případů podnikatelský subjekt z důvodu zvýšení hodnoty 

majetku nebo zakoupení nového zařízení, zvyšuje pojistný limit u nebezpečí odcizení. Po 

tomto zvýšení pojistného limitu si není vědom přechodu do jiného stupně zabezpečení a 

parametry zabezpečení daného objektu nechává nezměněny. V tomto případě při vzniku 

pojistné události pojistitel může zkrátit pojistné plnění na základě nesplnění podmínek pro 

daný stupeň. 

Společnost Iprokos, s.r.o. bude v budoucnu dokupovat a měnit některá zařízení 

provozovny a s tímto krokem přichází i možnost změny pojistného limitu odcizení. Jednatel 

společnosti byl na možné výše zmíněné možné problémy upozorněn. 

5.4.7 Pojištění odpovědnosti za škodu 

Odpovědnostní pojištění bylo přidáno k pojistné smlouvě dodatkem k datu 23. 10. 

2012. Základní rozsah pojištění odpovědnosti za škodu má stanoven limit pojistného plnění na 

částku 5 000 000 Kč. V prodejně Lahůdek Delikates dochází k přípravě teplých i studených 

pokrmů. Příprava probíhá i během manipulace s ohněm a hrozí zde i nebezpečí vzniku 

požáru. Lahůdky Delikates sídlí v přízemí čtyř podlažního obytného domu a v případě požárů 

může toto nebezpečí ohrozit celou nemovitost. 
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Z uvedené možnosti vzniku pojistného nebezpečí se jeví pojistný limit 5 000 000 Kč 

stanovený v pojistné jako nedostatečný. Společnost Iprokos, s.r.o. by měla v pojistné smlouvě 

zvýšit pojistný limit u pojištění odpovědnosti za škodu a tím zamezit možnosti vzniku 

nepříznivé situace. 
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6 Závěr 

Společnost Iprokos, s.r.o. zaujímá na místním trhu města Ostravy postavení 

maloobchodního prodejce a výrobce potravin. Společnost působí na tomto trhu řadu let a 

vytvořila si zde pověst již tradičního prodejce. V posledních letech však síla konkurence 

v oboru prodeje a výroby potravin neustále roste a sílí. Příčinou této rostoucí konkurenční síly 

lze spatřovat v příchodu celé řady hypermarketů a ve výstavbě nových obchodních center. 

Společnost Iprokos, s.r.o. spadající do kategorie středních podniků, tak svádí neustálý boj o 

zákazníky a snaží si zabezpečit dostatečné tržby, aby na poli konkurence obstála. Z těchto 

důvodů si společnost nemůže dovolit chyby v podobě neplánovaných výloh a nákladů, které 

by její postavení na trhu znejistilo. Tyto neplánované výlohy a náklady lze spatřovat v řadě 

rizik skrývající záporný výsledek. Je proto pro společnost Iprokos, s.r.o., ale i pro každý 

podnikatelský subjekt důležité identifikovat tyto možná rizika a snažit se je následně 

eliminovat či snížit. Řešení této nejistoty lze nalézt ve správně složeném pojistném plánu, 

který nám možné náklady vyvolané daným rizikem eliminuje nebo alespoň sníží. Díky 

správnému přístupu k pojištění lze tedy optimalizovat náklady na existující rizika a vyhnout 

se chybám, které by ohrozily naše postavení na trhu. Úkolem této diplomové práce tedy bylo 

zhodnotit daný pojistný plán společnosti vztahující se na jednu z provozoven a zjistit zda jsou 

zajištěna veškerá možná rizika, která by mohla společnost Iprokos, s.r.o. ohrozit. 

Základním kamenem zhodnocení pojistného plánu je identifikace a popis rizik, které 

se na dané provozovně mohou vyskytnout a měly by být zahrnuty v pojistném plánu. Jako 

podklad k pozdější identifikaci sloužil teoretický výklad a charakteristika rizika. K této 

charakteristice byly připojeny konkrétní skupiny rizik vytvořené různými autory. Po uvedení 

těchto výčtů rizik bylo zjištěno, že žádný z autorů plně nevyjádřil možná rizika, která by 

mohla na provozovnu společnosti Iprokos, s.r.o. dopadnout. Ke konkrétnější identifikaci rizik 

byla proto popsána i obecná analýza rizika mající za úkol nalézt specifická rizika pro danou 

prodejnu. Řada pojišťovacích zprostředkovatelů při sestavování pojistného plánu vychází 

z informací získaných díky dotazovaní a přímému kontaktu se zájemcem o pojištění. Z tohoto 

důvodu byla k obecné analýze rizik zvolena metoda účelových interview neboli metoda 

Delphi. Díky této metodě došlo ke kontaktu s vedoucí prodejny, ale i s jednatelkou 

společnosti Iprokos s.r.o. a byla odhalena další rizika, která byla zařazena do analýzy.  

Společnost Iprokos s.r.o. svá rizika v minulosti pojistila u společnosti Generali 

Pojišťovna, a.s. a tudíž s ní uzavřela pojistnou smlouvu, která obsahuje stávající pojistný plán. 

Pokud dojde po zhodnocení pojistného plánu k návrhům ke změnám, bude realizace těchto 
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změn vést i ke změně pojistné smlouvy. Proces změny spolu se vznikem, přerušením a 

zánikem pojistné smlouvy jsou taxativně vymezeny v novém občanském zákoníku a tato 

problematika byla také popsána v diplomové práci. V popisu této problematiky obsahující 

důležité informace pro obě smluvní strany lze vyzdvihnout jedno základní zjištění, že 

podnikatel, který má sjednáno pojištění by měl v pravidelných intervalech kontrolovat, zda 

jeho stav odpovídá stavu uvedenému v sepsané pojistné smlouvě a případné změny hlásit 

pojistiteli. Mnoho podnikatelů v průběhu trvání pojištění na toto zapomíná a při pojistné 

události poté nedochází k požadovanému pojistnému plnění. Je tedy na místě pravidelná 

kontrola a kontakt s pojistitelem. 

Po rozboru veškerých podstatných teoretických skutečností došlo k představení 

společnosti Iprokos, s.r.o. a jejího pojistného plánu. Z několika provozoven společnosti 

Iprokos, s.r.o. byla k popisu vybrána provozovna Lahůdky Delikates. Tato provozovna byla 

vybrána z důvodu její specifické činnosti oproti jiným provozovnám. Lahůdky Delikates na 

rozdíl od ostatních samoobslužných prodejen potravin se zaměřuje na výrobu a prodej 

lahůdkářských výrobků. Díky tomuto zaměření se liší i její pojistný plán a výčet rizik oproti 

jiným provozovnám. Lahůdky Delikates mají v pojistné smlouvě sjednané standardní 

pojištění týkající se odcizení, přírodních nebezpečí, nebezpečí vody a nebezpečí označováno 

zkratkou FLEXA. Tato pojištění jsou obvykle sjednávána většinou podnikatelů. V dodatku 

pojistné smlouvy si pak společnost připojistila přepravu movitých věcí, zásob, peněz a 

cenností, odpovědností pojištění a pojištění rozšíření salmonely. K těmto pojištěním byly 

uvedeny pojistné částky, pojistné limity a roční pojistné. Jelikož byla pojistná smlouva a 

dodatek k této smlouvě uzavřeny v roce 2012, řídí se pojistnými podmínkami platnými pro 

tento rok. Roku 2014 byly vydány pojišťovnou Generali, a.s. nové pojistné podmínky a 

z tohoto důvodu došlo u pojistných nebezpečí sjednaných v pojistné smlouvě i ke srovnání 

obou pojistných podmínek. Ve srovnání těchto pojistných podmínek se objevili rozdíly, které 

ovšem byly zanedbatelné a v případě přechodu do režimu nových pojistných podmínek by 

nedošlo k žádným velkým změnám. V závěru došlo k celkovému součtu jednotlivých 

pojistných částek a bylo vyjádřeno celkové roční pojistné. 

V závěru diplomové práce byla provedena obecná analýza rizik a na jejím základě 

byly provedeny návrhy na úpravu a změny pojistného plánu. Jako podklady pro analýzu 

posloužili, výše zmíněna pojistná smlouva a roční uzávěrka majetku společnosti Iprokos, 

s.r.o. Na základě uzávěrky majetku byl vytvořen seznam aktiv nacházející se na provozovně 

Lahůdky Delikates. V tomto seznamu byla stanovena hranice analýzy rizik, která oddělila 
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aktiva náležící do předmětu pojištění od aktiv, která v předmětu pojištění zahrnuta nejsou. Po 

tomto oddělení vznikl seznam aktiv, s kterým bude obecná analýza rizik dále pracovat. Další 

fází analýzy bylo seskupení aktiv do skupin, ve kterých mají daná aktiva stejné vlastnosti. 

Následovalo ohodnocení těchto aktiv podle pořizovací ceny a závěrečný součet těchto aktiv. 

Závěrečný součet aktiv určil celkovou hodnotu movitého majetku provozovny Lahůdky 

Delikates. 

Po seřazení aktiv do jednotlivých skupin došlo k identifikaci rizik k jednotlivým 

skupinám aktiv. Podmínkou této identifikace bylo, že hledané riziko ohrožuje alespoň jedno 

aktivum z dané skupiny. Rizika se ke skupinám aktiv přiřazovala na základě teoretického 

výčtu rizik jednotlivých autorů uvedených na začátku diplomové práce a pomocí účelových 

interview prováděných s vedoucí prodejny a jednatelkou společnosti Iprokos, s.r.o. přímo na 

prodejně Lahůdky Delikates. Při identifikaci rizik se objevovala rizika, která ohrožovala bez 

výjimky všechny skupiny aktiv a vedle nich se pak objevovala rizika ohrožující pouze určité 

skupiny aktiv. Rizika ohrožující všechna aktiva byla proto nazvána riziky obecnými a rizika 

ohrožující konkrétní skupiny riziky specifickými. 

Pod obecná rizika byla řazena převážně rizika požáru, rizika způsobená kouřem, rizika 

přímého nebo nepřímého úderu blesku, riziko škody způsobené vodou, přírodní rizika a rizika 

odcizení.  

Ke skupině aktiv, která je nazvaná zásoby, jejichž hodnota byla ze všech skupin aktiv 

největší, byla přiřazená specifická rizika. Jelikož tato skupina aktiv má nejvyšší hodnotu měla 

by k těmto rizikům být věnována zvýšená pozornost. Drtivá většina zásob je uložena 

v elektrických mrazácích, chladících pultech nebo ledničkách. V případě výpadku 

elektrického proudu, přetížení zařízení, úderu blesku nebo jiné události, která způsobí 

výpadek tohoto zařízení, je ohrožena kvalita zásob a životnost zásob. S tímto ohrožení zásob 

je ohrožen i celkový provoz, který vlivem chybějících zásob může být částečně nebo zcela 

přerušen. Zásoby jsou také dováženy jednotlivými dodavateli. V případě zákusků a sladkého 

sortimentu, dodavatel zásobuje prodejnu pravidelně každý den čerstvými výrobky. Pokud by 

dodavatel tohoto zboží byl v prodlení s dodáním zboží, prodejna by byla nucena přerušit 

prodej těchto výrobku na určitý časový úsek. 

Další skupina aktiv nazvaná skladování potravin zahrnuje ledničky a mrazničky 

v prostorách, kde probíhá výroba a skladování potravin, ale do tohoto výčtu patří i chladící 

pulty a vitríny umístěné přímo na prodejně. Tato zařízení slouží k prezentaci výrobku 

zákazníkovi. Jelikož je část těchto aktiv umístěna přímo v prostorách prodeje zboží a slouží 
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k prezentaci výrobku, může dojít následkem výpadku elektrického proudu také k přerušení 

provozu. 

Do další skupiny aktiv nazývaná elektronika jsou řazeny podle seznamu aktiv počítač 

a systémová pokladna. Specifická rizika této skupiny se ovšem mohou vztahovat na veškerou 

elektroniku na provozovně Lahůdky Delikates.  Během manipulace s těmito zařízeními hrozí 

riziko nahodilého rozbití. Příprava jídel a pokrmů v provozovně Lahůdky Delikates probíhá 

velice intenzivně. Elektronická zařízení na přípravu jídel jsou často využívána a manipulace 

s nimi je také velice častá. 

Identifikací možných rizik končí fáze obecné analýzy rizik a dochází k návrhům na 

úpravu pojistného programu na základě této analýzy. 

Rizika uvedena ve výčtu společných rizik dopadají na většinu podnikatelských 

subjektů. Proces a postup zavádění těchto pojistných nebezpečí do pojistné smlouvy lze 

nazvat automatickým. Při tvorbě pojistného programu velká většina podnikatelských subjektů 

výše zmíněna pojistná nebezpečí do pojistné smlouvy zahrne. Výjimkou není ani společnost 

Iprokos, s.r.o. a zavedení těchto pojistných nebezpečí do pojistné smlouvy lze považovat za 

zdařilý krok. 

Provoz prodejny Lahůdky Delikates je z velké části závislý na výrobě. Pokud by došlo 

k přerušení provozu na krátkou dobu vlivem výpadku zařízení, nebo k dlouhodobému 

přerušení způsobené vlivem požáru či jiného takto závažného nebezpečí, bude mít toto 

přerušení velký vliv na chod provozovny a nastane situace, kdy prodejna bude vykazovat ušlý 

zisk. Z tohoto důvodu by společnost Iprokos, s.r.o. měla zvážit, zde není na místě do 

pojistného programu zařadit pojistnou ochranu přerušení provozu, která by tato rizika 

eliminovala. Tato ochrana je sjednávána proti škodám vzniklým v příčinné souvislosti 

s celkovým nebo částečným přerušením provozu, způsobený věcnou škodou na sjednaném 

místě pojištění na věci sloužící k provozu. 

Společnost Iprokos, s.r.o. na základě časté manipulace a využívaní elektronických 

zařízení, které mají v seznamu aktiv nejširší zastoupení a jednotlivé položky elektroniky mají 

i vysokou hodnotu, by měla do svého pojistného programu zahrnout i pojištění elektronického 

rizika. Toto pojištění pokrývá případ nahodilého rozbití vztahující se na elektronická zařízení 

a přístroje, tedy na zařízení, která pro svou funkci využívají elektronické prvky.  

Nejdůležitějším návrhem na úpravu pojistného plánu je úprava pojistné hodnoty 

předmětu pojištění. Pojistná hodnota movitých věcí je stanovena v pojistné smlouvě na 
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hodnotu 500 000 Kč. Po provedení obecné analýzy rizik bylo zjištěné, že hodnota předmětu 

pojištění ve skutečnosti činí 936 707 Kč. V tomto případě nastává situace, kdy je pojistná 

částka nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku. Tato situace je v novém občanském 

zákoníku nazývána jako podpojištění a je upravena v ustanovení § 2854 NOZ. V důsledku 

podpojištění dojde během případné pojistné události ke snížení pojistného plnění a to 

v poměru v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného 

majetku. Tento krok ze strany pojistitele je nazýván krácení pojistného plnění. Společnost 

Iprokos, s.r.o. by měla upravit pojistnou částku předmětu pojištění na aktuální hodnotu.  

Společnost Iprokos, s.r.o. má v tuto chvílí v předmětu pojištění uvedenu nižší hodnotu 

majetku než, kterou ve skutečnosti v tuto chvíli disponuje. Tento akt lze považovat za 

podstatné zvýšení pojistného rizika. Zvýšení či snížení pojistného rizika je popsané 

v ustanovení § 2790 - § 2795 NOZ nazvané Změna pojistného rizika. Podle ustanovení § 

2793 NOZ musí pojistník informovat pojistitele o změně pojistného rizika, jinak má pojistitel 

právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Z tohoto důvodu by společnost Iprokos, s.r.o. 

měla neprodleně informovat pojistitele o aktuální situaci ve změnách ohodnocení předmětu 

pojištění. 

Posledním doporučením na změnu pojistného plánu se týká odpovědnostního 

pojištění. Limit pojistného plnění je v pojistné smlouvě stanoven na částku 5 000 000 Kč. 

V prodejně Lahůdek Delikates dochází k přípravě teplých i studených pokrmů. Příprava 

probíhá i během manipulace s ohněm a hrozí zde i nebezpečí vzniku požáru. Lahůdky 

Delikates sídlí v přízemí čtyř podlažního obytného domu a v případě požárů může toto 

nebezpečí ohrozit celou nemovitost. 

Z uvedené možnosti vzniku pojistného nebezpečí se jeví pojistný limit 5 000 000 Kč 

stanovený v pojistné jako nedostatečný. Společnost Iprokos, s.r.o. by měla v pojistné smlouvě 

zvýšit pojistný limit u pojištění odpovědnosti za škodu a tím zamezit možnosti vzniku 

nepříznivé situace. 

  Společnost Iprokos, s.r.o. má pojistný plán provozovny Lahůdky Delikates postaven 

na dobrých základech a pojistná smlouva je poměrně zdařilá. Je na zvážení společnosti zda 

navrhované změny aplikovat či ne. Je ovšem důležité upozornit že změny týkající se hodnoty 

předmětu pojištění jsou nevyhnutelné a z pohledu práva povinné. V případě neprovedení této 

změny a nastání pojistné události může dojít k nemalým nákladům, které mohou ohrozit 

stabilitu společnosti.               
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