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1 Úvod 

 

Pro svět, ve kterém žijeme, je charakteristická celá řada nejistot a nahodilostí. 

Lidská společnost je neustále ohrožována nepříznivými důsledky nahodilých, 

nepředvídatelných událostí, které mají původ jednak v povaze lidmi neovlivnitelných 

přírodních jevů, jednak v nedokonalosti samotné lidské společnosti a jejích jednotlivých 

členů. V životě prakticky neexistuje situace, kterou by nedoprovázela určitá míra rizika. 

Z permanentního ohrožování života a zdraví lidí, jejich zájmů a majetku, tak vyrůstá 

intenzivní potřeba jistoty a zabezpečení. Úrazové pojištění je vhodné pro všechny, kteří 

chtějí zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků a chtějí mít 

garantovanou částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu. Toto pojištění sice 

nezabrání samotnému úrazu, avšak může poskytnout významnou finanční náhradu či 

dokonce možnost úspěšného přestání doby zranění. Nebezpečí úrazu jistě není 

zanedbatelné. Podle statistik se v České republice přihodí každou minutou téměř 4 úrazy, 

to znamená více než 5 000 úrazů denně, přičemž se úrazy stávají častěji mužům  

než ženám. V důsledku úrazu zemře každý den okolo 23 lidí. Každým rokem přibývá 

úrazů s trvalými následky a úrazů dětí. Právě děti jsou nejčastějšími objekty úrazů. Více 

než 1 200 dětí denně utrpí nějaký úraz. V počtu dětských úrazů vede dokonce Česko  

v evropském kontextu některé statistiky. Každý úraz, zejména s trvalými následky, může 

znamenat podstatný zásah do života jedince i jeho rodiny. Úrazové pojištění tak nabízí 

skutečnou pomoc v pravý okamžik. 

 

Česká republika se stala členem Evropské unie, a tedy i součástí Jednotného 

evropského pojišťovacího trhu. V pojišťovnictví, tak jako v jiných oblastech, došlo  

k takzvané harmonizaci podmínek s Evropskou unií. Do praxe byl uveden novelizovaný 

zákon o pojišťovnictví, zcela nový zákon o pojistné smlouvě a zákon o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech. Pojišťovny rozšířily a neustále rozšiřují, 

také díky zvyšující se konkurenci, svou nabídku a předkládají klientům řadu nových  

a kvalitních pojistných produktů a služeb. 

 

Cílem bakalářské práce je charakteristika úrazového pojištění, komparace 

vybraných produktů a následný výběr optimálního produktu pro konkrétní vybraný 

subjekt. 
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Bakalářská práce bude rozdělena kromě úvodu a závěru do tří částí. V první části 

bude zmíněna charakteristika úrazového pojištění, jeho začlenění do jednotlivých kategorií 

a formy pojištění úrazu. Druhá část bude zaměřena na profily jednotlivých pojišťoven  

a porovnání vybraných produktů úrazového pojištění. Závěrem práce budou zhodnoceny 

produkty a bude vybrána optimální varianta pojištění úrazu pro konkrétní subjekt. 
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2 Charakteristika pojišt ění úrazu 

 

Ekonomický subjekt má v podstatě dvě možnosti, jak se finančně vyrovnat  

s nahodilými událostmi. Může je krýt z vlastních zdrojů formou tzv. samopojištění, nebo 

může využít pojištění, tedy možnost přesunu rizika z ekonomického nebo jiného subjektu 

na speciální instituci, pojišťovnu. Pojištění nemůže zabránit výskytu náhodných  

a nebezpečných událostí, ale může řešit jejich finanční důsledky. Jak uvádí Ducháčková 

(2005), z tohoto hlediska je pojištění chápáno jako nástroj finanční eliminace negativních 

důsledků nahodilosti. Z právního pohledu představuje pojištění právní vztah, při kterém  

na sebe pojistitel přebírá závazek, že v případě nahodilé (v pojistných podmínkách blíže 

označené) události, poskytne pojištěnému pojistné plnění. 

 

2.1 Úrazové pojištění a pojetí úrazu 
 

Úrazové pojištění je pojistný produkt, u něhož je výplata pojistného plnění vázána 

na vznik úrazu u pojištěné osoby. Přitom úraz bývá v pojišťovnictví charakterizován jako 

neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli 

pojištěného anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších 

teplot, plynů, par, záření a jedů, které měly za následek tělesné poškození nebo smrt 

pojištěného, viz Ducháčková (2005). Někdy je také zdůrazňováno, že k úrazu musí dojít  

v době trvání pojištění. V pojistných podmínkách bývá časově omezena možná prodleva 

mezi úrazem a smrtí jako jeho následkem.  

 

K úrazu může dojít kdykoliv a kdekoliv, ať už při sportu, různých dopravních 

nehodách, v zaměstnání nebo při jiných činnostech v běžném životě. Úraz může omezit 

zraněného na dlouhé měsíce i roky, nehledě na to, že následky poranění mohou být i trvalé. 

Důvodem pro uzavření úrazového pojištění může být také to, že s úrazem bývá často 

spojena pracovní neschopnost. Za pracovní úraz sice nese odpovědnost zaměstnavatel, 

ovšem to, že zaměstnavatel poskytne odškodnění vždy a v plné výši, neplatí absolutně. 

Úrazové pojištění tak nabízí každému jednotlivci finanční pomoc v ten pravý okamžik. 

 

První úrazová pojištění byla pojištěními cestovními, která navazovala na pojištění 

v námořní dopravě. Podmětem vzniku se stalo značné riziko v námořní dopravě. Také jsou 

známy případy, kdy bylo možné pojistit proti úrazu zaměstnance, např. námořní kapitány 
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nebo žoldnéře. Celkově však šlo pouze o výjimečné případy, neboť tato pojištění byla 

považována za nemorální, a existence úrazového pojištění až do konce 18. století upadla  

v zapomenutí.  

 

V souvislosti se vznikem a rozšiřováním železniční dopravy dochází v 19. století 

k rozvoji úrazového pojištění. Jeho smyslem se stala úhrada pojistných potřeb vznikajících 

při železničních neštěstích. Cestující se mohli pojistit jak pro jednotlivou cestu (jízdu) 

železnicí, tak i na určité časové období včetně doživotního pojištění za jednorázové 

pojistné. Z důvodu zvyšování zájmu o toto pojištění byla v Rakousku založena roku 1887 

železniční úrazová pojišťovna. Dalším důležitým impulsem k využívání úrazového 

pojištění se stal rozmach tovární výroby a vznik továrního zákonodárství. 

 

Dnes patří úrazové pojištění podle počtu uzavřených pojistek k nejrozšířenějšímu 

druhu pojištění. Důvodem je mimo jiné relativně nízká cena. Avšak tato cena je především 

způsobena poměrně malou úrovní pojistného zabezpečení. Neboť, jak už bylo zmíněno, 

úrazovým pojištěním je poskytována pojistná ochrana jen v případě, že smrt, invalidita  

či pracovní neschopnost vznikne následkem úrazu. To je příčinou toho, že celkově 

samostatné pojištění úrazu zaznamenává úpadek. O úrazové pojištění je mnohem větší 

zájem pokud je nabízeno v rámci jiného (nejčastěji životního) pojištění jako forma 

připojištění.  

 

V souvislosti s výše uvedeným vyplývá, že úrazové pojištění lze sjednat: 

- samostatně; 

- v rámci sdružených pojištění a to spolu se životními riziky; 

- jako kombinované s cestovním pojištěním; 

- jako doplněk pojištění motorových vozidel. 

 

Pokud je úrazové pojištění sjednáno jako samostatný pojistný produkt, je pro něj 

typická smluvní podoba. V tomto případě se uzavírá tzv. pojistná smlouva, která je 

charakterizována jako právní dokument, vyhotovený v písemné formě podle platných 

právních předpisů, na jehož základě vzniká smluvní pojištění fyzických či právnických 

osob. V pojistné smlouvě se pojistitel zavazuje, že v případě vzniku nahodilé události 

poskytne ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistné  

za poskytovanou pojistnou ochranu. Velikost pojistného plnění nelze jednoznačně určit, je 
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ovlivněna celou řadou faktorů. Jak uvádí Daňhel (2006), obecně výše pojistného  

v úrazovém pojištění závisí na velikosti sjednaných pojistných částek, druhu sjednaného 

pojistného plnění a na rizikovosti druhu vykonávané činnosti pojištěným. 

 

V případě velikosti sjednaných pojistných částek existují tří dílčí pojistné 

částky, a to pojistná částka v souvislosti s trvalým následkem úrazu, pojistná částka  

pro případ smrti následkem úrazu a pojistná částka související s léčebnými výlohami 

následkem úrazu. 

 

Pokud se jedná o druh sjednaného pojistného plnění, může být toto plnění 

sjednáno ve třech základních podobách, a to jako jednorázové plnění nebo jako časově 

omezený důchod či důchod doživotní. 

 

Dále záleží na rizikovosti druhu vykonávané činnosti pojištěným. Úrazové 

pojištění rozděluje pojištěné osoby podle povolání a zájmové činnosti do různých 

rizikových skupin, jejichž počet není státem regulován, závisí na vlastním uvážení 

pojišťoven. Z pojistně-matematického hlediska pak výpočet pojistného pro jednotlivé 

(adekvátně zvolené) rizikové skupiny spočívá ve správném odhadu pravděpodobnosti 

pojistné události na základě minulých záznamů a projekcí do budoucna, jak uvádí Cipra 

(1996). Pojistné plnění má většinou formu výplaty příslušných procent, podle sjednaných 

oceňovacích tabulek, ze stanovených pojistných částek. Zpravidla pojišťovny nabízejí 

násobky základních pojistných částek do stanoveného maxima s tím, že mohou být 

předepsána určitá omezení.  

 

V souvislosti se zařazením pojištěných do rizikových skupin, požadují pojišťovny 

před uzavřením pojistné smlouvy vyplnění tzv. zdravotního dotazníku, pomocí něhož 

zkoumají zdravotní stav svých potencionálních klientů. V některých případech může 

pojišťovna odmítnout uzavřít smlouvu, případně ji uzavře za podmínek vyššího pojistného. 

Je to zejména v případech komplikovanějšího zdravotního stavu a obvykle je nutné přiložit 

k návrhu smlouvy lékařskou zprávu či výpis ze zdravotní karty. 

 

Zdravotní dotazník téměř ve všech případech obsahuje dotazy na základní 

informace typu věk, pohlaví, váha, údaje o rodičích a sourozencích nebo např. zda klient 

nosí brýle či kouří. Dále jsou nezbytné otázky zaměřené na zjištění, zda klient nebyl někdy 
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vyšetřován, sledován nebo léčen pro určité úrazy či nemoci. Jedná se především  

o cukrovku, rakovinu a jiné nádory, infekční nemoci, nemoci ledvin, močových cest, 

nemoci kloubů a svalů, bolesti páteře, onemocnění kůže, ekzém, lupénku, apod. 

 

2.2 Rozsah pojistné ochrany 
 

Pojišťovny uplatňují v rámci úrazového pojištění výluky z pojistného plnění. 

Především se může jednat o úrazy při výkonu služby v ozbrojených silách, úrazy  

při vnitřních nepokojích a válečných událostech nebo o úrazy při provozování extrémních 

sportů. Pojistné plnění nebývá poskytováno ani při sebevraždě, při pokusu o sebevraždu, 

jakož i při úmyslném poškození vlastního zdraví, při smrti nebo invaliditě pojištěného 

následkem radioaktivního záření, v případě úrazů spojených s požitím alkoholu  

nebo omamných a návykových látek a úrazů v souvislosti s jednáním, za něž byl pojištěný 

odsouzen za trestný čin. 

 

Za úraz se nepovažují nemoci (infarkt, mrtvice, neurózy, nádory apod.),  

a to i když se dostavily jako následky úrazu. Pojistná ochrana se logicky nevztahuje  

na úrazy, které byly prodělány v minulosti a na jejich důsledky v současné době. 

 

Pojistné podmínky mohou naopak obsahovat ustanovení, jimiž jsou zdůrazněny 

případy, kdy je plnění poskytováno. Nejčastějšími případy mohou být například utonutí, 

popálení, vniknutí infekce do těla otevřenou ranou způsobenou úrazem, vymknutí končetin 

či natažení svalů. 

 

2.3  Začlenění úrazového pojištění do jednotlivých kategorií 
 

Subkapitola je zaměřena na některé důležité kategorie pojištění podle jednotlivých 

klasifikací a následně na zařazení úrazového pojištění.  

 

Z hlediska způsobu financování je pojištění členěno na pojištění sociální  

a komerční. 

 

Pojištění sociální zahrnuje úhradu tzv. sociálních rizik v rozsahu daném 

rozhodnutím státu (koncipováno jako pojištění povinné). Pojištění komerční (soukromé) 
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zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů, obvykle v návaznosti na jejich rozhodnutí  

a potřeby. 

 

2.3.1 Komerční pojištění 
 

Úrazové pojištění se řadí mezi pojištění komerční, proto je v následujícím textu 

uvedeno podrobnější členění tohoto odvětví pojištění. 

 

Komerční (soukromé) úrazové pojištění bylo dočasně utlumeno vznikem 

sociálního úrazového pojištění. Postupem času však opět došlo k růstu jeho významu. Bylo 

to dáno především tím, že sociální úrazové pojištění se zaměřilo výhradně  

na odškodňování pracovních úrazů a později i nemocí z povolání, na rozdíl od soukromého 

úrazového pojištění, které se vztahuje na všechny úrazy včetně pracovních. 

 

Základním členěním komerčního pojištění je rozdělení podle druhu krytých rizik  

na pojištění životní, kryjící životní rizika, tj. riziko úmrtí a riziko dožití; a na pojištění 

neživotní, zahrnující krytí celé škály rizik neživotního charakteru, kam patří právě 

pojištění úrazu.  

 

V rámci komerčního pojištění lze podle potřeby zabezpečení budoucích závazků  

z pojištění (nebo také podle způsobu tvorby rezerv) členit pojištění na riziková  

a rezervotvorná. 

 

U pojištění rizikových je pojistné během pojistného období spotřebováváno 

pojistníkem. U těchto pojištění není jasné, zda pojistná událost jednoznačně nastane. 

Nemusí tedy vůbec vzniknout, ale na druhé straně k ní může dojít, a to i opakovaně. Pokud 

nedojde k pojistné události během trvání pojištění, nedojde ani k vyplácení pojistné částky. 

Mezi pojištění riziková se řadí i pojištění úrazové. 

 

Pojištění rezervotvorná jsou specifická tím, že z pojistného je vytvářena 

pojistitelem rezerva, která je postupně navyšována do finální hodnoty, což je pojistná 

částka, která je pojištěnému vyplacena v případě pojistné události. Jde o pojistné události, 

které jednoznačně v budoucnu nastanou. 
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2.3.2 Pojištění obnosová a škodová 
 

Podle krytí potřeb se pojištění dělí na pojištění obnosová (sumová) a pojištění 

škodová. Míra krytí náhodných potřeb daným druhem pojištění je označována jako míra 

úplnosti pojištění, která je dána použitými formami pojištění. Formy pojištění udávají 

závislost výše pojistného plnění na výši škody (na výši náhodné potřeby). Tato závislost je 

předem určena v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.  

 

Pojištění obnosová (sumová) jsou charakteristická tím, že je zde stanovena 

pojistná částka, uvedená v pojistné smlouvě, která udává absolutní výši pojistného plnění. 

Případná škoda je hrazena ve výši pojistné částky nebo v rozsahu určitého procenta  

z pojistné částky. Výše pojistného plnění nevyplývá z konkrétního rozsahu pojistné 

události, závisí pouze na předem pevně stanovené výši pojistné částky. Pojištění obnosová 

se používají u rizik, kdy škodu nelze přímo ohodnotit a přesně peněžně vyčíslit. Z hlediska 

právní úpravy neexistují omezení pro velikost sjednávaných pojistných částek ani omezení 

pro počet pojištění sjednaných pro krytí jednoho rizika.  

 

Pojištění škodová jsou taková pojištění, jejichž účelem je náhrada škody vzniklé 

v důsledku pojistné události. Pojistné plnění je tedy závislé na výši vzniklé škody. 

Pojištěný ve škodovém pojištění nemůže od pojišťovny získat pojistné plnění vyšší než je 

škoda. Pokud by nastala situace, kde by bylo dosaženo vyššího pojistného plnění než je 

vzniklá škoda, jednalo by se o tzv. pojistný podvod. Proto je v rámci tohoto pojištění 

charakteristický přechod práva na náhradu škody vůči třetím osobám z pojištěného  

na pojišťovnu. 

 

Úrazové pojištění se může řadit jak do obnosových, tak do škodových pojištění. 

Ta část úrazového pojištění, která neuhrazuje léčebné a podobné výdaje, patří  

do obnosového pojištění. V případě léčebných výloh je pojištění úrazu chápáno jako 

pojištění škodové. 

 

2.3.3 Neživotní pojištění 
 

Podstatou neživotního pojištění je krytí celé škály rizik neživotního charakteru,  

ať už se jedná o rizika ohrožující zdraví a životy osob nebo rizika vyvolávající přímé věcné 
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škody či finanční ztráty. Jedná se o pojištění riziková, u kterých náhodné události mohou  

v průběhu trvání pojištění vzniknout, ale nemusí. Také nelze jednoznačně určit jaká bude 

výše pojistného plnění. Zpravidla nebývají spojeny s žádnou formou spoření a ukončením 

pojistné smlouvy pojištění zaniká. 

 

Produkty neživotního pojištění jsou velmi různorodé. V současné době se dají 

vzájemně kombinovat, jsou nabízeny především v kombinaci s produkty životního 

pojištění, s cílem zabezpečit komplexní nabídku pojistné ochrany.  

 

Neživotní pojištění dělíme do následujících oblastí, viz Ducháčková (2006): 

- neživotní pojištění osob; 

- pojištění majetku; 

- pojištění odpovědnosti za škody; 

- pojištění právní ochrany; 

- cestovní pojištění. 

 

Úrazové pojištění, stejně jako nemocenské pojištění, se řadí do první oblasti, tedy 

do neživotního pojištění osob. 

 

2.4 Formy úrazového pojištění 
 

Úrazy mívají celou řadu následků, proto je úrazové pojištění značně variabilní  

a lze jej sjednat pro různá rizika. Může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem 

úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu  

v různých kombinacích. Standardem pojištění je možnost rozšířit pojistnou ochranu o další 

rizika dle nabídky jednotlivých pojišťoven (např. připojištění drobných úrazů). V dnešní 

době, především díky zvyšující se konkurenci, může být sjednáno úrazové pojištění  

jak pro dospělého, tak pro dítě nebo celou rodinu. 

 

Úrazové pojištění obvykle zahrnuje pojištění pro případ smrti následkem úrazu, 

pojištění pro případ trvalých následků úrazu a úrazové pojištění denního odškodného. 
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2.4.1 Pojištění pro případ smrti následkem úrazu 
 

Nastane-li smrt následkem úrazu, je smluvená pojistná částka vyplacena 

oprávněné osobě uvedené v pojistné smlouvě. Není-li tato osoba určena, pak je pojistné 

plnění vyplaceno osobám podle zákona o pojistné smlouvě. Smrt však nemusí nastat ihned 

při úrazu nebo bezprostředně po něm. Pojišťovny definují v pojistných podmínkách období 

mezi úrazem a smrtí následkem úrazu. Po uplynutí určité stanové doby od data smrti 

následkem úrazu nárok na plnění zaniká, a to i v případě, že v průběhu pojistné doby  

k pojistné události, určené v pojistné smlouvě, vůbec nedošlo. 

 

2.4.2  Pojištění pro případ trvalých následků úrazu 
 

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, pojišťovna vyplatí podle jejich 

závažnosti tolik procent ze sjednané pojistné částky, kolika procentům odpovídá trvalý 

následek v její interní oceňovací tabulce. Záleží však nejen na pojistných podmínkách, ale 

rovněž na posouzení smluvního lékaře pojišťovny.  

 

Někdy také bývá označováno jako úrazové invalidní pojištění nebo pojištění 

poúrazové invalidity. V počátcích úrazového pojištění se setkáme s pojištěním pouze plné 

invalidity. Dnes je v pojištění vždy zahrnuta i částečná invalidita. 

 

Jde o nejvýznamnější složku úrazového pojištění. Proto je toto pojištění obsaženo 

ve všech samostatných pojištění úrazu a také bývá zahrnuto i v úrazových připojištěních 

téměř u všech pojišťoven.  

 

Součástí tohoto pojištění bývá i připojištění progresivního plnění za trvalé 

následky úrazu, kdy je stanovené plnění pojišťovny progresivně zvyšováno v závislosti  

na rozsahu trvalých následků. Progresivní plnění znásobuje pojistnou částku. Pojišťovny 

používají odlišné násobky a nepřipisují progresi menším úrazům.  

 

Často existuje opce, zvlášť u starších lidí, převedení jednorázového plnění  

na doživotní důchod. 
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2.4.3 Úrazové pojištění denního odškodného 
 

Za úrazové pojištění je někdy považováno také pojištění denní dávky odškodného 

v případě úrazu, kdy pojišťovna vyplácí plnění po dobu pracovní neschopnosti. Nejde tedy 

o typické úrazové pojištění, ale spíše o pojištění finančních důsledků pracovní 

neschopnosti při úrazu. V samostatné podobě nelze toto pojištění sjednat. Může jít  

o integrální součást nabízeného pojištění, nebo o možné připojištění k pojištění smrti 

následkem úrazu a k pojištění trvalých následků úrazu. 

 

V případě plnění za dobu nezbytného léčení, jestliže následky úrazu vyžadují 

léčení, obvykle vyplatí pojistitel tolik procent z pojistné částky, kolik odpovídá průměrné 

době nezbytného léčení těchto následků úrazu podle oceňovací tabulky používané 

pojišťovnou. 

 

Některé pojišťovny také vyplácí přímo odškodné za každý den pobytu  

v nemocnici v důsledku úrazu, jedná se o tzv. pojištění denního odškodného při pobytu  

v nemocnici v důsledku úrazu. 

 

V obou případech se obvykle pro plnění za dobu nezbytného léčení ještě 

stanovuje počáteční čekací (karenční) doba a nárok na plnění za dobu nezbytného léčení 

vzniká až po jejích uplynutí. 

 

2.5 Výčet institucí provozujících úrazové pojištění 
 

V současné době má na území České republiky sídlo 36 pojišťoven. Z toho jsou  

3 pojišťovny životní, 18 pojišťoven je neživotních a zbývajících 15 pojišťoven je 

univerzálních. Mezi další subjekty pojistného trhu patří i Česká asociace pojišťoven 

(ČAP), která je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. V současnosti tato asociace 

sdružuje 27 řádných členů, 1 přidruženého člena a 2 členy se zvláštním statutem, jejichž 

podíl na celkovém pojistném v ČR je téměř 98 %. Řádní členové asociace mohou být 

pojišťovny podnikající na území České republiky v souladu se zákonem o pojišťovnictví. 

Přidruženým členem asociace může být pojišťovna, která požádá o členství, do doby, než 

je přijata za řádného člena shromážděním členů. Jedná se o pojišťovnu MAXIMA 

pojišťovna, a.s. Členy asociace se zvláštním statutem mohou být specializovaná sdružení 
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pojišťovacích odborníků a dále právnické osoby, jiné než pojišťovny, působící  

v komerčním pojišťovnictví a zřízené podle zvláštních zákonů. 

 

V Tab. 2.1 je uveden výčet institucí nabízejících úrazové pojištění, které jsou 

současně členy České asociace pojišťoven. Podle nejnovějších záznamů se jedná o těchto  

21 pojišťoven. 

 

Tab. 2.1 Výčet institucí nabízejících pojištění úrazu  

Pořadové 
číslo 

Instituce Podíl na trhu (%) 

1. AEGON Pojišťovna, a.s. 0,24 
2. Allianz pojišťovna, a.s. 7,22 
3. Aviva životní pojišťovna, a.s. 0,65 
4. AXA životní pojišťovna a.s. 1,12 
5. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 3,97 
6. Česká pojišťovna a.s. 29,57 
7. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. 0,22 
8. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6,95 
9. Generali Pojišťovna a.s. 6,28 

10. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 0,29 
11. HDI Versicherung AG, organizační složka 0,20 
12. ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku 5,79 
13. Komerční pojišťovna, a.s. 1,49 
14. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 22,50 
15. Pojišťovna České spořitelny, a.s. 4,89 
16. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., AMCICO AIG Life 1,59 
17. Slavia pojišťovna a.s. 0,13 
18. UNIQA pojišťovna, a.s. 3,21 
19. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. 0,27 
20. Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku 0,15 
21. Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. 0,19 
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3 Komparace vybraných produktů 

Kapitola je zaměřena na charakteristiku pojišťovacích společností a následně  

na analýzu vybraných produktů úrazového pojištění.  

 

3.1 Profily jednotlivých pojiš ťoven 
 

V subkapitole jsou popsány pojišťovny, které byly vybrány metodou náhodného 

výběru. Stručný popis obsahuje informace o vzniku společnosti, zaměření pojišťovacích 

služeb, hodnocení pojišťovny a výčet produktů zaměřených na úrazové pojištění. 

 

3.1.1 Česká pojišťovna, a.s. 
 
Česká pojišťovna, a.s. je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí 

v životním i neživotním pojištění. Vznikla na základě privatizačního projektu  

k 1.5. 1992 transformací z České státní pojišťovny.  

 

Česká pojišťovna, a.s. poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak 

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

Nachází se na více než 700 obchodních místech po celé republice a zaměstnává přibližně  

4 900 zaměstnanců a přes 6 000 obchodních zástupců. V letech 2004 až 2007 se stala 

Pojišťovnou roku. V této prestižní anketě, kterou každoročně vyhlašuje Asociace českých 

pojišťovacích makléřů (AČPM), hodnotí registrovaní pojišťovací makléři všechny 

pojistitele působící na českém trhu podle toho, jak dokážou uspokojit požadavky 

pojistníků, jak kvalitní produkty nabízejí a jak spolupracují se svými nejdůležitějšími 

obchodními partnery. 

 

Celkové předepsané pojistné České pojišťovny podle mezinárodních účetních 

standardů činilo v roce 2008 téměř 40,4 miliardy korun. Tržní podíl na českém pojistném 

trhu z hlediska výše předepsaného pojistného k 31.12. 2008 činil celkově 29,6 %.  

V současnosti spravuje 10,5 milionů pojistných smluv. Česká pojišťovna, a.s.  

je zakládajícím a aktivním členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů. 

 

Česká pojišťovna je jedinou pojišťovnou v České republice, která má 

plnohodnotné ratingové hodnocení od dvou největších mezinárodních ratingových agentur. 
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Před nedávnem jí zvýšila úvěrové hodnocení i rating finanční síly mezinárodní ratingová 

agentura Standard & Poor’s o tři stupně z BBB na stupeň A se stabilním výhledem. 

Mezinárodní ratingová agentura Moody’s pak zvýšila rating finanční síly České pojišťovny 

o tři stupně z Baa3 na stupeň A3 se stabilním výhledem. 

 

Česká pojišťovna, a.s. nabízí tyto varianty pojištění úrazu: 

- úrazové pojištění dospělých a dětí, a to dlouhodobé za běžné pojistné, 

dlouhodobé za návratný vklad (v rámci kombinovaného vkladového 

pojištění) nebo krátkodobé; 

- úrazové pojištění k životnímu pojištění; 

- úrazové pojištění BONUS – s penzijním připojištěním; 

- úrazové pojištění osob dopravovaných motorovými vozidly (tzv. „pojištění 

sedadel"), které se sjednává bez vazby na havarijní pojištění. 

 

3.1.2 ČSOB Pojišťovna, a.s. 
 

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB (dále jen ČSOB pojišťovna) je 

univerzální pojišťovnou, která nabízí ucelené pojišťovací služby občanům a živnostníkům 

stejně jako malým a středním podnikům i velkým korporacím v oblasti životního  

i neživotního pojištění. ČSOB Pojišťovna byla založena v roce 1994 pod názvem 

Chmelařská vzájemná pojišťovna. V roce 1996 vstoupila na trh a v tomtéž roce získala 

povolení k podnikání ve všech demonopolizovaných oblastech pojistného trhu. Od června 

1999 ČSOB působí ve spolupráci a v koordinaci s novým majoritním vlastníkem, 

belgickou pojišťovnou KBC Verzekeringen N.V. z nadnárodní skupiny KBC. Stala se tak 

součástí finanční skupiny KBC Group, která je jednou z největších finančních institucí  

v Belgii, působící ve více než 30 zemích světa. Název Chmelařská pojišťovna byl nahrazen 

označením ČSOB Pojišťovna.  

 

O maximální spokojenost zákazníků se stará více než 700 zaměstnanců a téměř 

770 výhradních pojišťovacích zprostředkovatelů v osmi regionálních pobočkách  

a ve více než 190 obchodních kancelářích po celé České republice. Vybrané produkty 

životního i neživotního pojištění nabízí ČSOB pojišťovna rovněž prostřednictvím 

obchodní sítě sesterské Československé obchodní banky, a.s. a její Poštovní spořitelny. 

ČSOB pojišťovna je rovněž členem České asociace pojišťoven a České kanceláře 



 

17 

pojistitelů. Objemem předepsaného pojistného se řadí na 4. místo mezi všemi 

pojišťovacími subjekty českého trhu. Její tržní podíl činí necelých 7 %. 

 

V rámci úrazového pojištění nabízí: 

- úrazové pojištění dospělých – balíček Pohoda; 

- úrazové pojištění dospělých – balíček Komfort; 

- úrazové pojištění dětí; 

- úrazové pojištění zaměstnanců jako doplňkový pojistný produkt. 

 

3.1.3 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa)  

je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Založena byla v roce 1991 jako první 

komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Hlavním akcionářem 

Kooperativy je WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group. Tato 

významná mezinárodní finanční skupina je největším rakouským pojišťovacím koncernem 

ve střední a východní Evropě. 

 

Na začátku roku 2004 byla uzavřena dohoda o strategickém partnerství mezi 

Kooperativou a Českou spořitelnou. Cílem bylo zlepšit služby a servis klientům. Spojením 

prodejních míst Kooperativy a České spořitelny se výrazně rozšířila dostupnost nabízených 

finančních a pojistných produktů pro klienty v rámci celé České republiky. Nově také byla 

zavedena možnost platit pojistné prostřednictvím bankomatů České spořitelny. 

 

Kooperativa je univerzální pojišťovnou, která nabízí široký sortiment služeb  

a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem  

od drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy. V roce 2008 se Kooperativě 

poprvé podařilo prolomit prvenství České pojišťovny a stala se Pojišťovnou roku 2008.  

V současnosti zaměstnává přes 3 600 zaměstnanců na více než 300 obchodních místech  

a její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR činí 22,5 %. Stejně jako Česká 

pojišťovna a ČSOB pojišťovna je i Kooperativa členem České asociace pojišťoven a České 

kanceláře pojistitelů. 
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Pojišťovna Kooperativa nabízí tyto produkty pojištění úrazu: 

- úrazové pojištění osob; 

- úrazové pojištění dětí. 

 

3.1.4 PRVNÍ AMERICKO- ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., AMCICO AIG Life 
 

PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., AMCICO AIG Life (dále jen 

AMCICO) zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992 jako jedna z prvních 

pojišťoven se stoprocentní zahraniční kapitálovou účastí v České republice. Zakladateli 

AMCICO pojišťovny jsou společnosti ALICO AIG Life (American Life Insurance 

Company) a AIG (American International Group, Inc.). 

 

AMCICO je univerzální pojišťovna nabízející širokou škálu kvalitních produktů 

životního, úrazového, investičního a skupinového pojištění. V současné době má AMCICO 

pojišťovna více než 150 000 klientů a své služby nabízí ve více než 50 pobočkách ve všech 

větších městech České republiky. Na celkovém předepsaném pojistném se AMCICO 

pojišťovna podílí 1,6 %. Je členem České asociace pojišťoven. Jako jediná z vybraných 

pojišťoven není členem České kanceláře pojistitelů. 

 

V rámci úrazové pojištění nabízí: 

- Úrazové pojištění AMCICO ADPI; 

- AMCICO Nemo; 

- AMCICO Frakto; 

- AMCICO Školák; 

- AMCICO Řidič; 

- USA Klinika Plus; 

- AMCICO ExtraMed; 

- AMCICO VitaLife. 

 

V nabídce má také tyto varianty připojištění: 

- Připojištění smrti následkem úrazu (AD); 

- Připojištění trvalých následků úrazu (PI); 

- Připojištění pro případ chirurgického zákroku (S); 

- Připojištění pro případ rekonvalescence (R); 
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- Připojištění denního odškodného v případě úrazu nebo nemoci; 

- Připojištění sirotčího plnění; 

- Připojištění pro případ zlomenin a popálenin; 

- Připojištění pro případ konzultace a speciální hospitalizace. 

 

3.2 Analýza pojistných produktů 
 

Kapitola je věnována analýze vybraných produktů úrazového pojištění dospělých 

v rámci vybraných pojišťoven. Jedná se o: 

- Samostatné úrazové pojištění pro dospělé, Česká pojišťovna, a.s.; 

- ČSOB Samostatné úrazové pojištění; 

- Úrazové pojištění osob, Kooperativa pojišťovna, a.s.;  

- AMCICO Nemo, PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 

 

3.2.1 Samostatné úrazové pojištění pro dospělé, Česká pojišťovna, a.s. 
 

Toto úrazové pojištění lze sjednat buď na přesně stanovenou dobu nebo na dobu 

neurčitou pro osoby ve věku od 15 do 70 let. Pro vstupní věk 15-59 let se sjednává 

pojištění na dobu určitou a pro vstupní věk od 60 do 70 let na dobu neurčitou. Pojistné lze 

platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně, přičemž Česká pojišťovna nabízí slevy  

ve výši 1 % z pojistného za čtvrtletní frekvenci placení pojistného, 2 % za pololetní a 3 % 

za roční frekvenci placení pojistného. Minimální měsíční pojistné je 200 Kč. Úhrada 

pojistného je možná jak hotovostně, tak bezhotovostně.  

 

Základní úrazové pojištění zahrnuje plnění za smrt způsobenou úrazem a za trvalé 

následky úrazu. Podle potřeb klientů je možná kombinace s dalšími riziky. V takovém 

případě může Česká pojišťovna vyplácet, dojde-li v době trvání pojištění k úrazu  

a za podmínek sjednaných v pojistné smlouvě, plnění za smrt následkem úrazu, za smrt 

následkem úrazu v motorovém vozidle, za trvalé následky úrazu včetně progresivního 

plnění, za trvalou invaliditu následkem úrazu, za dobu nezbytného léčení tělesného 

poškození způsobeného úrazem a za hospitalizaci následkem úrazu. Existuje také možnost 

pojistit se pro případ drobných úrazů.  
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Je-li v pojistné smlouvě sjednáno plnění za smrt následkem úrazu v motorovém 

vozidle, pak Česká pojišťovna v případě, že v době trvání pojištění při provozu 

motorového vozidla (určeného pro přepravu osob) s maximálním počtem sedmi sedadel 

byla způsobena pojištěnému smrt úrazem, která nastala nejpozději do 3 let ode dne úrazu, 

vyplatí sjednanou pojistnou částku za smrt následkem úrazu v motorovém vozidle.  

 

Pokud je sjednáno plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození 

způsobeného úrazem, vyplatí pojistitel plnění v závislosti na délce doby nezbytného léčení 

tělesného poškození způsobeného úrazem násobené příslušným přepočtovým koeficientem 

podle Tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Přepočtové koeficienty pro případ plnění za dobu nezbytného léčení 

Délka nezbytného léčení Přepočtový koeficient 
od 1. dne do 120. dne (včetně) 1 
od 121. dne do 240. dne (včetně) 2 
od 241. dne do 365. dne (včetně) 3 

 

Dojde-li k úrazu, jehož následkem bylo z lékařského hlediska nezbytné poskytnutí 

nemocniční lůžkové péče (dále jen „hospitalizace“), vyplácí Česká pojišťovna pojistné 

plnění v závislosti na délce hospitalizace. Plnění za hospitalizaci následkem úrazu  

se poskytuje za hospitalizaci v nemocnici výhradně na území České republiky, a to 

maximálně za dobu 365 dnů v průběhu dvou let od data úrazu. 

 

Základní pojistnou částkou je 100 000 Kč pro případ smrti následkem úrazu  

a 200 000 Kč pro trvalé následky úrazu. Základní pojistná částka pro dobu nezbytného 

léčení tělesného poškození způsobeného úrazem je 20 000 Kč. Je-li sjednáno progresivní 

plnění za trvalé následky úrazu, Česká pojišťovna vyplácí plnění za trvalé následky úrazu  

v závislosti na jejich rozsahu stanoveném v procentech podle oceňovací tabulky 

pojišťovny, viz Tab. 3.2. 

 

Tab. 3.2 Progresivní plnění za trvalé následky úrazu 

Rozsah trvalých následků úrazu (v %) Násobek stanoveného plnění 

do 25 % včetně 1 

nad 25 % do 50 % včetně 2 

nad 50 % do 75 % včetně 3 

nad 75 % do 99 % včetně 4 

100 % 5 
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Pro úrazové pojištění České pojišťovny jsou pojištěnci rozděleni do 3 rizikových 

skupin. První riziková skupina zahrnuje pracovníky, kteří se zabývají duševní činností, 

řídící a administrativní činností ve vnitřní a vnější správě, obchodě, pracovníky  

ve zdravotnictví a kultuře, kteří nevyvíjejí fyzickou činnost. Do druhé skupiny pak patří 

pracovníci vykonávající výrobní či manuální činnosti a profesionální sportovci 

vykonávající vysoce rizikové činnosti. Za profesionálního sportovce je považována osoba 

starší 15 let, která vykonává povolání sportovce a za provozování sportovní činnosti pobírá 

příjem ze závislé či nezávislé činnosti. Třetí skupina zahrnuje pracovníky, kteří vykonávají 

pracovní činnosti s vysokým rizikem úrazu, např. práce v hlubinných dolech, záchranné  

a havarijní práce báňské záchranné služby, příslušníků veřejné a závodní požární ochrany, 

členové horské záchranné služby, profesionální sportovci vykonávající vysoce rizikovou 

činnost apod. Do skupiny vysoce rizikových činností patří všechny druhy sportů, které 

pojištěný provozuje jako účastník organizovaných soutěží nebo jako povolání. Rovněž jsou 

zde zařazeny všechny druhy bojového umění. Existují určité výluky z pojistného plnění. 

Jedná se například o aerobik, atletiku, baseball, bowling, golf, kulečník, kuželky, tenis, 

šipky, šachy apod.  

 

Od 1. července 2006 je nedílnou součástí pojistných smluv indexace úrazového 

pojištění dospělých. Představuje dynamickou úpravu pojistného krytí a pojistného,  

kdy pojišťovna současně zvyšuje pojistné a pojistné částky o procento z pojistného (dále 

indexační procento) stanovené pojistitelem s ohledem na index růstu spotřebitelských cen  

a růst nominálních mezd za minulý rok, které jsou publikovány Českým statistickým 

úřadem. Pojistné a pojistné částky se zvyšují vždy od výročního dne pojištění, pokud 

stanoví pojistitel indexační procento a zároveň pojistník neodmítne toto zvýšení. Výročním 

dnem pojišťění se rozumí den, který se shoduje se dnem počátku pojištění uvedeným  

v pojistné smlouvě. Výše indexačního procenta je zveřejněna na internetových stránkách  

a současně na obchodních místech České pojišťovny. Klienti nemusí navštívit pobočky  

ani vyplňovat a podepisovat formuláře, neboť Česká pojišťovna provádí úpravu pojistného 

krytí automaticky a bez ověřování zdravotního stavu. Pojistník je pravidelně informován  

o výši indexačního procenta a o provedené úpravě pojistného a pojistných částek. Indexace 

pojištění skončí nejpozději ve výroční den pojišťění v roce, v němž pojištěný dosáhne věku 

65 let. Česká pojišťovna neprovádí indexaci pojištění, pokud pojištěná osoba provozuje 

sport patřící do skupiny vysoce rizikových činností jako své povolání. 
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3.2.2 ČSOB Samostatné úrazové pojištění  
 

Úrazové pojištění ČSOB pojišťovny zahrnuje pojištění pro případ smrti 

následkem úrazu, trvalých následků úrazu a volitelně pro případ nezbytného léčení 

tělesného poškození následkem úrazu (denní odškodné) pro osoby ve věku od 14 do 65 let. 

Pojistnou dobu je možné zvolit v rozmezí 5 až 56 let v závislosti na věku pojištěného  

a to tak, aby pojištění končilo nejpozději ve výroční den počátku pojištění v roce, kdy 

pojištěný dosáhne 70 let. Pojistné je možné platit čtvrtletně, pololetně nebo ročně, přičemž 

založení běžného nebo jiného účtu v ČSOB není podmínkou. Toto pojištění je platné  

po celém světě. Není vázáno na investiční podíly. V případě vzniku pojistné události 

nepodléhá pojistné plnění zdanění. 

 

Na výběr jsou dvě varianty tzv. balíčky úrazového pojištění, a to balíček Pohoda  

a balíček Komfort. V případě balíčku Pohoda je základní pojistná částka 200 000 Kč  

pro případ smrti následkem úrazu a 200 000 Kč pro trvalé následky úrazu. Pokud se jedná 

o denní odškodné je základní pojistná částka rovna 100 Kč. V případě balíčku Komfort je 

pro případ smrti následkem úrazu základní pojistná částka 400 000 Kč a stejná částka platí 

i pro trvalé následky úrazu. Pokud se jedná o denní odškodné je základní pojistná částka 

rovna 200 Kč.  

 

Nastane-li smrt následkem úrazu, vyplácí pojišťovna částku pro případ smrti 

následkem úrazu. Utrpí-li pojištěná osoba úraz, jehož trvalé následky dosáhnout alespoň 

dohodnutého procenta, vyplácí dané procento z pojistné částky. Sami si můžeme vybrat,  

od jakého rozsahu tělesného poškození nám bude vyplaceno pojistné plnění, a to buď  

od 1 % nebo od 10 %. K trvalým následkům úrazu lze připojistit progresivní plnění  

až do výše čtyřnásobku pojistné částky. 

 

V případě doby nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu (denní 

odškodné) je možnost volby plnění od 15. nebo 29. dne. Pokud se jedná o 15ti denní limit 

plnění denního odškodného, vyplácí pojišťovna od 15. dne do 28. dne léčení úrazu denní 

odškodné ve výši dvojnásobku sjednané pojistné částky a za každý další den od 29. dne 

léčení vyplácí denní odškodné ve sjednané výši.  Utrpí-li pojištěná osoba úraz, jehož léčení 

vyžaduje alespoň dobu 29 dní, vyplatí pojišťovna sjednané denní odškodné od prvního dne 
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léčení úrazu za celou dobu tohoto léčení. Denní odškodné se vyplácí maximálně  

do 365 dní ode dne úrazu. 

 

3.2.3 Úrazové pojištění osob, Kooperativa pojišťovna, a.s. 
 

Úrazové pojištění pro dospělé osoby je u Kooperativy možno sjednat pro každého 

ve věku od 15 do 70 let, přičemž pojištění může trvat až do věku 85 let. Pojistné je možné 

platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně, při jiném než měsíčním způsobu placení 

poskytuje Kooperativa slevu (čtvrtletně 3 %, pololetně 5 %, ročně 7 %). Pojistné je možno 

rovněž zaplatit jednorázově. Je možná hotovostní i bezhotovostní úhrada.  

 

U tohoto pojištění je výhodou, že v pojistné smlouvě může pojistník zvolit 

kombinaci několika druhů pojistné ochrany, a to trvalé následky úrazu (s možností 

progresivního plnění); smrt následkem úrazu; dále je možnost výběru mezi pojištěním 

tělesného poškození způsobeného úrazem a denním odškodným v případě pracovní 

neschopnosti. Alternativně lze k pojistné smlouvě dokoupit pojištění pro případ pobytu  

v nemocnici.  

 

V případě smrti pojištěného následkem úrazu je možné si zvolit základní 

pojistnou částku od 20 000 Kč až do 800 000 Kč. Pro případ trvalých následků 

způsobených úrazem je to v rozmezí od 20 000 Kč až do 1 500 000 Kč. Maximálně však 

do výše trojnásobku pojistné částky pro případ smrti. Pro případ tělesného poškození 

způsobeného úrazem se pojistná částka může pohybovat od 5 000 Kč až do 200 000 Kč, 

maximálně do výše ¼ pojistné částky pro případ smrti. Pro případ pracovní neschopnosti  

či pobytu v nemocnici následkem úrazu je minimální pojistná částka 50 Kč, maximální 

pojistná částka 800 Kč (max. 1/1000 x PČ pro případ smrti). 

 

Jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny do 25 % včetně, je pojistné plnění 

lineární. Při hodnocení trvalých následků nad 25 % se pojistné plnění progresivně zvyšuje 

až na 400 %. V Tab. 3.3 jsou uvedeny hodnoty progresivního plnění za trvalé následky 

úrazu.  
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Tab. 3.3 Progresivní plnění za trvalé následky úrazu 

Hodnocení trvalých 
následků úrazu (%) 

Progresivní plnění (%) 
Hodnocení trvalých 
následků úrazu (%) 

Progresivní plnění (%) 

5 5 55 125 
10 10 60 150 
15 15 65 175 
20 20 70 200 
25 25 75 225 
30 40 80 255 
35 55 85 290 
40 70 90 325 
45 85 95 360 
50 100 100 400 

 

U pojištění pro případ pobytu v nemocni je pojistnou událostí pobyt pojištěného 

během trvání pojištění na lůžkovém oddělení nemocnice, je-li z lékařského hlediska 

nezbytný v důsledku jeho nemoci, těhotenství, potratu, porodu nebo jeho úrazu. V případě 

pobytu v nemocnici v důsledku úrazu vyplatí za každý den pobytu v nemocnici, počínaje  

4. dnem pobytu v nemocnici, plnění ve výši sjednané částky. Pojišťovna poskytne plnění 

nejvýše za dobu 362 dnů.  

 

V případě pracovní neschopnosti v důsledku úrazu pojišťovna vyplácí plnění 

podle délky pracovní neschopnosti. Výplata denního odškodného začíná 8. dnem a končí 

posledním dnem pracovní neschopnosti způsobené úrazem. Pojišťovna poskytne plnění 

nejvýše za dobu 358 dní. Přehled nejvyšších pojistných částek pro případ pracovní 

neschopnosti je uveden v Tab. 3.4. 

 

Tab. 3.4 Přehled nejvyšších pojistných částek pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti 

Nejvyšší pojistná částka (v Kč) 
Průměrný měsíční příjem 

(v Kč) Zaměstnanec + OSVČ, která je 
účastna nemocenského pojištění 

OSVČ, která není účastna 
nemocenského pojištění 

Do 18 000 200 200 
18 001 – 20 000 200 250 
20 001 – 22 500 200 300 
22 501 – 27 500 250 350 
27 501 – 30 000 300 400 
30 001 – 32 500 400 500 
32 501 – 35 000 500 600 
35 001 – 40 000 600 700 
40 001 – 45 000 650 750 
45 001 – 50 000 700 800 
50 001 – 55 000 750 850 
55 001 – 60 000 800 900 
60 001 – 65 000 900 1 000 
65 001 – 75 000 1 000 1 100 
75 001 – 85 000 1 200 1 300 
85 001 – 95 000 1 350 1 450 
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Nejvyšší pojistná částka (v Kč) 
Průměrný měsíční příjem 

(v Kč) Zaměstnanec + OSVČ, která je 
účastna nemocenského pojištění 

OSVČ, která není účastna 
nemocenského pojištění 

95 000 – 105 000 1 500 1 600 
105 001 – 115 000 1 700 1 800 
115 001 – 125 000 1 800 1 900 
125 001 – 130 000 1 850 1 950 
Více než 130 000 1 900 2 000 

 

3.2.4 AMCICO Nemo, PRVNÍ AMERICKO- ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 
 

Jde o variabilní a v dnešní době vysoce aktuální pojistný program, který zaručuje 

velmi širokou pojistnou ochranu. Zajišťuje finanční krytí pro případ úmrtí následkem 

úrazu, trvalé invalidity následkem úrazu, chirurgického zákroku, hospitalizace  

a volitelnou částí pojištění je rekonvalescence. Pojistná smlouva je uzavírána na dobu 

jednoho roku a může být prodloužena ke dni konce pojistné doby za předpokladu, že je 

pojistné uhrazeno. Pojistitel a pojistník se mohou dohodnout na době platnosti pojistné 

smlouvy na dobu delší než 1 rok. Pojistné lze platit ročně, pololetně, čtvrtletně i měsíčně, 

ale minimální splátka pojistného činí 1 000 Kč. Na roční platbu poskytuje pojišťovna 

AMCICO slevu ve výši 4 % z pojistného. Hotovostní úhrada pojistného není možná. 

Pojistné je uhrazeno, když je připsáno na účtu pojistitele, kdy dokladem o zaplacení 

pojistného je v případě zaplacení bankovním převodem kopie nebo originál příkazu  

k úhradě z účtu, v případě zaplacení poštovní poukázkou podací lístek nebo jeho kopie  

a v případě zaplacení bankovním převodem s použitím prostředků elektronické 

komunikace nebo internetového bankovnictví doklad stanovený pojistitelem. 

 

AMCICO-Nemo lze sjednat ve dvou variantách, a to pro případ úrazu a pro případ 

úrazu i nemoci. Pokud se jedná o Nemo jen z důvodu úrazu vztahuje se toto pojištění  

na menší úrazy – chirurgické zákroky (např. zlomeniny, vykloubeniny, tržné rány) a denní 

odškodné za hospitalizaci z důvodu úrazu. Pojištění AMCICO Nemo včetně nemoci kryje 

chirurgický zákrok a hospitalizaci nejen z důvodu úrazu, ale i nemoci (operace slepého 

střeva, žlučníku, nebo jen hospitalizace z důvodu onemocnění jako např. žloutenky, 

boreliózy apod.). Spodní věková hranice pojištěného pro uzavření AMCICO Nemo  

je 15 let. Pojištění platí maximálně do věku 60 let. Protože Nemo včetně nemoci se uzavírá 

nejméně na dobu 5 let, lze ho naposledy uzavřít ve věku 55 let.  

 



 

26 

K tomuto pojištění lze připojistit soukromé pojištění zdraví AMCICO– ExtraMed. 

Z něj je klient odškodněn v případě, že je přepraven do nemocnice sanitou, je 

hospitalizován na jednotce intenzivní péče, také v případě diagnostického vyšetření  

či lékařské konzultace apod. 

 

Pojistit nelze: 

- osoby v pracovní neschopnosti (možno vyčkat uzdravení); 

- vojenské letecké posádky, posádky vojenských plavidel, bezpečnostní služby, 

ostrahy, osoby přepravující hotovost (pokud tuto činnost vykonávají jako 

specializované firmy), policejní agenty, pořádkové služby, útvary rychlého 

nasazení a podobné speciální jednotky, zásahové jednotky apod.; 

- akrobaty, kaskadéry a profesionální sportovce; 

- osoby vykonávající práce spojené se všemi druhy atomové energie;  

- osoby pracující s výbušninami (výroba, doprava, skladování). 

 

AMCICO Nemo zahrnuje: 

- pojištění pro případ smrti následkem úrazu (AD);  

- pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu (PI); 

- pojištění pro případ chirurgického zákroku následkem úrazu i nemoci (S); 

- pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu i nemoci (DB); 

- pojištění pro případ rekonvalescence následující po hospitalizaci (R). 

 

V Tab. 3.5 jsou uvedeny minimální a maximální pojistné částky pro jednotlivé 

druhy pojištění. 

 

Tab. 3.5 Pojistné částky dle druhu pojištění 

Druh pojištění Minimální pojistná částka (Kč) 
Maximální pojistná částka 

(Kč) 
Úmrtí následkem úrazu 200 000 není omezena 
Trvalá invalidita úrazem 200 000 není omezena 
Chirurgický zákrok  10 000 200 000 
Hospitalizace  100 2 000 
Rekonvalescence  50 1 000 

 

V případě smrti pojištěného následkem úrazu, ke kterému došlo v době platnosti 

tohoto pojištění vyplácí AMCICO obmyšlenému pojistnou částku uvedenou v pojistné 

smlouvě za předpokladu, že tato smrt nastala do 365 dnů po datu úrazu, který smrt 
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zapříčinil. Pojišťovna AMCICO nabízí také tzv. připojištění sirotčího plnění. Pokud dojde  

ke smrti pojištěného následkem úrazu a pokud zároveň při stejném úrazovém ději utrpěl 

zranění i životní partner pojištěného a oba zemřou na následky tohoto společného úrazu  

v době do 365 dnů od data tohoto úrazu je vypláceno pojistné plnění obmyšlené osobě, 

kterou je dítě pojištěného. Za dítě je považováno vlastní nebo osvojené dítě pojištěného  

ve věku do 18 let nebo ve věku do 26 let v případě studia nebo v případě dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu, pokud je toto dítě ve společné péči pojištěné osoby  

a jejího životního partnera. Maximální výše sirotčího plnění činí 2 mil. Kč.  

 

Za trvalou invaliditu pojištěného následkem úrazu se považuje takový úraz,  

v jehož důsledku došlo ke ztrátě končetiny či orgánu nebo k trvalé ztrátě funkce končetiny 

nebo orgánu. Přitom pojišťovna rozlišuje úplnou a částečnou invaliditu. Za trvalou úplnou 

invaliditu je považována invalidita ohodnocená v souladu s relacemi Oceňovací tabulky 

trvalé invalidity 100 %. Za trvalou částečnou invaliditu je považována invalidita 

ohodnocená méně než 100 %. V případě ztráty funkce končetiny nebo orgánu, ztráty, 

zraku, řeči a sluchu je za trvalou invaliditu, která zakládá nárok na pojistné plnění, 

považováno pouze postižení, které přetrvává 12 měsíců následujících od data úrazu, který 

je způsobil, a je na konci tohoto období trvalé. V příloze č.10 jsou uvedeny Zvláštní 

pojistné podmínky Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu, ve kterých je 

zahrnuta Oceňovací tabulka trvalé invalidity. Pojišťovna AMCICO nabízí možnost 

progresivního plnění, a to až do výše pětinásobku pojistného krytí, přičemž trvalé následky 

odškodňuje již od 0,5 %.  

 

U pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace je pojistnou 

událostí hospitalizace z důvodu akutního, komplikovaného a vážného zdravotního stavu 

nebo nemoci uvedených ve zvláštních pojistných podmínkách. V případě nemoci je čekací 

lhůta 60 dní a začíná běžet v den počátku tohoto připojištění a pokud během této lhůty 

dojde k pojistné události, nevzniká nárok na pojistné plnění. AMCICO Nemo platí 

celosvětově. Z toho vyplývá, že pojistné plnění bude vyplaceno v plné výši i v případě,  

že dojde k operaci či hospitalizaci v cizí zemi, navíc v případě hospitalizace v zemích 

Evropské Unie je klientovi vyplacen dvojnásobek denního odškodného. V příloze č. 11 

jsou uvedeny Zvláštní pojistné podmínky Pojištění pro případ chirurgického zákroku  

z důvodu úrazu a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu. Součástí podmínek je Oceňovací 

tabulka chirurgických zákroků AMCICO pojišťovny. 
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Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno pojištění rekonvalescence (R) následující 

po hospitalizaci kryté pojistnou smlouvou, je pojistnou událostí rekonvalescence 

pojištěného a pojišťovna vyplácí pojistné plnění ve formě denního odškodného pro případ 

rekonvalescence následující po hospitalizaci, jehož výše je stanovena jako polovina částky 

denního odškodného sjednaného za hospitalizaci. Dobu rekonvalescence pojišťovna 

vypočítá jako dvojnásobek počtu dní trvání hospitalizace. Pojistné plnění pro případ 

rekonvalescence pak představuje součin denního odškodného za rekonvalescenci  

a dvojnásobného počtu dní trvání hospitalizace. Pojistné plnění pojišťovna AMCICO 

vyplácí bez ohledu na skutečné trvání rekonvalescence po hospitalizaci. 

 

Nedílnou součástí pojistných smluv je indexace, kdy je index určován pojistitelem 

každý rok na základě vývoje vyhlášené meziroční inflace k 31. říjnu a dalších 

makroekonomických ukazatelů. Index musí být číslo větší nebo rovno nule. Pojistník má 

právo indexaci odmítnout a znovu obnovit.  

 

Každá z uvedených pojišťoven nabízí jiný rozsah základního úrazového pojištění. 

V některých produktech jsou kromě rizika v případě smrti následkem úrazu (SNÚ) a rizika 

v případě trvalých následků úrazu (TNÚ) zahrnuta také jiná rizika (např. denní odškodné). 

Pro lepší srovnatelnost jsou v Tab. 3.6 zachyceny jednotlivé znaky úrazových pojištění 

vybraných pojišťoven z hlediska základního pojištění. 

 

Tab. 3.6 Základní charakteristické znaky úrazových pojištění u vybraných pojišťoven 

 ČP ČSOB Kooperativa AMCICO 

Rozsah základního 
pojištění 

SNÚ, TNÚ SNÚ, TNÚ 

SNÚ, TNÚ a buď 
tělesné poškození 
způsobené úrazem 
nebo pracovní 
neschopnost  
v důsledku úrazu 

SNÚ, TNÚ, 
hospitalizace, pro 
případ 
chirurgického 
zákroku 

Vstupní věk - minimální 15 let 14 let 15 let 15 let 
                    - maximální 70 let 65 let 70 let 60 let 
Pojistná doba 1 – 50 let 5 – 56 let 1 – 70 let 5 – 45 let 

Způsob platby 
pojistného 

Měsíčně, 
čtvrtletně, 
pololetně, ročně 

Čtvrtletně, 
pololetně, ročně 

Měsíčně, 
čtvrtletně, 
pololetně, ročně 

Měsíčně, 
čtvrtletně, 
pololetně, ročně 

Možnost úhrady 
pojistného 

Hotovostně nebo 
bezhotovostně 

Bezhotovostně 
Hotovostně nebo 
bezhotovostně 

Bezhotovostně 

Možnost progresivního 
plnění 

ANO ANO ANO ANO 

Max. násobek pojistné 
částky v případě 
progresivního plnění 

5x 4x 4x 5x 
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 ČP ČSOB Kooperativa AMCICO 

Další připojištění 

Doba nezbytného 
léčení úrazu, 
Hospitalizace, 
Pojištění pro 
případ trvalé 
invalidity, 
Připojištění 
drobných úrazů, 
Pojištění pro 
případ smrti 
následkem úrazu 
v motorovém 
vozidle 

Připojištění pro 
případ léčení 
úrazu (denní 
odškodné) 

Pobyt v 
nemocnici v 
důsledku úrazu 

Volitelnou částí je 
rekonvalescence, 
dále je možné 
připojištění 
sirotčího plnění a 
soukromého 
pojištění zdraví 
AMCICO– 
ExtraMed 

Slevy za frekvenci 
placení pojistného 

Čtvrtletně 1 %, 
pololetně 2 %, 
ročně 3 % 

Nejsou 
Čtvrtletně 3 %, 
pololetně 5 %, 
ročně 7 % 

Ročně 4 % 

Počet rizikových skupin 3 4 4 3 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Výběr optimálního produktu úrazového pojištění pro 

konkrétní subjekt 

 

V této části bakalářské práce je proveden výběr optimálního produktu úrazového 

pojištění pro konkrétní subjekt. Požadavky subjektu jsou následně porovnány s nabídkami 

produktů úrazového pojištění u vybraných pojišťoven. Výběr produktu vychází  

z rozhodovací analýzy.  

 

4.1 Zadání modelového příkladu 
 

Pro modelový příklad byl zvolen 35letý muž, pan Novák, který pracuje jako 

profesionální řidič s průměrným čistým měsíčním příjmem 18 000 Kč. Pan Novák bydlí  

v panelovém bytě v Orlové. Je ženatý a má dvě děti, dceru ve věku 13 let a syna ve věku  

9 let.  

 

Pan Novák kvůli své práci stráví za volantem každý den i několik hodin. Dobře ví, 

že na silnicích dochází k tragédiím neustále, což dokazuje i Tab. 4.1, ve které je uvedena 

statistika dopravních nehod v rámci jednotlivých krajů. Náhodně byl vybrán 24. únor 2009. 

Tuto dopravní statistiku připravilo Operační oddělení Policejního prezídia ČR.  

 

Tab. 4.1 Statistika dopravních nehod dne 24. února 2009 

Následky 
Kraj Počet nehod 

Mrtví Těžce ranění Lehce ranění Škoda (v Kč) 
Praha 41 0 1 2 2 543 000 
Středočeský 27 0 1 5 2 344 000 
Jihočeský 7 0 0 2 481 000 
Plzeňský 5 0 0 2 263 000 
Karlovarský 6 0 0 0 71 000 
Ústecký 18 0 0 1 603 000 
Liberecký 16 0 0 3 807 000 
Královéhradecký 7 0 0 0 306 000 
Pardubický 9 0 1 2 413 000 
Vysočina 0 0 0 0 0 
Jihomoravský 7 1 0 9 814 000 
Olomoucký 18 0 0 5 640 000 
Moravskoslezský 31 0 1 2 1 350 000 
Zlínský 3 0 0 4 95 000 
Česká republika 195 1 4 37 10 730 000 

Zdroj: Operační oddělní Policejního prezídia ČR 
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Proto si chce pan Novák uzavřít úrazové pojištění, aby jeho rodina v případě,  

že by se mu něco stalo, nezůstala bez zajištění. Požaduje úrazové pojištění, kterým by byla 

pokryta rizika v případě jeho smrti následkem úrazu nebo trvalých následků úrazu. Produkt 

by měl zahrnovat také denní odškodné pro případ pracovní neschopnosti v důsledku úrazu  

a/nebo pro případ pobytu v nemocnici v důsledku úrazu. Je požadovaná pojistná částka  

pro případ smrti 400 000 Kč a stejná částka pro případ trvalých následků úrazu. Denní 

odškodné má být ve výši 200 Kč za den. Uvažovaná je doba pojištění v délce trvání 5 let. 

Pan Novák se rozhodl, že bude platit pojistné každé pololetí, aby využil případných slev, 

které vybrané pojišťovny nabízejí. Je ochoten platit pojistné maximálně ve výši 4 000 Kč 

za pololetí. 

 

4.2 Popis metody řešení 
 

Jak už bylo zmíněno, k výběru optimálního produktu úrazového pojištění  

pro konkrétní subjekt je použita metoda rozhodovací analýzy, která je založena  

na posouzení výhodnosti variant. Představuje tedy nástroj, který pomáhá s rozhodnutím  

v případě, že existuje několik kritérii, podle kterých jsou jednotlivé varianty hodnoceny. 

Rozhodovací analýza je tedy metodou multikriteriální. Není však metodou exaktní, neboť 

číselný výsledek nelze považovat za jednoznačný a objektivní. Slouží jen jako podklad  

k podrobné interpretaci a k experimentování na modelu, jak uvádí Zonková (1995). Z výše 

uvedeného vyplývá, že cílem rozhodovací analýzy je zvýšení efektivnosti rozhodování. 

 

Metoda rozhodovací analýzy se skládá z několika kroků. Nejdříve jsou vymezeny 

cílové požadavky a stanoveny varianty řešení. Pro zhodnocení užitku jednotlivých variant 

je potřebné stanovit kritéria hodnocení a pomocí metody párového srovnání je zjištěna 

váha jednotlivých kritérií. Pro její stanovení je základem četnost preferencí daného kritéria. 

Následně jsou sestaveny matice prostých užitností a matice vážených užitností. V matici 

prostých užitností jsou jednotlivá kritéria ohodnocena na základě subjektivního posouzení 

a je jim přidělena hodnota od 0 do 100. Variantě, která nejlépe splňuje dané kritérium, je 

přiřazena hodnota 100 a je považována za základní. Ostatní varianty jsou k této základní 

variantě přepočteny. Poté je stanovena matice vážených užitností, kdy hodnoty matice 

prostých užitností vynásobíme příslušnou váhou jednotlivých kritérií. Získáme celkovou  

a relativní užitnost jednotlivých variant. Optimální variantou je ta, která má nejvyšší 

relativní užitnost.  
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Hodnoceny jsou následující varianty: 

- varianta 1 - Samostatné úrazové pojištění pro dospělé od České pojišťovny; 

- varianta 2 - ČSOB Samostatné úrazové pojištění; 

- varianta 3 - Úrazové pojištění osob od Kooperativy; 

- varianta 4 - AMCICO Nemo od pojišťovny AMCICO. 

 

Mezi hodnocená kritéria byla vybrána výše pojistného, rozsah pojištění, možnost 

progresivního plnění, počet možných připojištění, výše nabízené slevy, pobočka v místě 

bydliště a dostupnost informací o produktech na internetových stránkách a v propagačních 

materiálech.  

 

K daným kritériím jsou přiřazeny tyto požadavky: 

- kritérium 1 – výše pojistného – minimální; 

- kritérium 2 – rozsah pojištění – maximální; 

- kritérium 3 – možnost progresivního plnění – ano;  

- kritérium 4 – počet možných připojištění – maximální; 

- kritérium 5 – výše nabízené slevy – maximální; 

- kritérium 6 – pobočka v místě bydliště – ano; 

- kritérium 7 – dostupnost informací o produktech – 1 až 5 bodů. 

 

4.3 Posuzovaná kritéria 
 

Výše pojistného je důležitým kritériem, při kterém je potřebné brát zřetel  

na požadavek subjektu, aby půlroční pojistné nepřekročilo hodnotu 4 000 Kč. Výše 

uvedeného pololetního pojistného je získána z pojistných kalkulaček, které jsou uvedeny 

na internetových stránkách a také díky interním informačním zdrojům vybraných 

pojišťoven. U Samostatného úrazového pojištění pro dospělé od České pojišťovny je 

pololetní pojistné stanoveno ve výši 3 963 Kč, u produktu ČSOB Samostatné úrazové 

pojištění je uvedeno pololetní pojistné 2 256 Kč. U úrazového pojištění osob  

od Kooperativy činí hodnota pojistného na šest měsíců 3 106 Kč. AMCICO pojišťovna 

požaduje za produkt AMCICO Nemo pololetní pojistné ve výši 2 111 Kč.  

 

Každá z vybraných pojišťoven nabízí jiný rozsah pojištění. Subjekt požaduje, 

aby jeho úrazové pojištění pokrylo rizika v případě smrti následkem úrazu (SNÚ), trvalých 
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následků úrazu (TNÚ) a v případě pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici  

v důsledku úrazu (denní odškodné). Proto k základnímu rozsahu pojištění, viz Tab. 3.6, 

bylo v souladu s potřebami pana Nováka zahrnuto požadované připojištění denního 

odškodného, viz Tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2 Rozsah pojištění u vybraných variant jednotlivých pojišťoven 

Pojišťovny ČP ČSOB Kooperativa AMCICO 

Uvažovaná varianta 
Komplexní 
varianta 

Balíček Komfort Základní varianta AMCICO - Nemo 

Rozsah pojištění 

SNÚ, TNÚ, doba 
nezbytného léčení 
úrazu, 
hospitalizace 
následkem úrazu 

SNÚ, TNÚ, denní 
odškodné 
(pracovní 
neschopnost  
v důsledku úrazu) 

SNÚ, TNÚ, denní 
odškodné 
(pracovní 
neschopnost  
v důsledku úrazu) 

SNÚ, TNÚ, 
hospitalizace, pro 
případ 
chirurgického 
zákroku 

 

Možnost progresivního plnění je dalším posuzovaným kritériem. Subjekt 

požaduje připojištění progresivního plnění za trvalé následky úrazu, přičemž Česká 

pojišťovna nabízí pětinásobek pojistné částky, ČSOB pojišťovna i Kooperativa 

čtyřnásobek a AMCICO pojišťovna pětinásobek pojistné částky v případě progresivního 

plnění. Ve všech výše uvažovaných variantách je součástí pojištění i progresivní plnění. 

 

Počet možných připojištění u jednotlivých vybraných produktů a konkrétní 

druhy připojištění jsou uvedené v Tab. 4.3. Uvažuje se pouze s takovými připojištěními, 

která nejsou zahrnuta ve vybraných variantách jednotlivých pojišťoven uvedených  

v Tab. 4.2. 

 

Tab. 4.3 Připojištění produktu úrazového pojištění 

Produkt Připojištění Počet 

Samostatné úrazové pojištění pro 
dospělé od České pojišťovny 

Připojištění drobných úrazů, Pojištění pro případ  
smrti následkem úrazu v motorovém vozidle, 
Pojištění pro případ trvalé invalidity 

3 

ČSOB Samostatné úrazové pojištění Nelze sjednat žádné připojištění 0 
Úrazové pojištění osob od Kooperativy Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu 1 

AMCICO Nemo 
Rekonvalescence, Připojištění sirotčího plnění, 
Soukromého pojištění zdraví AMCICO– ExtraMed 

3 

 

Výše nabízené slevy pozitivně ovlivňuje velikost pojistného, proto pojistník 

požaduje její maximalizaci. V Tab. 4.4 jsou uvedeny slevy za frekvenci placení pojistného 

u vybraných pojišťoven. Je třeba připomenout, že pan Novák bude platit pojistné 

pololetně, z čehož vyplývá, že nárok na slevu bude mít pouze u České pojišťovny (ve výši 

2 %) a Kooperativy (ve výši 5 %).  
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Tab. 4.4 Slevy za frekvenci placení pojistného 

Pojišťovny ČP ČSOB Kooperativa AMCICO 

Slevy za frekvenci 
placení pojistného 

Čtvrtletně 1 %, 
pololetně 2 %, 
ročně 3 % 

Nejsou 
Čtvrtletně 3 %, 
pololetně 5 %, 
ročně 7 % 

Ročně 4 % 

 

Dalším zkoumaným kritériem je kritérium o umístění pobočky pojišťovny  

v místě trvalého bydliště subjektu. Toto kritérium je důležité z důvodu upřednostňování 

osobního kontaktu s pojišťovacím agentem. V místě bydliště pana Nováka (v Orlové) je 

dostupná pobočka České pojišťovny, ČSOB pojišťovny a Kooperativy.  

 

Posledním posuzovaným kritériem je dostupnost informací o produktech 

úrazového pojištění pro vybrané pojišťovny. Všechny pojišťovny mají své internetové 

stránky s odkazy na informace o produktech úrazového pojištění. Propagační materiály 

jsou nejméně dostupné v případě pojišťovny AMCICO, což je způsobeno zejména tím,  

že tato pojišťovna není tak rozšířena jako ostatní pojišťovny. Nemá svou pobočku ani  

v místě bydliště subjektu, proto pan Novák nedostává žádné informační letáky  

do schránky, jako je tomu v případě ostatních pojišťoven. Jednotlivým variantám jsou 

přiděleny body od 1 do 5, přičemž maximálně možné hodnocení je 5 bodů. Na základě 

subjektivního názoru byl jednotlivým produktům přidělen následující počet bodů: 

Samostatné úrazové pojištění pro dospělé od České pojišťovny - 5 bodů, ČSOB 

Samostatné úrazové pojištění - 4 body, Úrazové pojištění osob od Kooperativy - 4 body  

a AMCICO Nemo od AMCICO pojišťovny - 3 body. 

 

Všechny uvedené varianty s konkrétním hodnocením zvolených kritérií jsou 

přehledně uvedené v Tab. 4.5, která je použita pro stanovení váhy jednotlivých kritérií 

pomocí metody párového porovnání. 

 

Tab. 4.5 Hodnocení vybraných kritérií u příslušných variant 

Kritérium Jednotka Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 
K1 Kč 3 963 2 256 3 106 2 111 

K2 Počet 

4: SNÚ, TNÚ, 
doba nezbytného 
léčení úrazu, 
hospitalizace 
následkem úrazu 

3: SNÚ, TNÚ, 
denní odškodné 
(pracovní 
neschopnost  
v důsledku úrazu) 

3: SNÚ, TNÚ, 
denní odškodné 
(pracovní 
neschopnost  
v důsledku úrazu) 

4: SNÚ, TNÚ, 
hospitalizace, pro 
případ 
chirurgického 
zákroku 

K3 - Ano Ano Ano Ano 
K4 Počet 3 0 1 3 
K5 % 2 0 5 0 
K6 - Ano Ano Ano Ne 
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Kritérium Jednotka Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 
K7 Body 5 4 4 3 

 

4.3.1 Metoda párového srovnání 
 

Zvolená kritéria mají pro vybraný subjekt různou váhu, proto bude důležitost 

kritérií určena metodou párového srovnání, která je založena na subjektivním hodnocení, 

kdy pan Novák rozhodl, které ze dvou vzájemně porovnávaných kritérií je pro něj 

důležitější. Stanovení důležitosti kritérií zobrazuje Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Metoda párového srovnání 

 
 

Následující tabulka obsahuje údaje o počtu výběrů, pořadí a vahách jednotlivých 

kritérií. Na základě počtu výběrů jednotlivých kritérií je stanovené jejich pořadí. Kritériu, 

která má největší počet výběrů, je přiřazeno první místo a zároveň má i nejvyšší váhu. 

Naopak kritérium s nejmenším počtem výběrů se nachází na posledním místě  

a má i nejnižší váhu.  

 

Tab. 4.5 Váha jednotlivých kritérií 

Kritérium Počet výběrů Pořadí Váha 
K1 6 1. 7 
K2 5 2. 6 
K3 4 3. 5 
K4 3 4. 4 
K5 2 5. 3 
K6 0 7. 1 
K7 1 6. 2 

 

4.3.2 Matice prostých užitností 
 

Tab. 4.6 zobrazuje matici prostých užitností, kdy jsou jednotlivým variantám 

přiděleny hodnoty od 1 do 100. Variantě, která nejlépe splní cílové požadavky, je přidělena 
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maximální hodnota. K této nejvyšší hodnotě jsou poměřovány ostatní hodnoty variant, 

kterou jsou nižší. Výsledky jsou zaokrouhleny na celá čísla.  

 

Tab. 4.6 Matice prostých užitností 

Kritérium Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 
K1 53 94 68 100 
K2 100 75 75 50 
K3 100 100 100 100 
K4 100 0 33 100 
K5 40 0 100 0 
K6 100 100 100 0 
K7 100 80 80 60 

Jednoduchá užitnost 593 449 556 410 

 

Podle výsledků matice vážených užitností je pro pana Nováka nejvhodnější 

Varianta 1 - Samostatné úrazové pojištění pro dospělé od České pojišťovny. 

 

4.3.3 Matice vážených užitností 
 

Pomocí matice vážených užitností je určená celková a relativní užitnost 

jednotlivých variant. Hodnoty uvedené v matici prostých užitností jsou vynásobeny 

příslušnými váhami jednotlivých kritérií. Pro výpočet relativní užitnosti je potřebné určit  

i hodnoty maximální varianty (VariantaMAX ). Celková užitnost je vypočtena jako součet 

hodnot matice prostých užitností vynásobených váhami daných kritérií. Relativní užitnost 

představuje v procentech vyjádřený podíl celkové užitnosti varianty na maximum celkové 

užitnosti. Varianta s největší relativní užitností je považována za optimální. Vypočtené 

hodnoty jsou matematicky zaokrouhleny na celá čísla. Hodnoty matice vážených užitností 

jsou uvedeny v Tab. 4.7. 

 

Tab. 4.7 Matice vážených užitností 

Kritérium Váha Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 VariantaMAX 
K1 7 371 658 476 700 700 
K2 6 600 450 450 300 600 
K3 5 500 500 500 500 500 
K4 4 400 0 132 400 400 
K5 3 120 0 300 0 300 
K6 1 100 100 100 0 100 
K7 2 200 160 160 120 200 

Celková 
užitnost 

- 2 291 1 868 2 118 2 020 2 800 

Relativní 
užitnost 

- 82 % 67 % 76 % 72 % 100 % 
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Z hlediska hodnocení variant podle vážených užitností je, stejně jako v matici 

prostých užitností, nejvýhodnější Varianta 1 - Samostatné úrazové pojištění pro dospělé  

od České pojišťovny. 

 

4.4 Zhodnocení výsledků 
 

V subkapitole jsou jednotlivé varianty zhodnoceny globálně a analyticky.  

Pomocí metody rozhodovací analýzy byl stanoven optimální produkt úrazového pojištění 

na základě subjektivně zvolených kritérií vybraného subjektu. Nejdříve byla sestavena 

matice prostých užitností a následně matice vážených užitností. Pomocí vážených užitností 

byla u každé posuzované varianty vypočtena relativní užitnost. Varianta s nejvyšší 

hodnotou relativní užitnosti je pro daný subjekt variantou optimální.  

 

4.4.1 Globální hodnocení 
 

Z Tab. 4.8, která zobrazuje pořadí výhodnosti jednotlivých variant, je patrné,  

že optimální variantou pro pana Nováka je Varianta 1 - Samostatné úrazové pojištění  

pro dospělé od České pojišťovny. Druhým vhodným produktem je Varianta 3 - Úrazové 

pojištění osob od Kooperativy. Třetím je Varianta 4 - AMCICO Nemo od AMCICO 

pojišťovny a čtvrtým, nejméně výhodným produktem, je Varianta 2 - ČSOB Samostatné 

úrazové pojištění. 

 

Tab. 4.8 Pořadí variant 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 
Relativní užitnost 82 % 67 % 76 % 72 % 
Pořadí variant 1. 4. 2. 3. 

 

4.4.2 Analytické hodnocení 
 

Analytické hodnocení zahrnuje analytické posouzení jednotlivých variant.  

Na prvním místě se umístil produkt Samostatné úrazové pojištění pro dospělé od České 

pojišťovny následovaný Úrazovým pojištěním osob od Kooperativy, AMCICEM Nemo  

od AMCICO pojišťovny a na posledním místě se umístil produkt ČSOB Samostatné 

úrazové pojištění. 
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Samostatné úrazové pojištění pro dospělé od České pojišťovny je z hlediska 

relativní užitnosti ve výši 82 % nejlepší variantou, z čehož vyplývá, že představuje  

pro pana Nováka optimální produkt. Splňuje všechna požadovaná kritéria. Je možná 

pololetní platba ve výši 3 963 korun, kdy má klient nárok na slevu za frekvenci placení  

ve výši 2 % z pojistného. Uvažuje se s tzv. Komplexní variantou, která zahrnuje rizika  

pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, nezbytného léčení úrazu  

a pro případ hospitalizace následkem úrazu. Součástí pojištění je i progresivní plnění  

za trvalé následky úrazu, přičemž pojistitel nabízí až pětinásobek pojistné částky.  

K produktu je možné dojednat 3 druhy připojištění, kdy pro pana Nováka, řidiče  

z povolání, je určitě zajímavé připojištění pro případ smrti následkem úrazu v motorovém 

vozidle. Česká pojišťovna získala nejvyšší hodnocení co se týče dostupnosti informací  

o produktech na internetových stránkách a v propagačních materiálech. Pobočka 

pojišťovny se nachází v místě bydliště subjektu. Výhodou je také možnost využít 

hotovostní i bezhotovostní platbu pojistného. 

 

Úrazové pojištění osob od Kooperativy je na druhém místě s relativní užitností 

76 %. Pojistné na šest měsíců je ve výši 3 106 Kč včetně poskytnuté 5% slevy, která je 

nejvýše nabízenou slevou v porovnání s ostatními vybranými pojišťovnami. Uvažovaná 

Základní varianta zahrnuje pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků 

úrazu a denního odškodného. Součástí pojistné smlouvy je rovněž progresivní plnění, 

přičemž pojišťovna Kooperativa nabízí čtyřnásobek pojistné částky. Je možné se připojistit  

pro případ pobytu v nemocnici v důsledku úrazu. Pojistné lze platit hotovostně  

i bezhotovostně. 

 

Produkt AMCICO Nemo od pojišťovny AMCICO  je z hlediska celkového 

hodnocení na třetím místě s relativní užitností 72 %. Mezi výhody produktu nesporně patří 

nízké pololetní pojistné ve výši 2 111 Kč, což vyrovnává absenci slevy. Produkt zahrnuje 

pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, hospitalizace  

a pro případ chirurgického zákroku následkem úrazu. V ceně je i progresivní plnění,  

a to až do výše pětinásobku pojistného krytí. Klient má na výběr ze tří možných 

připojištění. Mezi nevýhody patří možnost platit pojistné pouze bezhotovostně, špatná 

dostupnost informací o produktech a také to, že pobočka AMCICO pojišťovny  

se nenachází v místě trvalého bydliště zvoleného subjektu. 

 



 

39 

ČSOB Samostatné úrazové pojištění je z hlediska relativní užitnosti ve výši  

67 % na posledním, čtvrtém místě. I když pololetní pojistné (2 256 Kč) nepřesahuje  

4 000 korun, k produktu nejsou poskytovány slevy a není ani možnost připojištění. 

Uvažovalo se s tzv. Balíčkem Komfort, který byl považován pro klienta za nevhodnější. 

Tento balíček zahrnuje pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu 

a denního odškodného. Součástí produktu je i progresivní plnění. Výhodou je, že se 

pobočka nachází v místě bydliště zvoleného subjektu, a že dostupnost informací  

o produktech je na velmi dobré úrovni. Nevýhodou je možnost platit pojistné pouze 

bezhotovostně.  

 

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že pro pana Nováka je optimální variantou 

Samostatné úrazové pojištění pro dospělé od České pojišťovny, konkrétně tzv. Komplexní 

varianta. Nejméně doporučovaných produktem je ČSOB Samostatné úrazové pojištění, 

balíček Komfort.  
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5 Závěr 

 

Pojistný trh v České republice se neustále vyvíjí, neboť s rozvojem lidské 

společnosti dochází k ekonomickým, sociálním a technickým přeměnám, které znamenají 

nejen zvyšování životní úrovně, ale také větší nebezpečí. Lidé se proto snaží předejít 

takovýmto nebezpečím a jejich negativním důsledkům tím, že využívají pojistných 

produktů. Pojišťovnictví tak začalo být chápáno jako neoddělitelná a přitom velmi silná 

součást finančního trhu ve všech vyspělých ekonomikách. 

 

Úrazové pojištění je od svého vzniku až po současnost neustále rozvíjeno. 

Produkty jsou zdokonalovány a přizpůsobovány konkrétním požadavkům zájemců  

o úrazové pojištění. Význam pojištění úrazu spočívá především v zabezpečení sebe, rodiny 

a blízkých pro případ úrazu a jeho následků. Úrazové pojištění může zahrnovat pojištění 

pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby 

nezbytného léčení úrazu, přičemž existuje možnost rozšířit pojistnou ochranu o další rizika 

dle nabídky jednotlivých pojišťoven. V dnešní době, především díky zvyšující se 

konkurenci, může být sjednáno úrazové pojištění pro dospělého, dítě nebo celou rodinu. 

 

Cílem bakalářské práce byla charakteristika pojištění úrazu, komparace produktů 

úrazového pojištění vybraných pojišťoven a výběr optimálního produktu úrazového 

pojištění pro konkrétní subjekt. 

 

V teoretické části práce je charakterizováno úrazové pojištění, byl vymezen 

rozsah pojistné ochrany a úrazové pojištění bylo začleněno do jednotlivých kategorií.  

Dále byly specifikovány jednotlivé formy pojištění úrazu. 

 

Třetí část bakalářské práce byla zaměřena na profily jednotlivých pojišťoven  

a porovnání vybraných produktů úrazového pojištění. Pojišťovny byly vybrány metodou 

náhodného výběru, jejichž stručný popis obsahoval informace o vzniku společnosti, 

zaměření pojišťovacích služeb, hodnocení pojišťovny a výčtu produktů zaměřených  

na pojištění úrazu. Byly vybrány takové produkty úrazového pojištění, které nejlépe 

vyhovovaly požadavkům simulovaného subjektu. Jednalo se o Samostatné úrazové 
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pojištění pro dospělé od České pojišťovny, ČSOB Samostatné úrazové pojištění, Úrazové 

pojištění osob od Kooperativy a o produkt AMCICO Nemo od AMCICO pojišťovny. 

 

V aplikační části práce byly zhodnoceny produkty a byla vybrána optimální 

varianta pojištění úrazu pro konkrétní subjekt. Výběr nejlepšího produktu pro pana Nováka 

byl proveden metodou rozhodovací analýzy, která je založena na posouzení výhodnosti 

jednotlivých variant. Mezi posuzovaná kritéria byla vybrána výše pojistného, rozsah 

pojištění, možnost progresivního plnění, počet možných připojištění, výše nabízené slevy, 

pobočka v místě bydliště a dostupnost informací o produktech na internetových stránkách  

a v propagačních materiálech. Dále byly určeny váhy jednotlivých kritérií a sestavena 

matice prostých a vážených užitností. Pomocí vážených užitností byla u každé posuzované 

varianty vypočtena relativní užitnost. Varianta s nejvyšší hodnotou relativní užitnosti byla 

pro daný subjekt variantou optimální.  

 

Pro pana Nováka je nejvhodnější variantou Samostatné úrazové pojištění  

pro dospělé od České pojišťovny, konkrétně tzv. Komplexní varianta s relativní užitností 

82 %. Druhým vhodným produktem je Úrazové pojištění osob od Kooperativy s relativní 

užitností 76 %, třetím je AMCICO Nemo od AMCICO pojišťovny, který dosahuje 72% 

relativní užitnosti. Nejméně doporučovaným produktem je ČSOB Samostatné úrazové 

pojištění, balíček Komfort, s relativní užitností 67 %. 

 

Na tuto bakalářskou práci je možné navázat při výběru a posuzování výhodnosti 

některé z nabídek produktů úrazového pojištění i z hlediska jiných vstupních kritérií. 
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Seznam zkratek 

 

AČPM  - Asociace českých pojišťovacích makléřů 

apod.  - a podobně 

a.s.  - akciová společnost 

atd.  - a tak dále 

ČAP   - Česká asociace pojišťoven 

ČR  - Česká republika 

EU  - Evropská unie 

Kč  - Koruna česká 

max.  - maximálně 

mil.  - milión 

min.  - minimálně 

např.  - například 

Obr.  - obrázek 

PČ  - pojistná částka 

SNÚ  - smrt následkem úrazu 

s.r.o.  - společnost s ručením omezeným 

Tab.  - tabulka 

TNÚ  - trvalé následky úrazu 

tzn.  - to znamená 

tzv.  - takzvané 

viz  - lze vidět 
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Příloha č. 1 

Základní pojmy v pojišťovnictví  

 

Tato část obsahuje vysvětlení základních pojmů, které jsou používané v pojistné 

terminologii. 

 

Pojišťovna (pojistitel) je právnická osoba, která má oprávnění provozovat 

pojištění, tj. pojišťovna, případně jiná instituce, které bylo uděleno povolení k provozování 

pojištění. Protože má pojištění v tržní ekonomice své osobité místo, mohou pojišťovny 

vystupovat jako specifický ekonomický subjekt. Pojišťovny jsou tradičně považovány  

za finanční instituce, neboť vykazují klasické znaky institucionálního finančního investora  

v ekonomice. Pojišťovny kumulují inkasované pojistné od několika ekonomických 

subjektů a ne všechny tyto peníze ihned potřebují k výplatám pojistných plnění.  

V některých případech dochází k významnému časovému rozdílu mezi přijetím a výplatou 

pojistného. Vytvoří se tak určité množství dočasně volných peněžních prostředků, které 

pojišťovny investují na finančních trzích. 

 

Pojištění je právní vztah, při kterém pojišťovna přebere na sebe závazek, že 

pojištěnému poskytne pojistné plnění za událost, která vznikla ve smyslu dohodnutých 

pojistných podmínek. Pojištění se zabývá pouze jevy náhodného charakteru, jejichž 

důsledkem je vznik nějaké škody. Takové jevy se označují jako pojistná rizika .  

Pokud opravdu dojde k jejich realizaci, mluví se o tzv. pojistné události, o níž není jisté, 

zda vůbec nastane a kdy nastane. Dojde-li během trvání pojištění k pojistné události, 

vyplácí pojišťovna podle uzavřené pojistné smlouvy pojistné plnění ve sjednané výši.  

 

Pojistníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem 

pojistnou smlouvu, v níž se zavázala platit pojistné za pojistnou ochranu. 

 

Pojistné vyjadřuje cenu za poskytovanou pojistnou ochranu, úplatu za přenesení 

negativních finančních důsledků nahodilosti z jednotlivých subjektů na pojistitele. 

 

Pojištěným (pojištěncem) je osoba, které vzniká na základě uzavřené pojistné 

smlouvy právo na pojistné plnění, a to bez ohledu na to, zda pojištění sjednala sama, nebo 

jiná osoba (pojistník). 
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Výraz obmyšlený je používán pro osobu, které bylo vyplaceno pojistné plnění 

v případě úmrtí pojištěného, pokud je uvedena v pojistné smlouvě. 

 

Oprávněnou osobou je osoba, které vzniklo právo na pojistné plnění. 

 

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel 

zavazuje poskytnout v případě nahodilé události plnění ve sjednaném rozsahu a pojistník 

se zavazuje platit pojistiteli pojistné. 

 

Pojistný kmen představuje souhrn všech pojistných smluv, které v rámci určitého 

druhu pojištění pojišťovna spravuje. 

 

Pojistné podmínky obsahují úpravu určitého druhu pojištění. Rozlišujeme 

všeobecné a tzv. zvláštní (specifické) pojistné podmínky. Všeobecné pojistné podmínky 

obsahují pojistné podmínky pro určitý druh pojištění a jsou součástí pojistné smlouvy. 

Obsahují informace například o začátku, době trvání a ukončení pojištění, předmětu 

pojištění, o výlukách z pojištění nebo o způsobu propočtu velikosti pojistného plnění. 

Zvláštní pojistné podmínky představují konkrétní podmínky pro dané pojištění, konkretizují 

všeobecné pojistné podmínky. 
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