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1. Úvod 
 

Ať uţ z vlastního přičinění či bez něj je naše společnost ohroţována událostmi, které 

mohou mít záporný dŧsledek. Tyto události jsou zpravidla nepředvídatelné, povahou se mŧţe 

jednat o síly přírodní, anebo o činy nás samotných, jako je neopatrnost, nedbalost či 

nepozornost. Nahodilost je základním rysem v rozsahu a v čase zpŧsobených následkŧ. 

Riziko, alespoň v minimální míře, doprovází téměř kaţdou ţivotní situaci.  

Výše uvedené hrozby však lidé mohou ovlivnit alespoň z části, v jejich dŧsledku 

prostřednictvím pojištění. Pojišťovny dnes nabízejí rŧzné moţnosti pojištění a to i v případě 

rizikových sportŧ. Existují však sporty s takovým stupněm rizika, které pojistí jen některé 

pojišťovny, a to za vyšší pojistné.  

Hlavním problémem v oblasti pojištění rizikových sportŧ stále zŧstává právě samotný 

výběr vhodného pojištění pro rizikový sport. Výběr pojistných produktŧ je v této oblasti do 

značné míry omezen, navíc je tento typ pojištění pro širokou veřejnost často definován 

nejasně a nesrozumitelně. Následkem těchto faktorŧ bývá smlouva volena nevhodně, pojistné 

podmínky nejsou plněny tak, jak je pojišťovnou vyţadováno a s tím souvisí i rozsah 

pojistného plnění pojišťovnou. To bývá v těchto případech neúplné a v krajních případech 

dokonce pojišťovna plnění zcela odmítne. 

Právě jednotlivé produkty zahrnující pojištění rizikových sportŧ, jejích ceny, 

stanovené podmínky a jednotlivé pojišťovny budou pomocí komparativní analýzy uceleny do 

takové struktury, aby si kaţdý, kdo o pojištění v této oblasti má zájem, mohl s přehledem 

vybrat ten nejvhodnější produkt.  

 

Cílem diplomové práce bude ověřit či vyvrátit stanovenou základní hypotézu týkající se 

pojištění rizikových sportŧ, která zní:  V České republice je možno se připojistit na rizikový 

sport u všech pojišťovacích institucí, které nabízejí cestovní pojištění jako pojistný produkt. 

Metodou komparativní analýzy budou vybrána nejdŧleţitější kritéria pojištění rizikových 

sportŧ, která budou následně srovnávána a komentována.  Získané výsledky pak budou 

aplikovány na praktických příkladech vycházejících z běţných ţivotních situací.  
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První část diplomové práce bude zaměřena na teoretické vymezení dané problematiky. Ve 

druhé části diplomové práce se na základě porovnání jednotlivých faktorŧ při sjednání 

cestovního pojištění pro zvolenou hypotézu práce bude zaměřovat na praktické otázky a 

problémy cestovního pojištění pro oblast rizikových sportŧ. 

 

Následující kapitola čtenáře seznámí s obecnou problematikou cestovního pojištění, 

včetně připojištění rizikového sportu. V kapitole bude cestovní pojištění vyčleněno do 

patřičných skupin, budou zde zmíněny zpŧsoby sjednávání cestovního pojištění a dŧsledně 

bude definována problematika pojištění rizikového sportu, kde nebude chybět ani výčet 

jednotlivých druhŧ sportŧ, která jsou pojišťovnami definována právě jako riziková. 

Třetí kapitola čtenáře obeznámí s právními předpisy oblasti cestovního pojištění a 

především bude pojednávat o pojistné smlouvě. Pojistná smlouva bude ve třetí kapitole 

rozebrána z několika hledisek. Především se bude jednat o smluvní formality cestovního 

pojištění, dále o vybraná ustanovení o uzavření pojistné smlouvy a další. 

Čtvrtá kapitola bude věnována praktickému analyzování jednotlivých kritérií, která 

ovlivňují výběr vhodného cestovního pojištění. V další části čtvrté kapitoly budou pro 

přiblíţení rozebírané problematiky uvedeny tři příklady z běţného ţivota, na kterých jsou 

poukázána některá úskalí, která se v oblasti pojištění rizikových sportŧ mohou vyskytnout. 

V rámci čtvrté kapitoly je rovněţ ověřována stanovená základní hypotéza. 
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2. Problematika cestovního pojištění 
 

V první části této kapitoly bude popsán význam a problematika cestovního pojištění a 

s tím související členění cestovního pojištění, zpŧsoby sjednání či smluvní formality 

cestovního pojištění jako je vznik, zánik či územní platnost cestovního pojištění. V kapitole 

budou rovněţ stručně popsána práva a povinnosti pojistitele i pojistníka. Zmíněny budou 

zpŧsoby sjednávání cestovního pojištění. Dále je kapitola věnována definování pojistného 

trhu z hlediska faktorŧ, které pojistný trh ovlivňují. V závěru první kapitoly bude nastíněna 

problematika pojištění rizikových sportŧ, následná klasifikace jednotlivých pojistných 

produktŧ a jejich charakteristiky. 

 

2.1. Význam pojištění 

 

Pojištění a pojišťovnictví je dnes chápáno jako efektivní zpŧsob tvorby a rozdělování 

finančních rezerv k úhradě potřeb, jeţ vznikají z nepříznivých nahodilých událostí. 

Je zaloţeno na principech solidarity (všichni pojištění přispívají pojistným na tvorbu 

rezerv, pojistné plnění je však poskytováno jen těm, kteří měli pojistnou událost), podmíněné 

návratnosti vloţených prostředkŧ (pojistné plnění se poskytne pouze v případě, ţe nastala 

předem v pojistné smlouvě dohodnutá pojistná událost) a neekvivalentnosti (výše pojistných 

náhrad mohou být větší nebo naopak menší neţ zaplacené pojistné).  

Pojišťovnictví je mimo jiné kategorií právní, protoţe pro provozování pojištění a 

pojišťovnictví je třeba vymezit právní rámec pomocí právních norem upravující toto 

specifické podnikání. Pojišťovnictví má v kaţdé trţní ekonomice významné postavení se 

specifickými úkoly a významem. 

Součástí pojistné vědy je vedle vědních disciplín, jakými jsou např. pojistná matematika, 

pojistná medicína atd., také pojistné právo, jehoţ význam je podtrţen tím, ţe v jednotlivých 

zemích anebo i mezinárodních integračních seskupeních je pojištění a pojišťovnictví 

upravováno zvláštními zákony, z nichţ nejdŧleţitější jsou prŧřezově koncipovaný zákon o 

pojistné smlouvě (viz. 3. kapitola) a odvětvově koncipovaný zákon o pojišťovnictví, 

upravující postavení odvětví v příslušné ekonomice.
 
[2, str. 16, 17; 3, str. 15, 21, 22; 5, str. 33] 
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Význam cestovního pojištění v rámci EU 

Český turista má po vstupu České republiky do EU při pobytu v jiné členské zemi 

Evropské unie nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své české zdravotní 

pojišťovny (platí i pro Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Nutnou a neodkladnou 

zdravotní péčí je péče v případě ohroţení ţivota nebo zdraví, která nesnese odkladu na dobu 

po návratu domŧ do České republiky. Převoz zpět na území České republiky není v tomto 

rozsahu zahrnut (v případě lékařského převozu se jedná o značně vysoké částky). Mohou 

nastat i další situace, které nejsou v rozsahu péče zdravotní pojišťovny a je tedy nutné sjednat 

si další pojištění z komerční oblasti, a to pojištění cestovní. 

Ještě dnes je pravděpodobné, ţe se nemalý počet občanŧ domnívá, ţe po vstupu ČR do 

EU je dostačující pouze prŧkaz zdravotního pojištění (který má dnes jiţ evropský formát) a 

díky tomuto prŧkazu je poskytnutá případná zdravotní péče bezplatná. Jedná se však o 

chybnou domněnku.  

Během pobytu ve státech Evropské unie máme nárok na ošetření za stejných 

podmínek jako domácí pojištěnci. Kdyţ je po místním pojištěnci poţadováno za zdravotní 

péči připlácení, budeme spoluúčast hradit i my. Mŧţe se rovněţ stát, ţe po nás bude 

vyţadována hotovostní platba (např. kdyţ nebudeme mít u sebe příslušný formulář, v 

některých zemích se za ambulantní péči nejdříve platí v hotovosti - Francie, Belgie, 

Lucembursko – v těchto zemích je moţné poţádat o proplacení nákladŧ po návratu domŧ u 

své zdravotní pojišťovny).  

Privátní zdravotnická zařízení, která nejsou napojena na veřejný systém, poskytují své 

sluţby výhradně proti individuální úhradě. I kdyţ je moţné se ve většině případŧ takovýmto 

zařízením vyhnout, je potřeba mít na vědomí, ţe na tomto principu fungují některá zařízení 

např. v horských oblastech v rámci poskytnutí první pomoci a také taková zdravotnická 

zařízení, která se vyskytují v turisticky atraktivních oblastech. 

V případě, ţe z některého z uvedených dŧvodŧ byla nutná a neodkladná péče 

zaplacena v hotovosti, je potřeba si uchovat originální stvrzenky o zaplacení. Po návratu by 

pak měl pojistitel kontaktovat danou pojišťovnu a předloţit stvrzenky, aby mu byly náklady 

na ošetření proplaceny. Zdravotní pojišťovna musí zjistit od instituce v místě ošetření částku, 

kterou má uhradit. Proto mŧţe určitou dobu trvat, neţ budou výdaje vráceny.  
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Hotovostní platby ve zdravotnických zařízeních, u kterých je dána vysoká spoluúčast, 

mohou znamenat nemalý finanční problém. Například při repatriaci pacienta do vlasti je nutné 

vyuţít jiného dopravního prostředku, neţ který byl pŧvodně zaplacen (charterový let, 

autobus). Náklady na repatriaci mohou dosahovat i několik desítek tisíc korun, nejsou hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění a je nutné vyuţít pojištění, které je zahrnuto do komerčního 

zdravotního pojištění. 

Dalším problémem, který mŧţe potencionálního pojistníka při výjezdu do zahraničí 

potkat je jazyková bariéra. V případě pojistné události hraje významnou roli asistenční sluţba. 

Poskytování asistenční sluţby spadá rovněţ pod součást komerčního cestovního pojištění. 

Samozřejmostí kaţdé asistenční sluţby by měla být moţnost komunikace v českém jazyce. 

Tato sluţba by pro pojistníka cestovního pojištění měla být dostupná z jakéhokoli místa na 

zemi. Dnes jiţ pojišťovny, které na našem území poskytují cestovní pojištění, spolupracují 

s renomovanými asistenčními společnostmi (příkladem mŧţe být „AXA assistance“, kterou 

vyuţívá nejedna pojišťovna u nás). Asistenční společnosti poskytují rozmanité sluţby, 

z čehoţ některé jsou součástí základního balíčku cestovního pojištění a některé jsou dostupné 

aţ po jejich přiobjednání. [11] 

I při krátkodobém pobytu v zahraničí je dŧleţité mít na mysli, ţe vycestovat bez 

sjednaného cestovního pojištění mŧţe mít dalekosáhlé následky. A to bez ohledu na to, zda se 

jedná o osobu, která vycestovala do zahraničí pracovně, či za rekreačním pobytem. Cena 

sjednaného cestovního pojištění je nepoměrně niţší, neţ případné vynaloţené náklady 

v případě pojistné události, která by mohla nastat. 

Systémy pojištění v ČR: 

 

V České republice je systém pojištění rozdělen do dvou základních oblastí. První je oblast 

sociálního pojištění, čímţ rozumíme pojištění zdravotní, nemocenské a dŧchodové. 

Rozhodovací pravomoc v této oblasti má stát. Zmíněná oblast pojištění je koncipována jako 

povinná. 

Další oblastí je soukromé pojištění, kde pŧsobí komerční pojišťovny jako specializované 

podnikatelské subjekty. Komerční pojišťovny poskytují pojistnou ochranu na pojistných 

principech. Právě na soukromé pojištění bude v této práci kladen dŧraz, neboť tento typ je 

podstatný z hlediska cestovního pojištění pro oblast rizikového sportu. 
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Členění soukromého pojištění: 

 

Soukromé pojištění členíme do dvou základních odvětví, a to na pojištění ţivotní a 

neţivotní. Ţivotní pojištění zahrnuje krytí takových rizik, která mohou ohrozit ţivot samotný. 

Ţivotní pojištění se dále dělí na pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ doţití a 

pojištění smíšené. Neţivotní pojištění zahrnuje krytí rizik neţivotního charakteru. Člení se dle 

charakteristiky potřeb na:  

neţivotní pojištění osob, coţ je úrazové či nemocenské pojištění, majetková pojištění, 

odpovědnostní pojištění, pojištění právní ochrany a cestovní pojištění. 

 

2.2. Cestovní pojištění 

 

Cestovní pojištění nám v případě vzniku pojistné události pomŧţe pokrýt náklady s ní 

spojené. Ať uţ jsou to náklady na poskytnutí první pomoci, ošetření ve zdravotním zařízení 

nebo nutná hospitalizace v nemocnici v zahraničí. Pokryty jsou také náklady na léky, či 

převoz pojištěného do české nemocnice. V případě úmrtí pacienta pojišťovna uhradí náklady 

na převoz tělesných ostatkŧ do ČR. Součástí komerčního pojištění je také zajištění 

asistenčních sluţeb, které mohou být standardní nebo nadstandardní – v závislosti na 

sjednaných pojistných limitech. [12] 

 

Moţné je se také pojistit pro případ trvalé invalidity (trvalých následkŧ úrazu), smrti 

úrazem, pro případ škod zpŧsobených třetí osobě na majetku nebo zdraví a pojištění 

zavazadel. Cestovní pojištění si mŧţe sjednat jak jednotlivec, tak kolektiv osob, a to jak na 

jednorázový pobyt v zahraničí v rámci několika dnŧ, tak i pobyty trvalejšího charakteru 

(většinou do 1 roku). Cestovní pojištění je vhodné jak pro trávení volného času, tak pro cesty 

pracovního charakteru. V případě pracovní cesty je obvyklé, ţe pojištění zajišťuje 

zaměstnavatel pro své zaměstnance a vyuţívá při tom moţných slev, které pojišťovny 

v těchto případech poskytují. 

 

Při skupinových zájezdech organizovaných cestovní kanceláří bývá v ceně zahraničního 

zájezdu cestovní pojištění jiţ zahrnuto. 
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Zvolení vhodného cestovního pojištění je nedílnou součástí i soukromé cesty do zahraničí. 

V tomto případě by se měl jedinec zajímat v první řadě především o pojištění léčebných 

výloh. 

 

Výše krytí pojistných výloh (tj. ta maximální částka, kterou je ochotna pojišťovna 

v případě pojistné události hradit) je spjatá s cenou pojištění. Proto by při jejím posuzování 

měl být brán zřetel na to, ţe ne vţdy to nejlevnější pojistné na trhu nám mŧţe zajistit 

dostatečné krytí pojistných výloh. 

 

Klient by měl brát zřetel také na výluky, které mohou v rámci pojistných podmínek 

dané pojišťovny nastat. V oblasti cestovního pojištění rizikových sportŧ platí toto pravidlo 

dvojnásob. Pojistnou výlukou se rozumí situace, kdy pojišťovna odmítne v souladu 

s pojistnými podmínkami škodu částečně, nebo úplně proplatit. V takovýchto případech je 

nutné se připojistit. [13] 

 

2.3. Cestovní připojištění 

 

Ke komerčnímu cestovnímu pojištění si mŧţeme sjednat libovolnou kombinací rŧzných 

připojištění. Mezi ty nejčastěji nabízené patří úrazové připojištění, připojištění zavazadel, 

připojištění odpovědnosti za škodu a připojištění storna zájezdu, doplňková připojištění jsou 

dále rozepsána v dalších podkapitolách. 

 

Pojistné se odvíjí od toho, jakou zemi se chystáme navštívit, zda se jedná o turistickou 

nebo pracovní cestu a také podle toho jaké limity pojistného si zvolíme. Pojistné limity jsou 

nastaveny tak, aby pokrývaly většinu pojistných rizik, které se mohou v zahraničí stát. 

Doporučuje se však připlatit si za limity vyšší, protoţe ty niţší ne vţdy musí pokrýt celé 

náklady spojené s případným ošetřením, hospitalizací nebo operací v zahraničí.  

 

Cestovní pojištění je moţno si sjednat přímo v kamenných pobočkách jednotlivých 

pojišťoven, ale také u cestovních kanceláří nebo makléřských společností. Většina pojišťoven 

a makléřských společností nabízejí moţnost sjednat si cestovní pojištění online a také pomocí 

online platby uhradit pojistné. Výhodou je jednak rychlost uzavření pojištění (několik minut), 
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moţnost uzavřít pojištění v klidu domova a také moţnost ho uzavřít kdykoliv (online sluţby 

jsou dostupné 24 hodin denně).  

Po vstupu do EU máme právo na úhradu (zpětně od své zdravotní pojišťovny) nutného 

lékařského ošetření v rámci EU a EHP. Avšak absence asistenčních sluţeb a nutnost platit v 

zahraničí spoluúčast jako místní pojištěnci, by měla kaţdého vést k uzavření komerčního 

cestovního pojištění.  

V rámci doplňkového pojištění se jedná o takové pojištění, které není poskytováno 

v základní ceně, ale je nutné si ho doobjednat a tím pádem také připlatit. Mezi doplňková 

připojištění je moţno dále zařadit pojištění ztráty a zpoţdění zavazadel, pojištění únosu a také 

pro tuto práci podstatné sportovní pojištění, konkrétně pojištění rizikových sportŧ. 

 

Tab. 2. 1. Přehled připojištění 

Připojištění odpovědnosti Škody zpŧsobené třetí osobě či osobám na 

majetku či zdraví 

Úrazové připojištění Smrt či trvalé následky úrazem, denní 

odškodné 

Připojištění zavazadel Ztráta, zničení, zpoţdění 

Připojištění storna cesty Náhrada storna poplatkŧ, po doloţení 

oprávněného dŧvodu CK o zrušení účasti na 

zájezdu 

Zdroj: [33] 

 

2.3.1. Úrazové cestovní pojištění 

 

Toto pojištění řadíme k volitelným připojištěním k základnímu cestovnímu 

pojištění. Jelikoţ k úrazu mŧţe dojít kdykoliv a stát se mŧţe komukoliv, je vhodné si toto 

připojištění sjednat zvláště pro zahraniční cesty. U tohoto připojištění je pojistnou událostí 

úraz pojištěného.  

 

Finanční odškodnění se vyplácí v případě smrti úrazem, také v případě trvalých 

následkŧ úrazu a dále jako denní odškodné po dobu nezbytné doby léčení úrazu. U trvalých 

následkŧ úrazu se zjišťuje, jak velký je rozsah trvalých následkŧ úrazu a podle toho se vyplácí 
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procentní část z pojistné částky. V případě smrti úrazem pojištěného je pojistná částka 

vyplacena osobě uvedené ve smlouvě, a pokud není uvedena, tak je pojistná částka vyplacena 

osobám dle zákona o pojistné smlouvě. Na denní odškodné vzniká nárok, pokud léčení úrazu 

přesáhne 7 aţ 14 dní (záleţí na konkrétních smluvních podmínkách) – pak je odškodné 

placeno za kaţdý den léčení, a to jiţ od prvního dne.  

 

V případě, ţe se v zahraničí chceme věnovat nějakému sportu, je dŧleţité si pozorně 

prostudovat, jaké úrazy při sportu je vybraná pojišťovna ochotna pojistit. Pojišťovna 

určitě nebude plnit pojistné v případě adrenalinových či extrémních sportŧ. Patří mezi ně ty, 

které nespadají do rekreačního provozování běţných sportŧ (např. snowrafting, skialpinismus, 

skoky na lyţích apod.). Vyloučit pojišťovna mŧţe i klasické rekreační sporty – některé 

pojišťovny v rámci základního tarifu nekryjí např. sjezdové lyţování nebo snowboarding. V 

případech, kdy k úrazu dojde pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, mŧţe pojišťovna 

pojistné plnění omezit, nebo úplně vyloučit.  

 

Pokud máme uzavřené úrazové pojištění, není třeba si ho sjednávat v rámci cestovního 

pojištění. Úrazové pojištění je platné celosvětově, takţe pojišťovna uhradí následky úrazu 

bez ohledu na to, ve které zemi k úrazu došlo. Vlastníci platebních karet mají ve většině 

případŧ základní úrazové pojištění jiţ zahrnuto do ceny těchto platidel.  

 

2.3.2. Pojištění léčebných výloh 

 

Pojištění léčebných výloh je základním kamenem komerčního cestovního pojištění. I 

to nejzákladnější cestovní pojištění vţdy obsahuje pojištění léčebných výloh. Výhodou oproti 

Evropskému zdravotnímu prŧkazu je to, ţe klient neplatí ţádnou spoluúčast, která v některých 

státech mŧţe činit aţ desítky tisíc korun. Toto pojištění se vztahuje na úhradu nákladŧ klienta 

v souvislosti s úrazem či akutní nemoci. Plnění bude poskytnuto do výše limitu uvedeného ve 

smlouvě. Limity pro pojištění léčebných výloh se sjednávají ve výši 1,5 mil. Kč nebo 2,5 mil. 

Kč.  

 

V rámci tohoto pojištění pojistníkovi bude poskytnuto nezbytné lékařské ošetření a 

také ošetření zubŧ v dŧsledku úrazu nebo v dŧsledku akutní nemoci. Pojistník bude mít 

proplacen pobyt v nemocnici (nezbytná hospitalizace) a také veškeré léky, které vám lékař 



 

 10 

předepíše v souvislosti s lékařským ošetřením. Pojištění zahrnuje také náklady na transport do 

nejbliţšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu klienta v zahraničí. Pokud klient 

nebude moci ze zdravotních dŧvodŧ pouţít pŧvodně plánovaný prostředek pro návrat do 

České republiky, bude mu umoţněna repatriace do ČR (tj. převoz pojištěného). V případě 

úmrtí pojištěného pojišťovna hradí převoz těla do ČR. Ve státech, kde z legislativních dŧvodŧ 

není moţný převoz ostatkŧ pojištěného, pojišťovna uhradí pohřeb nebo kremaci ve státě, kde 

pojištěný zemřel.  

 

Je dŧleţité se také seznámit s tím, co pojišťovna nehradí. Jsou to např. případy, kdy 

cesta do zahraničí byla podniknutá za účelem léčby, dále jsou to ošetření a léčba, které nebyly 

nezbytně nutné, náklady na kosmetické zákroky, očkování, protézy. Pojišťovna většinou 

odmítne uhradit náklady na ošetření v případech, kdy k úrazu došlo pod vlivem alkoholu nebo 

jiných omamných látek. Vyloučit pojišťovna mŧţe také úraz při sportovních činnostech – 

pokud nejsou zvlášť připojištěny. [12] 

 

Vhodným doplňkovým pojištěním je také pojištění cestovních zavazadel. 

 

2.4. Zařazení cestovního pojištění v rámci členění pojištění: 

 

Pojistné produkty členíme podle rŧzných hledisek. Ta členění, která jsou pro oblast 

pojištění rizikových sportŧ podstatná a úzce s ní souvisí, budou rozepsána podrobněji. 

 

Podle formy pojistně-právního vztahu dělíme pojistné produkty na:  

 

Dobrovolné smluvní pojištění – vzniká dobrovolně (závisí na vŧli pojistníka) na 

základě pojistné smlouvy, která mívá obvykle písemnou smlouvu, pokud zákon nestanoví 

jinak. K této formě pojištění je moţné dále uvést ještě pojištění další, a to:  

 

Zákonné pojištění – vyplývá nezávisle na vŧli pojištěného ze zákona (dnes v ČR jen 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání). 

Povinné smluvní pojištění -  jeho sjednání je uloţeno právním předpisem pro 

vykonávání určité činnosti hospodářských subjektŧ nebo občanŧ (např. architekti, auditoři, 
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daňoví poradci, notáři, advokáti, pojišťovací zprostředkovatelé, zvěrolékaři). Je zaměřeno na 

pojištění odpovědnosti za škodu, která mŧţe vykonávací činností vzniknout. [2, str. 18] 

 

 Podle vztahu pojistného plnění a škody na: 

 

Škodová -  pojistné plnění je závislé na výši nastalé škody, přičemţ maximální výše 

plnění je ohraničena smluvně, pouţívá se zejména při pojištění majetku a odpovědnosti.  

 

Škodová pojištění lze dále rozčlenit na ryzí zájmová pojištění, pojištění na první riziko 

a pojištění na plnou hodnotu. 

 

Podle pojistných odvětví lze pojištění rozdělit do skupin podle několika hledisek. 

Jedním z nich je zpŧsob tvorby rezerv pro zabezpečení budoucích závazkŧ pojišťovny, dalším 

hlediskem je členění podle předmětu pojištění. Do členění dle vztahu pojistného plnění 

mŧţeme ke škodovému pojištění uvést jako doplňkové pojištění obnosové.  

 

Obnosová – v pojistné smlouvě je stanovena pojistná částka udávající maximální výši 

pojistného plnění, pouţívá se v případech, kdy škoda není přesně vyčíslitelná, tj. u pojištění 

osob pro případ smrti, doţití, invalidity apod. [2, str. 19] 

 

Podle zabezpečení budoucích závazků z pojištění na: 

 

Ţivotní riziková pojištění a neţivotní pojištění – nevytváří se rezerva na krytí 

budoucích nárokŧ, pojistné se v prŧběhu pojistného období plně spotřebovává. Mezi riziková 

pojištění patří pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a úrazová pojištění. Rovněţ 

k tomuto typu pojištění lze uvést ještě pojištění doplňkové, a to: 

 

Ţivotní rezervotvorná pojištění – vytváří se pojistná rezerva na pojistné události, 

jedná se hlavně o pojištění s výplatou pojistného plnění při doţití a případně i dalších 

událostech (smrti, onemocnění a podobně). 
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Podle způsobu placení pojistného na: 

 

Pojištění s jednorázově placeným pojistným – pojistné je zaplaceno na celou 

pojistnou dobu najednou a je obvykle inkasováno při sjednání pojištění, do sazby pojistného 

je promítnuto úročení pojistného na účtech pojistitele. Zvláštním případem jsou pojištění za 

návratný vklad, u kterého je pojistné hrazeno z úrokových výnosŧ vkladu, krátkodobá 

pojištění jsou většinou pojištění s jednorázovým pojistným.[2, str. 20] 

 

Pojištění s běţně placeným pojistným – pojistné je placeno v dohodnutých 

pojistných obdobích (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok). Zvláštním případem jsou zúčtovatelné 

pojistné smlouvy, u kterých není známo celkové pojistné, jsou uvedené termíny splátek 

(příkladem je pojištění účastníkŧ zájezdu organizovaného cestovními kancelářemi). 

 

Podle předmětu pojištění na: 

 

Pojištění majetku, pojištění osob, pojištění odpovědnosti za škodu 

 

Pojištění osob – Podle pojistných událostí se pojištění osob člení na:  

 pojištění pro případ smrti 

 pojištění pro případ doţití 

 pojištění pro případ smrti nebo doţití 

 pojištění zdravotního stavu, které zahrnuje pojištění pro případ úrazu, 

váţných onemocnění, invalidity, pracovní neschopnosti, léčebných výloh a 

podobně. 

První tři uvedené moţnosti spadají do oblasti ţivotního pojištění, čtvrtá pak do odvětví 

neţivotního. [2, str. 20, 33; 6, str. 54] 

 

Právě pojistné produkty pro pojištění osob jsou podstatné pro oblast cestovního 

pojištění rizikových sportŧ, proto bude členění těchto pojistných produktŧ rozepsáno 

podrobněji. Stejně tak bude podrobněji popsáno členění pojištění z hlediska zpŧsobu 

financování.  
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Cestovní pojištění dále dělíme na: 

 

 pojištění léčebných výloh včetně repatriace a pojištění pro případ přivolání 

opatrovníka 

 pojištění pro případ trvalých následkŧ a pro případ smrti v dŧsledku úrazu 

 pojištění osobních věcí a zavazadel 

 pojištění pro případ zrušení cesty 

 pojištění odpovědnosti občanŧ za škodu zpŧsobenou na zdraví či majetku, nebo jako 

finanční újma 

 pojištění nadstandardních asistenčních sluţeb 

 pojištění přerušení cesty 

V komplexní nabídce zahrnuje cestovní pojištění nejčastěji pojištění léčebných výloh 

při cestách do zahraničí, úrazové připojištění, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu a 

pojištění storna zájezdu. U pojišťoven, specializovaných na cestovní pojištění, mŧţe toto 

pojištění zahrnovat i řadu dalších nepředvídatelných událostí. Z pojištění jsou hrazeny 

náklady, které jsou z lékařského hlediska nezbytně nutné, jako například: lékařské ošetření, 

pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí, přeprava do 

nejbliţšího zdravotnického zařízení, repatriace pojištěného, kdyţ ze zdravotních dŧvodu 

nemŧţe pouţít pŧvodně plánovaný dopravní prostředek, repatriace tělesných ostatkŧ do místa 

trvalého bydliště v případě smrti. [8, str. 47] 

 

Sjednání cestovního pojištění: 

 

 Cestovní pojištění lze sjednat buďto jako základní pojištění (léčebné výlohy 

cestovního pojištění), nebo jako základní pojištění s balíčkem nejrŧznějších připojištění, kdy 

některé pojišťovny poskytují připojištění pouze jako komplexní balíček, nikoli samostatně. 
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Dŧvody sjednávání cestovního pojištění 

 

I přesto, ţe Česká republika uzavřela s vybranými zeměmi, jako je Slovensko, 

Rakousko, Německo či Chorvatsko mezivládní dohodu o sociální péči neznamená to, ţe je 

zde lékařská péče zcela bezplatná. Jako příklad je moţné uvést: platbu za recept, vysoké 

náklady na ošetření či administrativní náročnost.  

 

2.5. Způsoby sjednávání cestovního pojištění: 

 

Kamenná pobočka 

Jednou z nejrozšířenějších variant, jak si sjednat cestovní pojištění je přímo kamenná 

pobočka vybrané pojišťovny. Sjednání pojištění v kamenných pobočkách je časově relativně 

nenáročné, výhodou je přímý kontakt se zaměstnancem pojišťovny. Dle mého názoru patří 

tento zpŧsob sjednávání cestovního pojištění mezi nejrozšířenější. 

 

Internet 

Aktuálním trendem ve zpŧsobu sjednávání pojištění je sjednávání prostřednictvím 

internetu, kde si zájemce o cestovní pojištění vyplní online dotazník přímo na stránkách 

zvolené pojišťovny. Jak pro pojišťovnu, tak také pro klienta se jedná o velice pohodlný 

zpŧsob sjednání pojištění z dŧvodu úspory času i nákladŧ. Takto sjednané pojištění platí od 

dne následujícího. Pojišťovnami je takováto forma sjednávání cestovního pojištění velice 

podporována. Pro motivaci potencionálních klientŧ, aby vyuţily sjednání cestovního pojištění 

je například poskytování slev na dané pojištění v rámci několika procent. Většinou se jedná o 

slevu ve výši 10%. Jestliţe si klient sjedná cestovní pojištění online formou, zaplatit ho mŧţe 

buďto převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně dané pojišťovny. 

 

Cestovní kancelář 

Další moţností sjednání cestovního pojištění je uzavření smlouvy na zájezd s cestovní 

kanceláří. Některé cestovní kanceláře nabízejí produkt cestovního pojištění přímo v ceně 

objednaného zájezdu. Je velmi dŧleţité si v tomto případě dŧkladně prostudovat, co vše takto 

sjednané pojištění zahrnuje a za jakým účelem na dovolenou jedeme. Často dojde k situaci, 

kdy si klient musí dokoupit ještě další připojištění. Takto uzavřené pojištění je výhodně 

z hlediska časové úspory, na druhou stranu zde klient ztrácí moţnost volby pojišťovny. 
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Telefon 

Cestovní pojištění se dá uzavřít také prostřednictvím telefonického hovoru, kdy se 

sjednání cestovního pojištění provede s úsporou času. Další moţností v této oblasti je vyuţití 

mobilního telefonu. Jedná se o nejnovější moţnost, jak se pojistit. Tento typ pojištění lze 

sjednat prostřednictvím sluţby SMS. Tento zpŧsob pojištění je u pojišťoven uváděn pod 

názvem „WAP Tour“, nebo „SMS Tour“. Smyslem tohoto pojištění je především rychlost, 

jednoduchost a praktičnost. Tuto moţnost sjednání cestovního pojištění nabízejí v České 

republice všichni dostupní mobilní operátoři telekomunikační sítě. 

 

Platební karta 

Další formou, jak být do zahraničí pojištěn je platební karta. K vybraným druhŧm 

platebních karet banky nabízejí cestovní pojištění automaticky a to buď zdarma, nebo za 

příplatek. Cestovní pojištění formou platebních karet má poměrně nízké limity pojištění a také 

časté výluky v pojistných podmínkách. Toto pojištění je vhodné spíše pro cesty 

krátkodobějšího charakteru do blízkých okolních státŧ. Z hlediska pojištění rizikového sportu 

je tato forma pojištění zcela nedostačující. Vyšší pojistná ochrana je spojena se zlatou kartou 

Diners Club a American Express. 

 

2.6. Problematika pojištění rizikových sportů 

 

Čeští občané získali po vstupu České Republiky do Evropské unie na území členských 

státŧ EU, státŧ Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska nárok na zdravotní péči na 

účet své zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní občané.  

Zde mŧţe nastat problém, kdy se někteří občané domnívají, ţe je komerční pojištění uţ 

zbytečné. 

Je ale potřeba si uvědomit, ţe právě komerční cestovní pojištění zajišťuje ochranu i v 

případech, na které veřejné zdravotní pojištění nepamatuje. Nárok na zdravotní péči za 

stejných podmínek jako pro místní občany znamená, ţe si český občan bude muset zaplatit 

stejnou spoluúčast jako místní občané a ţe zdravotní péči bude muset čerpat v zařízeních 

financovaných z veřejných zdrojŧ. V zařízeních, která nejsou financována z veřejných zdrojŧ, 

si bude muset ve většině případŧ zaplatit celou péči sami. 
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Přitom rok od roku vzrŧstá zájem o aktivně strávenou dovolenou. Činnosti, které byly 

dříve doménou spíše skalních nadšencŧ a dobrodruhŧ, si chce v současnosti vyzkoušet stále 

více lidí. Outdoorové aktivity jsou přitom často provozovány v exotických a vzdálených 

krajích.  

 

„Rizika úrazů při adrenalinových sportech jsou vysoká. Běžné cestovní pojištění tato 

rizika nekryje. V případě, že jedete do zahraničí provozovat adrenalinové sporty, je nezbytné 

si sjednat speciální pojištění“ Říká Marcela Kotyrová z ČAP. [14] 

 

2.7. Definice rizikového sportu 

 

Velkou popularitu zaţívají kromě jiţ běţných sportŧ jako je potápění nebo 

windsurfing, i nové sporty typu zorbing nebo zdolávání zajištěných cest typu via ferrata. 

Mezi rizikové sporty patří také: 

 parašutismus 

 parasailing (létání na padáku za lodí) 

 canyoing s přiměřenou výstrojí za účastí odborného instruktora 

 yachting a plachtění 

 sjíţdění náročných terénŧ na kole 

 skialpinismus do 5000 m n. m. včetně 

 vysokohorská turistika do 5000 m n. m. včetně 

 potápění s pouţitím samostatných dýchacích přístrojŧ do hloubky 40 m včetně 

 speleologie [15] 

Dále mohou některé pojišťovny dělit tyto sporty ještě konkrétněji, a to na skupiny 

nebezpečných druhů sportů a nepojistitelných sportů. 

 

Jako nebezpečné druhy sportŧ v tomto případě jsou: letecké sporty, motosporty 

včetně čtyřkolek a motokár, vodní motorové sporty včetně vodního lyţování, sjíţdění 

divokých řek (bez ohledu na stupeň obtíţnosti sjíţděné řeky a rozlišení prostředku, na kterém 
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se řeka sjíţdí, potápění za pomocí dýchacího přístroje, vysokohorská turistika v horském 

terénu nad  2000m, nebo po cestách zajištěných řetězy, lany a ţebříky, jízda na koni, jízda na 

skateboardu, jízda na bobu, jízda na skeletonu, akrobacie a skoky na lyţích a lední hokej). 

 

Jako nepojistitelné sporty jsou uvedeny: kontaktní bojové sporty, skoky na laně, 

horolezectví, speleologie, skialpinismus, canyoning, parasailing a dále veškeré události 

vzniklé při činnostech na místech k tomu určených (např. lyţování a jiné činnosti mimo 

vyznačené trasy, skoky z mostu a podobně). Je nutno podotknout, ţe zde uváděné vymezení 

rizikových sportŧ je obecné pro většinu pojišťoven v České republice. Vymezení rizikových 

sportŧ se mŧţe u jednotlivých pojišťoven lišit. To, co jedna pojišťovna uvádí jako sport 

rizikový, mŧţe mít jiná pojišťovna ještě zahrnuto do běţných sportŧ apod. [16] 

 

2.8. Hranice mezi rizikovými a běžnými sporty 

 

Pojišťovny rozlišují dva druhy sportŧ. Běţné, na které stačí běţné turistické pojištění a 

rizikové, na které je uţ nutné se připojistit speciálně.  

 

„ Každá pojišťovna má v rámci svých pojistných podmínek vymezeny aktivity, na které 

stačí běžné turistické pojištění a které jsou již považovány za rizikové a vyžadují speciální 

pojištění. Rozhodující je správně se informovat u konkrétní pojišťovny, vše si nechat podrobně 

vysvětlit a následně uzavřít takové pojištění, které bude krýt veškerá potencionální rizika.“ 

Říká Marcela Kotyrová z ČAP. [14] 

 

Z výše uvedeného textu vyplývá, ţe ať jiţ jedeme kamkoli a budeme tam provozovat 

jakýkoli sport, je dobré uzavřít pojištění sjednané individuálně.  I kdyţ je takové pojištění ve 

vyšší cenové hladině, máme jistotu, ţe budeme mít kvalitní pojištění, které bude odpovídat 

našim potřebám. Máme pak jistotu, ţe se bude jednat právě o takové pojištění, které bude 

pokrývat veškeré souvislosti, které mohou s provozováním rizikového sportu nastat, ať uţ se 

jedná o úhradu léčebných výloh, úhradu vzniklých škod, jestliţe nás na cestách postihne 

nemoc, stane se úraz, nebo zpŧsobíme škodu třetí osobě apod. Jestliţe si sjednáme kvalitní 

pojištění, znamená to jistotu a bezstarostnou dovolenou především. 
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Sjednání pojištění přes cestovní kancelář: 

 

Při pobytových zájezdech si mnoho lidí sjednává cestovní pojištění v rámci nabídky 

cestovní kanceláře. Mŧţe ale nastat situace, kdy se klient v prŧběhu dovolené rozhodne vyuţít 

zpestření ve formě rizikového sportu, aniţ by si to klient uvědomil. Mŧţe se jednat například 

o jízdu na koni, vyzkouší si potápění, nebo se nechá při parasailingu nad mořem táhnout za 

motorovým člunem. To jsou situace, kdy v případě, ţe pojistná událost nastane, běţné 

cestovní pojištění stačit nebude. 

 

„ Při sjednání cestovního pojištění prostřednictvím cestovní kanceláře či agentury by 

se měl klient podrobně seznámit s pojistnými podmínkami, a pokud považuje pojistnou 

ochranu za nedostatečnou, měl by přistoupit k dalšímu připojištění či speciálnímu pojištění. 

V případě nejasností je lepší se informovat u odborníků“. Říká Marcela Kotyrová z ČAP. [14] 
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3. Právní předpisy v oblasti cestovního pojištění 
 

Kapitola věnovaná právním předpisŧm v oblasti cestovního pojištění bude zaměřena 

především na zákon o pojistné smlouvě, neboť pojistná smlouva je jedním ze základních 

pilířŧ kaţdého cestovního pojištění. Proto povaţuji za nezbytné rozepsat v této kapitole mimo 

samotné definice pojistné smlouvy i její obsah, a některá ustanovení o uzavření pojistné 

smlouvy. Ve třetí kapitole budou rovněţ zmíněny smluvní formality cestovního pojištění. 

 

3.1. Právní normy upravující oblast pojistného trhu a 
cestovního pojištění 

 

Legislativní rámec podnikání v pojišťovnictví v podmínkách ČR: 

 

K nejzákladnějším oblastem legislativní úpravy pojišťovnictví patří na jedné straně 

právní úprava vztahŧ mezi pojistníkem a pojistitelem (právní úprava pojistné smlouvy, která 

bude podrobněji popsána v další kapitole) a na straně druhé právní úprava podmínek činnosti 

subjektŧ poskytujících pojišťovací sluţby, zejména pojistitelŧ, dále pojišťovacích 

zprostředkovatelŧ, samostatných likvidátorŧ pojistných událostí, případně dalších. [2, str. 18, 

59] 

 

Níţe jsou uvedeny stěţejní zákony, popř. vyhlášky, které oblast pojistného trhu a 

cestovního pojištění upravují. Jedná se novelizované zákony, popř. vyhlášky a jsou jimi: 

 

Zákon č.277/2009 Sb., ze dne 22. 7. 2009, o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisŧ, 

který má mimo jiné zvýšit informovanost klientŧ pojišťoven i jejich ochranu. 

Vyhláška č.434/2009 Sb., ze dne 24. 11. 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o pojišťovnictví.  

Zákon č.278/2009 Sb., ze dne 22. 7. 2009, o změně zákonŧ v souvislosti s přijetím zákona o 

pojišťovnictví.  

Zákon č.37/2004 Sb., ze dne 17. 12. 2003, o pojistné smlouvě a o změně souvisejících 

zákonŧ, který je z hlediska jakéhokoli sjednání pojištění nepostradatelný. 

Zákon č.38/2004 Sb., ze dne 17. 12. 2003, o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona, protoţe 

sjednání cestovního pojištění je jedna z moţností sjednání cestovního pojištění. [17, 18] 
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3.2. Pojistná smlouva 

 

Definice pojistné smlouvy 

Pojistná smlouva představuje právní dokument, který završuje dvoustranný právní akt, na 

jehoţ základě vzniká smluvní pojištění fyzických a právnických osob. Pojistná smlouva se 

vyhotovuje v písemné formě podle platných právních předpisŧ. Vyjadřuje konkrétní pojistné 

podmínky a podmínky realizace pojištění. Dohodnuté podmínky jsou závazné pro pojišťovnu 

i pro druhou stranu. V některých případech vzniká pojištění i bez písemné pojistné smlouvy. 

Jde o zákonná pojištění a o pojištění, která mají krátkodobý charakter (např. pojištění při 

přepravě zboţí). [4, str. 33] 

 

Pojistná smlouva je dle zákona o pojistné smlouvě také smlouvou o finančních sluţbách, 

ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném 

rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. [1, str. 20] 

 

Účel zákona o pojistné smlouvě 

Účelem Zákona o pojistné smlouvě je úprava vztahŧ pojištění vzniklého na základě 

pojistné smlouvy, pokud zvláštní právní předpis neupravuje tyto vztahy jinak. Vyčlenění 

problematiky pojistných smluv z občanského zákoníku umoţnilo ucelenější a podrobnější 

úpravu práv a povinností všech účastníkŧ pojistného vztahu, Zákon o pojistné smlouvě 

pracuje s pojmem soukromé pojištění, čímţ odlišuje vztahy upravené tímto zákonem od 

vztahŧ upravených např. zákonem o veřejném zdravotním pojištění. 

 

Zákon o pojistné smlouvě zavádí celou řadu pojmŧ
1
, vztahŧ, práv a povinností, které 

v minulé právní úpravě nebyly obsaţeny a pojistitelé je v řadě případŧ museli zakomponovat 

do pojistných podmínek. [2, str. 59, 60] 

 

 

 

                                                
1
 Základní pojmy - pojmy, které se v běţném ţivotě příliš často nepouţívají, avšak pro 

oblast pojistné smlouvy jsou podstatné, jsou podrobně rozepsány v příloze č. 4 
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3.3. Smluvní formality cestovního pojištění 

 

Obsah pojistné smlouvy 

 

Obecně lze dle zákona o pojistné smlouvě povinné náleţitosti pojistné smlouvy vypsat do 

níţe uvedených šesti bodŧ. Tyto body se mohou lišit dle zpŧsobu, jakým je pojistná smlouva 

sjednána. Například v případě: 

 

1. Určení oprávněných osob (pojistník, pojištěný, obmýšlený). V pojistné smlouvě je 

konkrétně uveden druh pojištění, na který se pojistná smlouva vztahuje, předmět 

tohoto pojištění, charakteristika rizik, která jsou daným pojištěním kryta, výše a 

zpŧsob placení pojistného, zpŧsob stanovení pojistného plnění nebo výše pojistného 

plnění. 

2. Určení, zda se jedná o pojištění obnosové (sumové) nebo škodové 

3. Vymezení pojistného rizika 

4. Výše pojistného, jeho splatnost, a zda se jedná o pojistné běţné nebo jednorázové 

5. Vymezení pojistné doby a doby platnosti pojistné smlouvy 

6. U pojištění osob, pokud byl dohodnut podíl oprávněné osoby na výnosech pojistitele, 

zpŧsob podílu na těchto výnosech 

Součástí pojistné smlouvy jsou dále pojistné podmínky připojené k pojistné smlouvě: 

 Vymezení pojistné události 

 Výluky z pojištění 

 Podmínky vzniku, trvání a zániku pojištění 

 Zpŧsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost 

Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky (všeobecné pojistné podmínky, zvláštní 

pojistné podmínky). [4, str. 34] 
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Vybraná ustanovení o uzavření pojistné smlouvy 

 

K uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby byl návrh přijat ve lhŧtě, kterou navrhovatel 

určil, a neurčil – li ji, do jednoho měsíce nebo, je – li podmínkou uzavření pojistné smlouvy 

lékařská prohlídka, do 2 měsícŧ ode dne, kdy osoba, které byl návrh určen, tento návrh 

obdrţela. 

 

Návrh pojistitele lze přijmout téţ zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu, jestliţe 

se tak stane ve lhŧtě stanovené v odstavci 1. Pojistná smlouva je v takovém případě uzavřena, 

jakmile bylo pojistné zaplaceno. 

 

Obsahuje – li přijetí návrhu dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny oproti 

pŧvodnímu návrhu, povaţuje se takové přijetí za nový návrh. Nevyjádří – li se nová strana 

k novému návrhu ve lhŧtě do 1 měsíce ode dne, kdy jí byl nový návrh doručen, povaţuje se 

návrh za odmítnutý. 

 

Ustanovení odstavcŧ 1 aţ 3 platí podobně i pro návrh na změnu pojistné smlouvy. 

Soukromé pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy nebo později. 

 

Lze dohodnout, ţe se soukromé pojištění vztahuje i na dobu před uzavřením pojistné 

smlouvy. Nestanoví – li tento zákon jinak, pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, 

pokud pojistník v době podání návrhu na uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět, 

ţe pojistná událost jiţ nastala a pojistitel nemá právo na pojistné, jestliţe v době podání 

návrhu na uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět, ţe pojistná událost nemŧţe 

nastat. [1, str. 49, 50] 

 

Doklad o pojištění – pojistka § 9 

Pojistka je písemný doklad osvědčující, ţe byla uzavřená pojistná smlouva. Tento doklad 

vydává pojistitel pojistníkovi. Změnu pojistné smlouvy jiţ pojistitel takto osvědčovat nemusí. 

[1, str. 68, 68]  
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Nebyla – li písemná smlouva uzavřená v písemné formě, musí pojistka obsahovat 

nejméně: 

 číslo pojistné smlouvy,  

 určení pojistitele a pojistníka,  

 určení oprávněné osoby,  

 určení, zda se jedná o pojištění škodové či obnosové,  

 vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události,  

 výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojištění běţné nebo 

jednorázové, 

 vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena 

o u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa bydliště a 

datum narození nebo rodné číslo, popřípadě obchodní firma [1, str. 34, 35] 

 

Dojde – li ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojistitel na ţádost a 

náklady pojistníka druhopis pojistky. 

Pojistka má především funkci potvrzení, ţe byla pojistná smlouva uzavřena (platí 

vţdy), dokladu, bez něhoţ nelze právo na pojistné plnění s úspěchem uplatnit (platí, bylo – li 

tak ujednáno v pojistné smlouvě). 

 

Forma a obsahové náleţitosti pojistky: Z formálního hlediska lze konstatovat, ţe 

pojistka nemusí mít listinnou podobu. V případě, ţe je cestovní pojištění sjednáváno online, 

mŧţe jít i o e-dokument. Po obsahové stránce z pojistky musí vţdy vyplývat identifikace 

smluvních stran, číslo, pod nímţ je pojistná smlouva o cestovním pojištění pojistitelem 

evidována, pojistné nebezpečí, proti kterému bylo pojištění sjednáno, časový interval 

vymezený dohodnutým počátkem, jde – li o cestovní pojištění na dobu určitou i koncem 

pojištění. Tento údaj v sobě nese i informaci o „době platnosti pojistné smlouvy“, neboť lépe 

nelze tomuto zákonnému poţadavku dostát. [1, str. 57] 

  

Územní platnost pojištění: 

Pojištění platí pro území sjednané v pojistné smlouvě. Jestliţe je pojištění sjednáno 

pro cestu do zahraničí, neplatí pro pojištění na území České republiky či pro území státu, 

jehoţ je pojistník státním občanem nebo má – li na tomto území hlášeno trvalé bydliště. 

Rozdělení územní platnosti cestovního pojištění: 
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 Vţdy záleţí na konkrétní pojišťovně, jaké územní rozdělení uvádí. Obecně se ale dá 

rozdělit na tři části, a to na: 

 

 Českou republiku   

 Evropu  

 Svět 

Pojistná událost a pojistné plnění: 

Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíţe označená v pojistné smlouvě nebo ve 

zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává se kterou je spojen vznik 

povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

Pojistné plnění je peněţní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody v 

souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Jakmile dojde pojistiteli oznámení o 

události, se kterou je spojen poţadavek na plnění z cestovního pojištění, je pojistitel povinen 

bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. 

Nejprve pojistitel zkoumá, zda vznikl právní nárok na poskytnutí pojistného plnění, 

především zda v době, kdy došlo k pojistné události, bylo v platnosti cestovní pojištění a zda 

událost je událostí pojistnou. [1, str. 24, 91, 110] 

Pojistné: 

Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy, nebo dnem 

dohodnutým v pojistné smlouvě, nestanoví – li tento zákon jinak. Nebylo – li dohodnuto 

jinak, je běţné pojistné splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem 

počátku soukromého pojištění. Na ţádost pojistníka je pojistitel povinen sdělit zásady pro 

stanovení výše pojistného. 

Pojistné je úplatou pojistníka za závazek pojistitele poskytnout v případě vzniku 

pojistné události dohodnuté pojistné plnění. Pojistné stanoví vţdy pojistitel, a to s ohledem na 

jeho zkušenosti a znalosti vyjádřené většinou matematickými propočty zaloţenými na 

statistickém sledování vývoje pojistného rizika
2
. Splatnost pojistného je určena pojistnou 

                                                
2
 Pojistné riziko je dle § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví míra pravděpodobnosti vzniku 

pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. [19] 
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smlouvou. Zákon nebrání v praxi pouţívanému zprostředkování pojistníka od placení 

pojistného (např. pojištění pro případ invalidity), a to v případech a za podmínek stanovených 

pojistnou smlouvou. [1, str. 79, 80] 

Okamţik zaplacení pojistného: 

Okamţik zaplacením pojistného je významným momentem. Pojistné je moţné uhradit 

rŧznými formami, platbami v hotovosti (za platbu v hotovosti se povaţuje i platba 

prostřednictvím poštovní poukázky), bezhotovostními platbami (převodem z účtu na účet, 

šekem apod. Za okamţik zaplacení se povaţuje převzetí hotovosti, okamţik odepsání platby 

z účtu pojistníka za předpokladu, ţe platba byla připsána na účet věřitele – pojistitele. 

V pojistné smlouvě je moţné dohodnout jiný okamţik zaplacení pojistného. [1, str. 95] 

Právo na pojistné plnění: 

Za esenciální náleţitost pojistné události se povaţuje její nahodilost, proto nelze 

poskytnout pojistné plnění v případě, ţe pojistnou událost zpŧsobila úmyslně oprávněná 

osoba, nebo jiná osoba z podnětu osoby oprávněné, pokud zákon nebo zvláštní zákon 

nestanoví jinak. Zákon spojuje vznik práva na pojistné plnění s následujícími podmínkami: 

 Pojistník seznámil pojištěného s obsahem pojistné smlouvy uzavřené „na riziko“, jehoţ je 

pojištěný jako „cizí osoba“ nositelem. 

 Pojistník prokázal, ţe mu pojištěný, jakoţto osoba, na jejíţ zdraví, odpovědnost 

za škodu a jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Tato úprava je 

ovládána pořadače, aby se určitá osoba dozvěděla, ţe má vystupovat v roli pojištěného. [1, str. 

73, 105] 

Doba sjednání pojištění: 

Pojistník se mŧţe pojistit v rozmezí od jednoho dne do jednoho roku. Jestliţe máme 

sjednáno cestovní pojištění pro dlouhodobý pobyt, mŧţeme se odhlásit na příslušnou dobu u 

tuzemské pojišťovny ve smyslu ušetřit povinné zdravotní pojistné. V tomto případě je ale 

nutné předloţit potvrzení o cestovním pojištění. 
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Určení pojistitele: 

Určením pojistitele je uvedení jeho názvu, sídla, uvedení členského státu, kde má 

pojistitel své sídlo, u tuzemských právnických osob také identifikační číslo  

 

Práva a povinnosti pojistitele:  

Vedle práv a povinností stanovených zákonem má pojišťovna ještě další povinnosti, 

jako informovat o rozsahu poskytovaných sluţeb, zachování mlčenlivosti o skutečnostech, 

které vyplývají z pojistné smlouvy. 

Pojistitel má právo na pojistné cestovního pojištění za pojistnou dobu, nestanoví – li 

tento zákon jinak nebo nebylo – li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. [1, str. 89] 

 

Určení pojistníka: 

 Určením pojistníka jako fyzické osoby pro cestovní pojištění je uvedení 

identifikačních údajŧ tohoto pojistníka (viz str. 22, doklad o pojištění, §9). 

 

Práva a povinnosti pojistníka: 

Mimo povinností, které ukládají zvláštní, popřípadě doplňkové pojistné podmínky a 

právní předpisy, je pojistník povinen především učinit všechna dostupná opatření, která slouţí 

k odvrácení či zamezení škodové události.  

 

Pojistník je povinen pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele 

týkající se sjednání cestovního pojištění.  Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu 

pojistiteli oznámit, ţe nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu 

následkŧ této události. Dále je pojistník povinen bez jakéhokoli zbytečného odkladu vyhledat 

lékařskou pomoc a v léčení pokračovat aţ do jeho skončení. Pojistník je rovněţ povinen 

informovat pojistitele o škodě neprodleně po té, co se o ní dověděl, pojistiteli doloţit nezbytné 

doklady a pravdivě poskytnout údaje o vzniku škodové události a rozsahu jejích následkŧ.  [1, 

str. 101] 
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Zánik cestovního pojištění  

Uplynutí pojistné doby: Cestovní pojištění zaniká zpravidla uplynutím pojistné doby, 

na kterou bylo sjednáno. Tato pojistná doba mŧţe mít délku trvání od 1 do 356 dní. U 

soukromého pojištění sjednaného na dobu určitou lze v pojistné smlouvě dohodnout, ţe 

uplynutím doby, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno, soukromé pojištění nezaniká, 

pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnŧ před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé 

straně, ţe na dalším trvání soukromého pojištění nemá zájem. Pokud soukromé pojištění 

nezanikne, prodluţuje se za stejných podmínek o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno, 

nebylo – li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. V tomto případě se jedná o jeden z obecných 

dŧvodŧ zániku závazkových právních vztahŧ, kdy soukromé pojištění zaniká uplynutím doby, 

na kterou bylo sjednáno. 

Nezaplacení pojistného: nestanoví – li zákon jinak, zaniká soukromé pojištění dnem 

následujícím po marném uplynutí lhŧty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení 

pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Závazek platit pojistné řádně, tj. 

v dohodnuté výši a včas, je nejdŧleţitější povinností pojistníka jako smluvní strany pojistné 

smlouvy. Jestliţe tuto svou povinnost poruší, dává zákon pojistitelovi do rukou oprávnění 

svým úkonem zpŧsobit zánik pojištění pro nezaplacení pojistného. 

Dohoda: pojistitel a pojistník se mohou na zániku soukromého pojištění dohodnout. V 

této dohodě musí být určen okamţik zániku soukromého pojištění a dohodnut zpŧsob 

vzájemného vyrovnání závazkŧ. Jedná se o obvyklý zpŧsob zániku pojistného vztahu. 

 Výpověď: Je – li sjednáno soukromé pojištění s běţným pojistným, zaniká soukromé 

pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období. Pojistitel nebo 

pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do dvou měsícŧ ode dne uzavření pojistné 

smlouvy. Výpověď je právní skutečností mající za následek zánik pojistného vztahu, nikoli 

pojistné smlouvy jako titulu, na jehoţ základě pojištění vzniká. Zánik pojištění na základě 

výpovědi patří mezi nejčastější zpŧsoby jeho zániku. Jedná se o oboustranné právo jak 

pojistitele, tak pojistníka. Týká se pouze soukromého pojištění, které bylo sjednáno 

s placením pojistného stanoveného za pojistné období. 

Odstoupení: zodpoví – li pojistník, nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy 

úmyslně, nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele, týkající se 
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sjednávaného soukromého pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, 

jestliţe při pravdivém a úplném zodpovězení dotazŧ by pojistnou smlouvu neuzavřel. Stejné 

právo ustoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má i pojistník, jestliţe mu pojistitel nebo 

jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se 

sjednávaného soukromého pojištění. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od 

počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu vrátit zaplacené pojistné, od 

kterého se odečte to, co jiţ ze soukromého pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se 

od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou soukromého 

pojištění. 

Obecně je odstoupení od smlouvy právní úkon, který má za následek zrušení pojistné 

smlouvy (nebo dodatku k ní) od samého počátku. Hledí se na ni, jako by nebyla uzavřena. 

Účastníci si vracejí to, co si plnili. [1, str. 128 - 143] 
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4. Komparativní analýzy pojistných produktů v oblasti 
rizikových sportů 

 

 

Ve čtvrté kapitole je hlavním úkolem ověření vyřčené hypotézy, týkající se moţnosti 

pojištění rizikových sportŧ v České republice. V této kapitole jsou dále stanovena podstatná 

kritéria cestovního pojištění, která jsou součástí nabídky jednotlivých pojišťoven u nás.  

Dalším z úkolŧ čtvrté kapitoly je na základě vytvořené souhrnné tabulky vybrat 

nejdŧleţitější kritéria z nabídky pojišťoven, která jsou následně srovnávána a komentována. 

 

V rámci určení pojistných produktŧ zkoumané oblasti budou uvedeny i případné 

zvláštnosti, moţnosti slev či méně obvyklé sluţby pojištění, které mohou být mimo jiné pro 

potencionálního zákazníka jedním z rozhodovacích faktorŧ při volbě cestovního pojištění. 

Vzhledem k dalším informačním nárokŧm a potřebám byla v rámci této kapitoly zjištěna a 

ověřena jednotlivá kritéria pojištění rizikových sportŧ. S těmito kritérii je dále v Diplomové 

práci pracováno. Kritéria jsou součástí Přílohy č. 1. 

 

Na praktických příkladech, které vycházejí z naprosto běţných ţivotních situací, budou 

okomentovány jednotlivé pojišťovací produkty rizikových sportŧ ve vazbě na tyto situace, a 

to za pomocí komparativní analýzy
3
.  

 

Pro realizaci Komparativní analýzy byla na počátku práce stanovena základní hypotéza, 

která zní:  

 

V České republice je možno se připojistit na rizikový sport u všech pojišťovacích 

institucí, které nabízejí cestovní pojištění jako pojistný produkt. 

 

                                                
3
 Komparativní analýza je metodický postup, který porovnává zvolená srovnávací kritéria, např. jednotlivé 

faktory, nejrŧznější poznatky, závěry s cílem vybrat nejvhodnější moţnou alternativu.  

Při aplikaci Komparativní analýzy se komparatista potýká s celou řadou problémŧ, z nichţ k těm 

nejzávaţnějším patří zabezpečení identity srovnávaných ukazatelŧ jak z hlediska věcného, tak časového. Dalším 

problémem je také existence dostatečného mnoţství kvalitních informací, nutnost brát v potaz vedlejší faktory a 

jejich vliv na fungování a v neposlední řadě také nalezení takových ukazatelŧ, jeţ zabezpečí objektivnost 

příslušné analýzy. 
Při provádění Komparativní analýzy hraje významnou roli také dostatečné mnoţství a kvalita jednotlivých 

ukazatelŧ. Diskutována je také objektivnost analýz a to zejména z dŧvodu určité nejednotnosti zkoumaných 

systémŧ. V našem případě se jedná zkoumání jednotlivých pojišťoven. [9, str. 45, 47] 
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4.1. Přehled pojistných produktů cestovního pojištění 
jednotlivých pojišťoven 

 

Přehledná a detailní tabulka vybraných pojišťoven s výčtem kritérií je dŧleţitou součástí 

zvoleného postupu. Tabulka je z dŧvodu její velikosti součástí přílohy.  

 

V tabulce jsou vypsána všechna kritéria podstatná pro výběr cestovního pojištění a rovněţ 

faktory, které mohou rozhodovat při výběru cestovního pojištění potencionálního zákazníka.  

Na základě bleskového marketingového výzkumu, který byl realizován na přelomu února 

a března 2010, byla Bonitační metodou Párového porovnání seřazena jednotlivá kritéria 

pojišťovacích produktŧ. Velikost vzorku Bleskového marketingového výzkumu odpovídala 

celkem 40 respondentŧm. Úkolem kaţdého respondenta bylo po vysvětlení metodiky 

Párového porovnání (viz. níţe) porovnat jednotlivá kritéria vybraných pojišťovacích 

produktŧ. Pouţitou metodikou tohoto výzkumu byl pro jistotu správného pochopení a 

vyplnění vedený pohovor.  

 

Při párovém srovnávání dochází k porovnání jednotlivých kritérií podle jejich významu a 

dŧleţitosti. Kaţdé kritérium je porovnáno s kaţdým. Výsledky se zapisují vţdy do tabulky 

(matice), tato tabulka je následně výsledkem tohoto postupu. Sestavuje se tak, ţe se párově 

porovnávají jednotlivé dvojice kritérií, přičemţ se preference kritéria v daném řádku před 

kritériem ve sloupci označí jedničkou. Je-li preferováno kritérium ve sloupci, pak se píše nula. 

Počet preferencí pro dané kritérium je dán počtem jedniček v řádku, přičemţ je zvětšen o 

počet nul ve sloupci daného kritéria. Výsledná tabulka párového porovnání je uvedena níţe, 

maticová tabulka je pak součástí přílohy. Cílem této metody je zjistit procentuální váhy 

jednotlivých faktorŧ, aby posléze mohly být vybrány ty nejdŧleţitější z nich. S vybranými 

faktory je pak v práci pracováno dále. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe Diplomová práce se dotýká jiných ekonomických oblastí, 

není v práci uveden přesný metodický postup Párového porovnávání nýbrţ jen výsledek.  
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Tab. 4.1 Váhy kritérií 

KRITÉRIUM VÁHA V % 

Limit pojištění léčebných výloh 7,77 

Denní pojistné cestovního pojištění 7,42 

Pojištění rizikových sportŧ 7,07 

Sportovní pojištění 6,71 

Limit pojištění úraz, trvalé následky 6,36 

Pojištění úrazu 6,36 

Pojištění léčebných výloh 6,36 

Územní rozsah pojištění 4,59 

Limit pojištění, úmrtí následkem úrazu 4,59 

Limit pojištění – zubní ošetření 4,24 

Přivolání opatrovníka 3,89 

Repatriace pojištěného 3,89 

Nadstandardní asistenční sluţby 3,89 

Počet poboček, prodejních míst v ČR 3,53 

Maximální délka pobytu 3,53 

Pojištění rizikových sportŧ nad 70 let 3,53 

Pojištění odpovědnosti za škodu 3,18 

Pojištění asistence 3,18 

Délka pŧsobení pojišťovny v ČR 2,12 

Balíček navíc 2,12 

Více variant pojištění 1,77 

Pojištění storna zájezdu 1,77 

Pojištění pro přerušení zájezdu 1,06 

Pojištění zavazadel 1,06 

CELKEM 100 

Zdroj: příloha č. 2 

 

Tento výzkum byl realizován z dŧvodu potřeby seřazení jednotlivých kritérií dle jejich 

dŧleţitosti. Nejdŧleţitější kritéria jsou v tabulce označena barevně. 
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Kaţdé z těchto vybraných kritérií je pak dále detailně rozebráno a komentováno z pohledu 

jednotlivých pojišťovacích institucí v kapitole č. 4. 3. 

 

4.2. Slovní komentář k přehledu nejdůležitějších kritérií 
pojištění rizikových sportů 

 

 

V tabulce č. 1, která je součástí Přílohy č. 1 je uvedeno celkem 15 pojišťovacích 

institucí nabízejících cestovní pojištění, které pŧsobí na českém pojišťovacím trhu. Cílem této 

tabulky je poskytnout účelný přehled jednotlivých produktŧ na českém trhu.  

  

Z marketingového výzkumu, jehoţ výsledky jsou představeny v rámci kapitoly 4.2, 

bylo vybráno deset nejdŧleţitějších kritérií. 

 

V následujících tabulkách jsou uváděny pouze ty pojišťovny, které mají ve své 

nabídce kromě cestovního pojištění také pojištění rizikových sportŧ. Ostatní pojišťovny 

nemají vzhledem k tématu diplomové práce potřebnou vypovídací schopnost. 

 

Limity pojištění jsou porovnávány pro oblast léčebných výloh, úrazu, trvalých 

následkŧ, úmrtí následkem úrazu a zubního ošetření. Z tabulky č. 1 je patrné, ţe se výše 

těchto limitŧ mŧţe u jednotlivých pojišťoven do značné míry lišit. 

 

4.2.1. Výše limitu pojištění léčebných výloh cestovního pojištění: 

 

Jako nejdŧleţitější kritérium byl zvolen limit pojištění léčebných výloh, přehled o výši 

těchto limitŧ pro jednotlivé pojišťovny znázorňuje následující tabulka č. 4. 2. 
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Tab. 4.2 Výše limitu léčebných výloh 

NÁZEV POJIŠŤOVNY: VÝŠE LIMITU POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH 

VÝLOH CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ 

Allianz pojišťovna, a.s. bez omezení 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 2 000 000 Kč 

ČSOB pojišťovna, a.s. 2 500 000 Kč 

Generali pojišťovna, a.s. 1 700 000 Kč 

Komerční pojišťovna, a.s. 500 000 Kč 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 3 000 000 Kč 

Mondial, a.s. 3 000 000 Kč 

UNIQA pojišťovna, a.s. 1 000 000 Kč 

Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. 2 000 000 Kč 

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Ve výše uvedené tabulce č. 4. 2 jsou patrné jiţ zmíněné rozdíly, které mohou u 

jednotlivých pojišťoven v této oblasti nastat. Vŧbec nejvyšší limit pojištění léčebných výloh 

nabízí pojišťovna Allianz, a.s, kde je tato hodnota udána bez omezení. Další pojišťovny, které 

nabízejí poměrně vysokou hodnotu tohoto limitu jsou Kooperativa pojišťovna, a.s., a 

Mondial, a.s.  

Nejniţší limit pojištění léčebných výloh má ve své nabídce Komerční pojišťovna, a.s., 

kde tento limit činí 500 000 Kč. 

 

4.2.2. Denní pojistné cestovního pojištění 

 

Jako druhé nejdŧleţitější kritérium bylo zvoleno denní pojistné cestovního pojištění. 

Tedy částka, kterou pojišťovny vyţadují po pojistnících za své sluţby. V tomto případě se 

jedná o denní pojistné cestovního pojištění těch pojišťoven, které mají ve své nabídce 

pojištění rizikového sportu. Takové pojištění je zpravidla navýšeno o přiráţku, kterou 

pojišťovny svým klientŧm účtují, protoţe se vystavují i ony vyššímu riziku pojistné události. 

Další moţné navýšení lze očekávat u pojištění rizikového sportu pro soby starší 70 let. S tímto 

případem se lze setkat pouze u dvou pojišťoven, u pojišťovny Kooperativa, a.s., pojišťovny 
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UNIQA, a.s., které tento typ cestovního pojištění poskytují (viz. následující kapitola, 3. 

praktický příklad). 

 

Tab. 4.3 Denní pojistné 

NÁZEV POJIŠŤOVNY: DENNÍ POJISTNÉ CESTOVNÍHO 

POJIŠTĚNÍ 

Allianz pojišťovna, a.s. 116 Kč 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 15 Kč 

ČSOB pojišťovna, a.s. 106 Kč 

Generali pojišťovna, a.s. 19 Kč 

Komerční pojišťovna, a.s. 162 Kč 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 36 Kč 

Mondial, a.s. 64 Kč 

UNIQA pojišťovna, a.s. 50 Kč 

Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. 95 Kč 

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Nejlevnější denní pojistné mají ve své nabídce Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., a 

pojišťovna Generali, a.s., zde si mŧţe v obou případech pojistník pořídit cestovní pojištění za 

cenu niţší neţ 20Kč. Naopak nejvyšší částku poţaduje za své sluţby Komerční pojišťovna, 

a.s., kde se jedná o částku 162Kč. 

 

4.2.3. Pojištění rizikových sportů 

 

Nejpodstatnější částí této srovnávací tabulky je pojištění sportŧ a pojištění rizikových 

sportů především. V základní přehledové tabulce č. 1, v příloze je moţné postřehnout tu 

skutečnost, ţe i kdyţ některé pojišťovny sportovní pojištění nabízejí, neznamená to, ţe 

automaticky pojistníka pojistí i pro oblast rizikových sportŧ. Sportovní pojištění je ve většině 

případŧ míněno jako pojištění pro běţné, neboli rekreační sporty. Naopak rizikové pojištění je 

pojištění s přiráţkou, za které je nutné si připlatit, pokud ovšem má pojišťovna tento druh 

pojištění ve své nabídce. Dalším faktorem, který mŧţe hrát při pojištění rizikového sportu 
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významnou roli je i věk pojistníka. Zatímco některé pojišťovny věk neomezují, většina 

pojišťoven nabízejících pojištění rizikových sportŧ má věkovou hranici omezenou, a to 

nejčastěji do věku maximálně 70 let. 

 

Z hlediska dŧleţitosti kritérií bylo pojištění rizikového sportu umístěno na třetím 

místě. Před tímto druhem připojištění se umístily pouze kritéria jako limit léčebných výloh a 

denní pojistné. Níţe je uvedena tabulka, která vyjmenovává pojišťovny nabízející cestovní 

pojištění. Tabulka člení tyto pojišťovny na ty, které připojištění rizikových sportŧ ve své 

nabídce mají a které nikoli. 

 

Tab. 4.4 Přehled pojišťoven poskytujících připojištění rizikového sportu 

POJIŠŤOVNY POSKYTUJÍCÍ 

PŘIPOJIŠTĚNÍ RIZIKOVÝCH SPORTŦ 

POJIŠŤOVNY, KTERÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ 

RIZIKOVÝCH SPORTŦ NEPOSKYTUJÍ 

Allianz pojišťovna, a.s. AXA ţivotní pojišťovna, a.s. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Evropská cestovní pojišťovna, a.s. 

ČSOB pojišťovna, a.s. Pojišťovna Cardif Pro Vita, a.s. 

Generali pojišťovna, a.s. Pojišťovna Slavia, a.s. 

Komerční pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna, a.s 

Kooperativa pojišťovna, a.s.  

Mondial, a.s.  

UNIQA pojišťovna, a.s.  

Chartis Travel Guard, s.a.  

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Z této tabulky je moţné vyčíst, ţe dnes jiţ většina pojišťoven, které cestovní pojištění 

nabízí, nabízí také připojištění rizikového sportu. Na českém trhu nyní pŧsobí pouze pět 

pojišťoven, které ačkoli cestovní pojištění ve své nabídce mají, připojištění pro rizikový sport 

pojistit s největší pravděpodobností odmítnou. 
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4.2.4. Sportovní pojištění 

 

I kdyţ se mŧţe zdát, ţe je tento odstavec věnován stejnému tématu jako odstavec 

předchozí, není tomu tak. Na rozdíl od připojištění rizikového sportu je běţné sportovní 

pojištění chápáno jako pojištění, které zahrnuje tzv. rekreační sporty. To znamená menší 

riziko pravděpodobnosti pojistné události. Tím pádem i větší počet pojišťoven, které jsou 

ochotny sportovní pojištění nabídnout. O tom, které pojišťovny sportovní připojištění nabízejí 

v rámci cestovního pojištění a které ne, informuje následující tabulka. 

 

Tab. 4.5 Přehled pojišťoven poskytujících sportovní připojištění 

POJIŠŤOVNY POSKYTUJÍCÍ 

SPORTOVNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ: 

POJIŠŤOVNY, KTERÉ SPORTOVNÍ 

PŘIPOJIŠTĚNÍ NEPOSKYTUJÍ 

AXA ţivotní pojišťovna, a.s. Pojišťovna Cardif Pro Vita, a.s. 

Allianz pojišťovna, a.s. Pojišťovna Slavia, a.s. 

Česká pojišťovna, a.s  

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.  

Evropská cestovní pojišťovna, a.s.  

ČSOB pojišťovna, a.s.  

Generali pojišťovna, a.s.  

Komerční pojišťovna, a.s.  

 Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, počet pojišťoven, které v rámci cestovního pojištění nabízejí 

také sportovní připojištění je více neţ těch pojišťoven, které mají ve své nabídce také 

připojištění rizikového sportu. Pouze dvě pojišťovny, a to pojišťovna Cardif Pro Vita, a.s., a 

pojišťovna Slavia, a.s., na českém trhu nemají ve své nabídce cestovního pojištění také 

připojištění sportu. 

 

4.2.5. Limit pojištění – úraz, trvalé následky 

 

Na pátém místě z hlediska dŧleţitosti kritérií se v rámci realizovaného 

marketingového výzkumu umístilo pojištění limit úrazem. K cestovnímu pojištění pro trvalé 
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následky úrazu je moţno sjednat denní odškodné. Bylo-li sjednáno pojištění denního 

odškodného a pojištěný na své zahraniční cestě utrpí úraz, jehoţ léčení pak probíhá v pracovní 

neschopnosti (vystavené lékařem), vyplatí pojišťovna denní odškodné v souladu s pojistnými 

podmínkami dané pojišťovny. Následující tabulka uvádí výši těchto limitŧ, které jsou 

poskytovány jednotlivými pojišťovnami v rámci cestovního pojištění. 

 

Tab. 4.6 Limit pojištění – úraz, trvalé následky 

NÁZEV POJIŠŤOVNY: LIMIT POJIŠTĚNÍ – ÚRAZ, TRVALÉ 

NÁSLEDKY 

Allianz pojišťovna, a.s. 400 000 Kč 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 200 000 Kč 

ČSOB pojišťovna, a.s. 200 000 Kč 

Generali pojišťovna, a.s. 500 000 Kč 

Komerční pojišťovna, a.s. 400 000 Kč 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 400 000 Kč 

Mondial, a.s. 200 000 Kč 

UNIQA pojišťovna, a.s. 300 000 Kč 

Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. 200 000 Kč 

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Z tabulky, sledující výše limitŧ pro úraz a trvalé následky jednotlivých pojišťoven, lze 

vyčíst jednotlivé hodnoty pojistného plnění u kaţdé pojišťovny, které je zahrnuto do 

cestovního pojištění. Nejvyšší limit zde nabízí pojišťovna Generali, a.s., která jako jediná 

nabízí pojistné plnění aţ do výše 500 000Kč. Další výše limit pro úraz lze rozdělit do tří 

skupin, o výši 400 000, 300 000 a 200 000Kč, přičemţ poslední zmíněná částka je nejniţší, 

kterou pojišťovny hradí. 
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4.2.6. Pojištění úrazu 

 

V rámci sjednání cestovního pojištění je podstatné také pojištění úrazu. Především je 

dŧleţité při sjednávání cestovního pojištění zjistit, zda je pojištění úrazu zahrnuto do daného 

pojištění, nebo je – li nutné si tento druh připojištění sjednat zvlášť k základnímu pojištění. 

Většina pojišťoven, které cestovní pojištění poskytují, má pojištění úrazu ve své 

nabídce. Níţe je znázorněna pouze ta skupina pojišťoven, která se zabývá pojištěním úrazu. 

 

Tab. 4.7 Přehled pojišťoven poskytujících pojištění úrazu 

POJIŠŤOVNY POSKYTUJÍCÍ POJIŠTĚNÍ ÚRAZU: POJIŠŤOVNY, KTERÉ 

POJIŠTĚNÍ ÚRAZU 

NEPOSKYTUJÍ 

AXA ţivotní pojišťovna, a.s. Pojišťovna Cardif Pro Vita, a.s. 

Allianz pojišťovna, a.s.  

Česká pojišťovna, a.s  

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.  

Evropská cestovní pojišťovna, a.s.  

ČSOB pojišťovna, a.s.  

Generali pojišťovna, a.s.  

Komerční pojišťovna, a.s.  

Pojišťovna Slavia, a.s.  

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Pojištění úrazu poskytuji mimo jediné všechny pojišťovny. Zajímavou informací, která 

byla zjištěna při zpracování dat jednotlivých pojišťoven pro tuto diplomovou práci je, ţe 

pojišťovna ČSOB, a.s., úrazové připojištění v rámci připojištění rizikového sportu vŧbec 

neposkytuje. 

 

4.2.7. Pojištění léčebných výloh v zahraničí 

 

Další z deseti nejdŧleţitějších kritérií je pojištění léčebných výloh v zahraničí. Některé 

pojišťovny tento prvek hodnotí jako vŧbec nejdŧleţitější část cestovního pojištění. Pojišťovna 
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v tomto případě za své klienty hradí nezbytné léčebné výlohy, které vznikly v dŧsledku 

onemocnění nebo úrazu. Pojištění léčebných výloh je zpravidla zahrnuto v ceně cestovního 

pojištění, pokud není v pojistné smlouvě výslovně uveden opak. 

 

Tab. 4.8 Přehled pojišťoven poskytujících pojištění léčebných výloh v zahraničí 

POJIŠŤOVNY POSKYTUJÍCÍ POJIŠTĚNÍ 

LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ: 

POJIŠŤOVNY, KTERÉ POJIŠTĚNÍ 

LÉČEBNÝCH VÝLOH NEPOSKYTUJÍ: 

AXA ţivotní pojišťovna, a.s. Pojišťovna Cardif Pro Vita, a.s. 

Allianz pojišťovna, a.s.  

Česká pojišťovna, a.s  

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.  

Evropská cestovní pojišťovna, a.s.  

ČSOB pojišťovna, a.s.  

Generali pojišťovna, a.s.  

Komerční pojišťovna, a.s.  

Pojišťovna Slavia, a.s.  

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Jak lze vyčíst z výňatku tabulky č. 1, která je uvedená v příloze, pojištění léčebných 

výloh v rámci cestovního pojištění poskytují všechny vyjmenované pojišťovny. Jedná se zde 

o jediný případ, kdy daný produkt v rámci cestovního pojištění nabízejí všechny pojišťovny. 

 

4.2.8. Územní rozsah pojištění 

 

U kaţdého sjednaného pojištění platí pravidlo, ţe se dané cestovní pojištění vztahuje 

jen na tu pojistnou událost, ke které došlo v oblasti, pro kterou bylo cestovní pojištění 

sjednáno. Stejné pravidlo platí i pro připojištění rizikových sportŧ. 

Zpravidla se nabízí moţnost pojištění v rámci Evropy nebo celého světa. Někdy lze 

zvolit zvlášť Slovenskou republiku, a to pro případ zásahu slovenské horské sluţby. Některé 

pojišťovny vyčleňují ještě USA, takţe si lze sjednat buď pojištění do celého světa bez USA, 

nebo včetně USA. 
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Dále jsou někdy uváděny rizikové oblasti, které nelze pojistit vŧbec (válečné zóny) 

nebo v nich existuje vysoké riziko vzniku pojistné události, kdy mŧţe v rámci stanovených 

podmínek pojišťovna odmítnout pojistné plnění. Do takových oblastí se cestovat 

nedoporučuje. Seznam rizikových oblastí, který se prŧběţně aktualizuje, lze dohledat na 

stránkách pojišťoven či Ministerstva zahraničí. Také územní rozsah pojištění je doprovázen 

přehlednou tabulkou, která je součástí tabulky č. 1 v příloze. 

 

Tab. 4.9 Územní rozsah pojištění 

NÁZEV POJIŠŤOVNY: ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ: 

Allianz pojišťovna, a.s. Svět 

Česká pojišťovna, a.s Svět 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Svět 

Evropská cestovní pojišťovna, a.s. Evropa 

ČSOB pojišťovna, a.s. Svět 

Generali pojišťovna, a.s. Svět 

Komerční pojišťovna, a.s. Svět 

Pojišťovna Slavia, a.s. Svět 

Pojišťovna Cardif Pro Vita, a.s. Svět 

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Z výše poloţené tabulky je zřejmé, ţe kromě Evropské cestovní pojišťovny, a.s. nabízí 

všechny ostatní pojišťovny cestovní pojištění pro oblast celého světa. Zmíněná pojišťovna 

nabízí cestovní pojištění pouze pro oblast Evropy. 

 

4.2.9. Limit pojištění – úmrtí následkem úrazu 

 

Předposlední příčku z deseti nejpodstatnějších kritérií obsadilo kritérium limitu 

pojištění léčebných výloh úmrtí následkem úrazu. Náklady na záchranu ve smyslu zákona 

hradí pojistitel maximálně do výše uvedené v pojistné smlouvě. Výše limitu zachraňovacích 
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nákladŧ na záchranu ţivota nebo zdraví osob činí procentuální podíl limitu (který je určen 

v pojistné smlouvě) pojistného plnění sjednaného pro případ úmrtí následkem úrazu. 

Níţe vloţená tabulka uvádí jednotlivé výše limitŧ pojistného plnění pro úmrtí 

následkem úrazu. 

 

Tab. 4.10 Limit pojištění léčebných výloh úmrtí následkem úrazu 

NÁZEV POJIŠŤOVNY: VÝŠE LIMITU POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH 

VÝLOH ÚMRTÍ NÁSLEDKEM ÚRAZU: 

Allianz pojišťovna, a.s. 200 000 Kč 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 100 000 Kč 

ČSOB pojišťovna, a.s. 100 000 Kč 

Generali pojišťovna, a.s. 500 000 Kč 

Komerční pojišťovna, a.s. 200 000 Kč 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 200 000 Kč 

Mondial, a.s. 100 000 Kč 

UNIQA pojišťovna, a.s. 150 000 Kč 

Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. 200 000 Kč 

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Z tabulky č. 4.10 je patrné, ţe absolutně nejvyšší limit pojistného plnění v případě 

úmrtí následkem úrazu poskytuje pojišťovna Generali, a.s., a to ve výši aţ do 500 000Kč. 

Dále pak poskytují pojišťovny limity plnění ve výši 200 000, 150 000 a 100 000Kč, přičemţ 

nejniţší limit poskytuje Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., dále ČSOB pojišťovna, a.s. a 

Mondial, a.s. 

4.2.10. Limit pojištění – zubní ošetření 

 

Jedná se o poslední z deseti nejpodstatnějších kritérií, které jsou v rámci této 

diplomové práce detailněji rozebírány. Limity pojištění pro zubní ošetření se u jednotlivých 

pojišťoven liší, zpravidla se jedná o částku od 7,5 aţ po 15 tis. Kč. Podrobněji o výši 

jednotlivých limitŧ zubního ošetření pojednává tabulka níţe. 
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Tab. 4.11 Limit pojištění – zubní ošetření 

NÁZEV POJIŠŤOVNY: VÝŠE LIMITU POJIŠTĚNÍ 

LÉČEBNÝCH VÝLOH ZUBNÍHO 

OŠETŘENÍ: 

Allianz pojišťovna, a.s. 10 000 Kč 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 100% 

ČSOB pojišťovna, a.s. 7 500 Kč 

Generali pojišťovna, a.s. 10 000 Kč 

Komerční pojišťovna, a.s. neuvedeno 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 10 000 Kč 

Mondial, a.s. 15 000 Kč 

UNIQA pojišťovna, a.s. neuvedeno 

Wüstenrot ţivotní pojišťovna, a.s. 8 000 Kč 

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

V rámci limitu zubního ošetření při sjednání připojištění rizikového sportu je moţné 

nejvyšší pojištění u společnosti Mondial, a.s., a to ve výši aţ 15 000Kč. Naopak nejniţší 

z uvedených hodnot nabízí ČSOB pojišťovna, a.s., která nabízí maximální výši 7 500Kč. U 

některých pojišťoven nejsou výše limitu pro zubní ošetření uvedeny, pojišťovny v takovém 

případě uvádějí pouze souhrnný limit pojištění. 

 

Další kritéria jiţ nedosáhla tak významného hodnocení, a proto zde nejsou rozebírána 

tak, jako prvních deset kritérií, které byly rozebrány výše. Další kritéria, která dosáhla pouze 

nízkého hodnocení. Např. počet poboček jiţ není příliš významným kritériem z hlediska 

tohoto hodnocení, protoţe lidé jiţ pravděpodobně začali více vyuţívat jiné moţnosti sjednání 

cestovního pojištění, jako například zpŧsob online, proto kamennou pobočku nevyuţívají jako 

dříve. Stejně tak délka pŧsobení pojišťovny na území České republiky nedosáhla nijak 

významného hodnocení, i kdyţ by mohlo být právě toto kritérium povaţováno za docela 

podstatné z hlediska dŧvěry potencionálních pojistníkŧ k danému ústavu. 

Ani nejrŧznější „balíčky navíc“, ve kterých pojišťovna nabízí například pojištění méně 

obvyklých věcí či zvířat, anebo pojištění pro golf potencionální pojistníky nezaujali dle mého 

pŧvodního očekávání.  
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5. Vyhodnocení analýzy a doporučení 
 

Na praktických příkladech, které vycházejí z naprosto běţných ţivotních situací, budou 

okomentovány jednotlivé pojišťovací produkty rizikových sportŧ ve vazbě na tyto situace, a 

to za pomocí komparativní analýzy. Na příkladech budou aplikovány právě poznatky 

z provedené analýzy v kapitole 4. 

Následně jsou v kapitole uvedena doporučení pro oblast obecné problematiky cestovního 

pojištění a právních předpisŧ, doporučení v oblasti praktického vyuţití pojištění rizikových 

sportŧ, 

 

5.1. Praktické příklady využití pojištění rizikových sportů 

  

Během realizace marketingových výzkumŧ bylo zjištěno, ţe „pojištění rizikového sportu“ 

není pojištěním příliš známým, byť se s ním setkáváme v běţných ţivotních situacích. Pro 

přiblíţení problematiky tohoto méně obvyklého typu pojištění bude formou praktických 

příkladŧ z běţných ţivotních situací namodelováno několik příkladŧ.  

 

Příklad č.1 

 

Rodina s dětmi se chystá na 14 ti denní dovolenou u moře. Pronajala si jachtingovou 

loď v chorvatské Poreči. Chystají se objet několik chorvatských ostrovŧ. Protoţe jachting 

patří mezi rizikové sporty, rodina se připojistila. Jelikoţ je rodina čtyřčlenná, jako nejlevnější 

pojištění pro tento typ sportu zvolila produkt Alpenverein od pojišťovny UNIQA. 

 

Níţe uvedená Tabulka č. 5. 1. srovnává cenové moţnosti pojištění rizikového sportu u 

jednotlivých pojišťoven. V tabulce jsou uvedeny pouze ty pojišťovny, které mají ve své 

nabídce v rámci cestovního pojištění také připojištění rizikového sportu. 
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Tab. 5.1. Srovnání cen pojištění rizikového sportu 

NÁZEV 

POJIŠŤOVNY 

CENA POJISTNÉHO/OSOBA/DEN MAX. LIMITY 

POJIŠTĚNÍ 

Allianz pojišťovna, 

a.s. 

116 Kč neomezeně 

ČPP, a.s. 19 Kč 2 000 000 Kč 

ČSOB pojišťovna, a.s 106 Kč 2 500 000 Kč 

Generali pojišťovna, 

a.s. 

15 Kč 1 700 000 Kč 

Komerční 

pojišťovna, a.s. 

162 Kč 500 000 Kč 

Kooperativa 

pojišťovna, a.s. 

36 Kč 3 000 000 Kč 

Mondial, a.s. 64 Kč 3 000 000 Kč 

UNIQA, a.s. 50 Kč 1 700 000 Kč 

Wüstenrot 

pojišťovna, a.s. 

95 Kč 2 000 000 Kč 

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Výstup, komentář k výsledku Komparativní analýzy:  

Pro příkladovou tabulku č. 5. 1. byly vybrány pojišťovny dle ceny a limitŧ pojistného 

plnění, které mají ve své nabídce. Konkrétně pojišťovna Allianz, a.s., byla pro srovnání 

vybrána pro svou nabídku neomezených limit pojištění léčebných výloh. Pojišťovna ČPP, 

a.s., byla naopak vybrána pro svou nabídku nejniţší ceny denního pojistného pro osobu a 

pojišťovna UNIQA, a.s., zase pro moţnost pojištění se v rámci tzv. Alpenverein
4
. 

 

                                                
4 Rakouský horský svaz - Österreichischer Alpenverein, ve zkratce OEAV - sdruţuje všechny zájemce 

a milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně zaloţené osobnosti i rodiny. Je to sdruţení 

dobrovolné, kaţdý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Členství v tomto 

horském svazu začala společnost ALPY nabízet pro české zajemce jiţ v roce 1991, v roce 2009 bylo 

prostřednictvím ALPY registrováno v Alpenvereinu jiţ okolo 20 000 členŧ.[www] 
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Z tabulky č. 5. 1. je patrné, ţe pokud hlavním rodinným faktorem k výběru pojištění byl 

cenový faktor, rodina si nevybrala nejlevnější produkt. Produkt společnost UNIQA 

pojišťovna, a.s., nabízí cenově výhodné rodinné pojištění z hlediska pojistného krytí úrazu 

s trvalým následkem. Na druhou stranu ale produkt společnosti České podnikatelské 

pojišťovny je cenově výhodnější, a také pojistné krytí stejných léčebných výloh je v tomto 

případě vyšší. 

 

Tab. 5.2. Cenové srovnání pojišťoven 

NÁZEV POJIŠŤOVNY: UNIQA 

POJIŠŤOVNA, 

A.S. 

ČESKÁ 

PODNIKATELSKÁ 

POJIŠŤOVNA, A.S. 

ALLIANZ 

POJIŠŤOVNA, 

A.S. 

Cena pojištění rodiny/ den 234 Kč 99 Kč 192 Kč 

Cena pojištění rodiny/ celkem 3 510 Kč 1 484 Kč 2 880 Kč 

Cena pojištění rodiny/ sleva online 3 159 Kč 1 336 Kč 2 592 Kč 

Limit pojištění léčebných výloh 1 700 000 Kč 2 000 000 Kč neomezeně 

Limit pojištění, trvalé následky 500 000 Kč 2 000 000 Kč 400 000 Kč 

  Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Doporučení: 

 V případě, ţe v této situaci dojde například k úrazu s trvalým následkem, vybraná 

pojišťovna uhradí léčebné výlohy jen do výše 0,5 mil Kč. Pokud by byl například hlavním 

faktorem pro rodinu limit pojištění úrazu s trvalým následkem (členy rodiny jsou i dvě malé 

děti), doporučila bych pojišťovnu Allianz, a.s., protoţe tato pojišťovna má ve své nabídce 

neomezený limit pojištění léčebných výloh, coţ jiné pojišťovny pro připojištění rizikového 

sportu nenabízejí. Navíc je tento produkt dostupný za přijatelnou cenu, coţ je pro rodinu 

s dětmi jistě také dŧleţitým faktorem. 

V případě, ţe by byla rodina pojištěna u Allianz pojišťovny, a.s., bylo by krytí 

léčebných výloh v plné reţii pojišťovny.  

 

Příklad č. 2 

 

Muţ neodolal lákavé nabídce na své dovolené u moře ve Španělsku a absolvoval 

parasailingový let (létání na padáku za motorovým člunem). Při přistání však nezvládl 

přistávací manévr a těţce se zranil. Muţ měl sjednané pouze základní cestovní pojištění 
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v rámci zájezdu, u pojišťovny ČSOB, a.s. Muţ má za to, ţe po návratu do ČR bude léčebné 

výlohy nárokovat u pojišťovny, kde má sjednáno základní cestovní pojištění. Domnívá se, ţe 

mu budou po návratu do ČR po předloţení patřičných účtŧ a dokladŧ zpětně vyplaceny 

všechny léčebné výlohy, které bude nárokovat u pojišťovny ČSOB, a.s. 

Tab. 5.3. Tabulka srovnání ceny pojistného 

NÁZEV 

POJIŠŤOVNY 

CENA POJISTNÉHO/OSOBA/DEN LIMITY ÚRAZU, 

TRV. NÁSLEDKY 

Allianz pojišťovna, 

a.s. 

116 Kč 400 000 Kč 

ČPP, a.s. 15 Kč 200 000 Kč 

ČSOB pojišťovna, 

a.s 

106 Kč neposkytuje 

Generali 

Pojišťovna, a.s. 

19 Kč 500 000 Kč 

Komerční 

pojišťovna, a.s. 

162 Kč 400 000 Kč 

Kooperativa 

pojišťovna, a.s. 

36 Kč 400 000 Kč 

Mondial, a.s. 64 Kč 200 000 Kč 

UNIQA, a.s. 50 Kč 300 000 Kč 

Wüstenrot 

pojišťovna, a.s. 

95 Kč 200 000 Kč 

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 5. 4. uvedená níţe komparativně srovnává nabídku pojišťoven Generali, 

a.s., a ČSOB, a.s. První zmíněná pojišťovna byla vybrána pro zajímavý fakt, ţe jako jediná 

neposkytuje v případě připojištění rizikového sportu pojišťění úrazu. Druhá vybraná 

pojišťovna byla zvolena pro svŧj nejvyšší limit pojistného plnění v případě úrazu. Informace 

o těchto skutečnostech jsou patrné ve výše uvedené tabulce č. 5.3. 
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V tabulce č. 5. 4. níţe, je znázorněn rozdíl limitu pojištění pojišťoven Generali a.s., a 

ČSOB, a.s., v případě sjednaného obyčejného cestovního pojištění a v případě připojištění se 

u téţe pojišťovny. V tabulce je patrný také rozdíl v ceně pojistného za tyto dva rozdílné 

produkty. 

Výstup, komentář k výsledku Komparativní analýzy 

V tabulce č. 5.4 níţe, je znázorněn rozdíl limitu pojištění dvou pojišťoven a to 

pojišťovny Generali, a.s., a ČSOB, a.s., v případě sjednaného standardního cestovního 

pojištění a v případě připojištění se u téţe pojišťovny. V tabulce je rovněţ patrný také rozdíl 

v ceně pojistného. 

Z tabulky č. 5. 4 také vyplývá, ţe pojišťovna ČSOB, a.s., u které byl muţ na své 

dovolené pojištěn v rámci základního cestovního pojištění, poskytuje pro případ úrazu v rámci 

jím zakoupeného pojištění pojistné plnění v maximální výši 1000 000 Kč. Dle pojistných 

podmínek, které jsou pro výplatu léčebných nákladŧ podstatné, by se úraz, neboli tato pojistná 

událost musela uskutečnit pouze při provozování běţné činnosti na rekreační dovolené, či 

pouze při rekreačním sportu. Parasailing ale do rekreačního sportu nespadá. Pojistník takto 

nesplnil pojistné podmínky, a protoţe neměl s pojišťovnou ČSOB, a.s., sjednána ţádná další 

připojištění, pojišťovna s největší pravděpodobností odmítne náklady vzniklé úrazem hradit 

v plné výši. 

 

Tab. 5.4 Cenový přehled vybraných pojišťoven 

POJISTNÝ 

PRODUKT A 

POJIŠŤOVNA 

ČSOB 

POJIŠŤOVNA, 

A.S. 

ČSOB 

POJIŠŤOVNA, 

A.S. 

GENERALI 

POJIŠŤOVNA, 

A.S. 

GENERALI 

POJIŠŤOVNA, 

A.S. 

Pojištění rizikového 

sportu: 

 

ano ne ano ne 

 

Cena 

pojistného/týden 

1704 Kč 352 Kč 491 Kč 107 Kč 

Limit pojištění 

léčebných výloh: 

2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 

Limit úraz, trvalé 

následky: 

neposkytuje 100 000 Kč 300 000 Kč neobsahuje 

Odpovědnost za 

škodu: 

1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč neobsahuje 

Smrt následkem 

úrazu: 

100 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč neobsahuje 

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 
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Na tomto případu je zajímavé, ţe pojišťovna ČSOB, a.s., u které měl pojistník 

sjednáno cestovní pojištění, neposkytuje v případě připojištění pro rizikové sporty pojistné 

plnění úrazu. Toto připojištění nelze u pojišťovny ČSOB, a.s., pro případ rizikových sportŧ 

koupit. I kdyby měl tedy pojistník v tomto případě sjednáno připojištění rizikového sportu, 

jeho výlohy za ošetření by ani v tomto případě nebyly pojišťovnou ČSOB, a.s., proplaceny. 

Z tohoto dŧvodu je v přehledové tabulce č. 5. 4 znázorněn tentýţ případ u pojišťovny 

Generali, a.s., která za podstatně niţší cenu pojistného, v případě připojištění se pro rizikové 

sporty, nabízí pojistníkovi plnění pro případ úrazu ve výši do 500 000Kč.  

 

Doporučení 

Na tomto případě je znázorněna situace, kdy je pojistník pojištěn ne jen nedostatečně, 

ale také u nevhodné pojišťovny. Pojišťovna, kde byl pojistník pojištěn, vŧbec neposkytuje 

pojistné plnění pro úraz v případě rizikových sportŧ. 

 

Musím zde zdŧraznit tu skutečnost, ţe pojistník pŧvodně s největší pravděpodobností 

neměl v plánu na své rekreační dovolené provozovat jakýkoli rizikový sport. Také si 

s největší pravděpodobností neuvědomil, ţe se v případě parasailingu o rizikový sport jedná a 

proto ani nepocítil potřebu se připojišťovat. 

 

Tuto situaci, kterou na svých internetových stránkách často uvádějí pojišťovny, není 

zdaleka ojedinělá. Lidé si často při plánování své dovolené neuvědomují, ţe se mohou dostat 

při podobných činnostech za hranice pojistného plnění pojišťoven a ty pak výdaje, které je 

nucen pojistník na své dovolené vynaloţit, odmítají plnit. Proto bych chtěla podotknout, ţe by 

si měl kaţdý, kdo se chystá na cestu do zahraničí, dobře rozmyslet, co všechno bude jeho 

cesta obnášet a zdali má vhodné pojištění, které mu následně v případě pojistné události bude 

schopno pokrýt veškeré potřebné výlohy. 

 

Příklad č. 3 

 

Aktivní pár v dŧchodovém věku společně oslavil v minulém roce 70 let narození. 

Protoţe celý ţivot aktivně sportovali a svému koníčku se nebránili ani v posledních letech, 

rozhodli se vydat na dovolenou do Egypta, kde si chtějí vyzkoušet potápění s dýchacími 

přístroji za odborného vedení instruktora. Pár si je vědom, ţe pro takovýto druh sportu běţné 

pojištění nestačí a chtějí se vhodně připojistit. Netuší ale, ţe mŧţe nastat problém ve věku 
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pojistníka. Tento fakt zjistí aţ po návštěvě pobočky pojišťovny ČSOB, a.s., a pojišťovny 

Allianz, a.s., kde je odmítají pro případ rizikového sportu připojistit, viz tab. č. 5. 5. 

 

Tab. 5.5 Přehled pojišťoven poskytujících pojištění rizikových sportŧ nad 70 let 

NÁZEV POJIŠŤOVNY POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÝCH SPORTŦ U 

OSOB NAD 70 LET 

Allianz pojišťovna, a.s. NE 

ČPP, a.s. NE 

ČSOB pojišťovna, a.s NE 

Generali pojišťovna, a.s. NE 

Komerční pojišťovna, a.s. NE 

Kooperativa pojišťovna, a.s. ANO 

Mondial, a.s. NE 

UNIQA, a.s. ANO 

Wüstenrot pojišťovna, a.s. NE 

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

Výše uvedená tabulka informuje u vyjmenovaných pojišťoven, zda tyto instituce, 

poskytují připojištění rizikového sportu i osobám starším 70 let. Jak tabulka uvádí, 

připojištění pro rizikový sport lidem nad 70 let jsou ochotny nabídnout pouze dvě pojišťovny, 

a to Kooperativa pojišťovna, a.s., a UNIQA, a.s. 

 

Ke komparativní analýze třetího příkladu byly zvoleny právě tyto dvě pojišťovny. Jsou 

jimi pojišťovna UNIQA, a.s., a pojišťovna Kooperativa a.s., a to proto, ţe jako jediné jsou 

schopny pojistit pro rizikový sport i osoby starší 70 let. 

 

Moţná připojištění, které má v tomto případě ve své nabídce pojišťovna UNIQA, a.s, 

je připojištění asistenčních sluţeb, úrazové pojištění pro smrt následkem úrazu a trvalé 

následky úrazu, pojištění odpovědnosti a pojištění zavazadel. 

 

Pojišťovna Kooperativa, a.s., navíc kromě připojištění jiţ zmíněného v předchozím 

odstavci nabízí k pojištění léčebných výloh asistenční sluţby zdarma nepřetrţitě v českém 

jazyce.  
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Tab.5. 6 Cenové srovnání vybraných pojišťoven 

NÁZEV POJIŠŤOVNY: UNIQA 

POJIŠŤOVNA, 

A.S. 

KOOPERATIVA 

POJIŠŤOVNA, 

A.S 

Cena připojištění rizik. sportu/osoba/den 156 Kč 112,50 Kč 

Cena připojištění rizik.sportu/týden 1248 Kč 900 Kč 

Cena připojištění rizik. sportu/ sleva online 1124 Kč 810 Kč 

Limit pojištění léčebných výloh 2 000 000 Kč 1 500 000 Kč- 

Limit pojištění, trvalé následky 300 000 Kč 200 000 Kč 

Zdroj: [internetové stránky jednotlivých pojišťoven, vlastní zpracování] 

 

První zmíněná pojišťovna nabízí vyšší limit pojištění léčebných výloh, ale také za 

vyšší pojistnou částku, neţ je tomu v nabídce pojišťovny Kooperativa, a.s. Stejně tak je u 

pojišťovny UNIQA, a.s., vyšší limit pojištění pro případ trvalých následkŧ úrazu, opět za 

vyšší pojistnou částku. Obě pojišťovny nabízejí moţnost uzavření pojištění online, kde je 

moţné získat slevu ve výši 10%. 

 

Výhodou v tomto případě mŧţe být také vyuţití moţností asistence v českém jazyce, 

coţ ocení ne jen osoby v dŧchodovém věku.  

 

Doporučení: 

Během studování jednotlivých nabídek pojišťoven jsem zjistila, ţe na území České 

republiky pŧsobí pouze dvě pojišťovny, které jsou ochotny připojistit osoby starší 70 let pro 

rizikový sport potápění. Jedná se o pojišťovnu Kooperativa, a.s. a pojišťovnu UNIQA, a.s. 

Obě pojišťovny nabízí lidem dŧchodového věku kvalitní cestovní pojištění. Pojišťovna 

Kooperativa, a.s. nabízí levnější pojištění s niţším limitem pojistných výloh, naopak 

pojišťovna UNIQA, a.s. nabízí vyšší limit pojištění léčebných výloh, ale za vyšší pojistné. 

Pokud potencionální pojistník, zda upřednostňuje niţší cenu, zvolila bych pojišťovnu 

Kooperativa, a.s. Pro případ vyššího krytí pojistných výloh bych naopak doporučila zase 

pojišťovnu UNIQA, a.s. 

Sjednání cestovního pojištění pro oblast rizikového sportu je nesnadnou záleţitostí i 

pro osoby v produktivním věku. Pro občany ve věku dŧchodovém se mŧţe zdát sjednání 

cestovního pojištění v této oblasti ještě obtíţnější.  
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Významnou roli v této oblasti hraje informovanost potencionálních pojistníkŧ. Dnes 

jiţ není problém najít téměř všechny podstatné informace na internetových stránkách 

pojišťoven a tuto moţnost bych také lidem v obdobné situaci doporučila vyuţívat. Takto 

dostupné informace jsou pojišťovnami aktualizované a nemělo by se stát, ţe by zájemce o 

cestovní pojištění uvedly v mylný dojem.  

5.1.1. Z hlediska doporučení, které se týká oblasti obecné 
problematiky cestovního pojištění, a právních předpisů bych 
doporučila následující:  

 

Kaţdý cestovatel chystající se do zahraničí by neměl zapomínat na cestovní pojištění. 

Vzhledem k tomu, ţe na českém trhu je 15 pojišťoven nabízející cestovní pojištění, je dŧleţité 

věnovat výběru vhodného produktu zvýšenou pozornost. Dále bych zdŧraznila, ţe je nutné si 

uvědomit záměr cesty a cestovní program a to ještě před jejím začátkem. Za dŧleţité pak 

rovněţ povaţuji uvědomění si hranice mezi rekreačním sportem a sportem rizikovým 

v případě, ţe zahraniční cesta je zaměřena sportovně.  

Dále je na místě mé doporučení pro pečlivé prostudování a porozumění Smluvních 

podmínek. Nutné je číst i drobné poznámky pod čarou. Na tomto místě bývají bohuţel právě 

nejčastěji jmenovány výjimky z pojištění. Tyto jsou pak často uvedeny jen odkazem na zákon, 

vyhlášku nebo jiný dokument a bývají pak často předmětem sporu. 

V případě jakýchkoliv pochybností by se měl kaţdý vţdy obrátit telefonicky nebo lépe 

osobně na některou z poboček vybrané pojišťovny a tyto nejasnosti včas vyřešit.  

V případě, ţe zahraniční cesta se rok co rok opakuje se stejným záměrem, kterým je 

provozování rizikového sportu, a pokud je produkt jiţ cestovatelem na základě jím zvolených 

kritérií jednou vybrán, je pak na místě se informovat, zda se pojistné podmínky na rozdíl od 

předešlého roku nikterak nezměnily. 

Většina pojišťoven umoţňuje sjednání pojištění rizikových sportŧ včetně její úhrady 

prostřednictvím internetu (např. Kooperativa pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., a 

další). 
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5.1.2. Doporučení v oblasti praktického využití pojištění rizikových 
sportů:  

 

Pro oblast praktického vyuţití pojištění rizikových sportŧ bych ráda zdŧraznila, ţe je 

tato problematika sama o sobě komplikovanou oblastí. Existuje spousta výjimek, speciálních 

příkladŧ, výňatkŧ z pojištění. Navíc se tyto výjimky pojišťovna od pojišťovny liší. 

V rámci kapitoly 4.1 jsem uvedla pro názornost a pochopení právě tohoto speciálního 

druhu připojištění několik praktických příkladŧ vycházejících z běţných ţivotních situací. 

 Kaţdému, kdo o provozování jakéhokoli sportu v zahraničí uvaţuje, bych doporučila, 

aby se na pojišťovně dobře informoval, zda jeho sport spadá do kategorie rekreačních, či 

rizikových sportŧ a následně podle toho zvolil vhodné cestovní pojištění.  

5.1.3. Doporučení v oblasti nejdůležitějších kritérií pojištění 
rizikových sportů: 

 

 Na základě metody Párového porovnávání vyplynulo 10 nejpodstatnějších kritérií, 

které jsem podrobně analyzovala v kapitole č. 4.1. Bleskový marketingový výzkum ukázal, ţe 

jako nejpodstatnější v rámci cestovního pojištění se jeví především limity léčebných výloh a 

také denní pojistné cestovního pojištění. Toto zjištění by se dalo jinými slovy formulovat také 

jako porovnání co a v jaké kvalitě si za danou cenu pojistník koupí. 

Protoţe právě cena je často rozhodujícím faktorem ne jen v oblasti cestovného 

pojištění, doporučovala bych právě v této oblasti, aby kaţdý zhodnotil klady a zápory, které 

mŧţe přinést volba pojištění s nejniţší cenou. Cena pojištění se odvíjí od výše limitŧ, které je 

pak pojišťovna ochotna hradit. V případě pojistné události pak mŧţe dojít ke komplikacím, za 

které si pojistník připlatí daleko více, neţ za kvalitní cestovní pojištění. 
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6. Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo především potvrdit či vyvrátit vyřčenou hypotézu, která 

zněla: „V České republice je moţné se připojistit na rizikový sport u všech pojišťovacích 

institucí, které nabízejí cestovní pojištění jako pojistný produkt“  

Jasný přehled o všech pojišťovnách, které poskytují připojištění rizikového sportu, udává 

především tabulka č. 1, která je součástí Přílohy č. 1. Z této přehledné tabulky a zároveň na 

základě výsledkŧ metodických postupŧ uvedených v rámci čtvrté kapitoly je na první pohled 

patrné, ţe stanovenou hypotézu nelze v ţádném případě potvrdit. Ne všechny pojišťovací 

instituce pŧsobící na českém pojišťovacím trhu jsou schopny a ochotny připojistit rizikový 

sport. 

 

Na českém trhu pŧsobí v současnosti celkem 35 pojišťoven, z toho jich celkem 15 nabízí 

cestovní pojištění. Z těchto 15 pojišťoven nabízí sportovní pojištění 13 pojišťoven a pouze 11 

z nich je ochotno připojistit také rizikový sport. 

 

Významnou roli v oblasti rizikového připojištění hraje informovanost potencionálních 

pojistníkŧ. Dnes jiţ není problém najít téměř všechny podstatné informace na internetových 

stránkách pojišťoven. Moţné ale je, ţe právě starší občané nemusí mít ke zdroji internetu 

přístup. Vţdy ale existuje moţnost osobní návštěvy či telefonického kontaktu pro zjištění či 

ověření potřebných informací. Předpokladem pro sjednání si správného cestovního pojištění 

je pak ale nutné co nejlépe popsat předpokládané aktivity zahraničního pobytu. 

 

V teoretické části je charakterizováno cestovní pojištění a jeho význam, byla 

rozebrána problematika pojištění rizikových sportŧ. Dále byly rozebrány právní předpisy 

v oblasti cestovního pojištění, dŧraz byl kladen zejména pro oblast pojistné smlouvy. 

 

Ve čtvrté části diplomové práce byla na základě bleskového marketingového výzkumu 

vymezena nejpodstatnější kritéria v oblasti cestovního pojištění. Dle výsledkŧ uskutečněného 

marketingového výzkumu se stal jedním z hlavních atributŧ, rozhodujících o volbě cestovního 

pojištění je cena pojistného. V tomto případě je dobré mít na paměti, ţe nejlevnější pojištění 

nemusí být vţdy to nejlepší. Zdŧraznila bych, ţe je vţdy nutné přihlédnout k výši limitů 

pojistného plnění, zdali je dostačující a zda doplňkové připojištění zahrnuté v ceně pojištění 

bude odpovídat všem naším potřebám. Z hlediska dŧleţitosti kritérií bylo pojištění rizikového 
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sportu umístěno na následujícím, třetím místě. Zde bych zdŧraznila skutečnost, ţe samotné 

sportovní pojištění je ve většině případŧ míněno jako pojištění pro běţné, neboli rekreační 

sporty. Naopak rizikové pojištění je pojištění s přiráţkou, za které je nutné si připlatit, pokud 

ovšem má pojišťovna tento druh pojištění ve své nabídce. Dalším faktorem, který mŧţe hrát 

při pojištění rizikového sportu významnou roli i věk pojistníka. Zatímco některé pojišťovny 

věk neomezují, většina pojišťoven nabízejících pojištění rizikových sportŧ má věkovou 

hranici omezenou a to nejčastěji do věku maximálně 70 let. Zjistila jsem, ţe faktory, které 

mohou mimo jiné ovlivnit volbu pojišťovny a také volbu pojistného produktu je například 

počet poboček (prodejních míst) na území České republiky. Na základě poznatkŧ 

z realizovaného marketingového výzkumu jsem dospěla k názoru, ţe i kdyţ je dnes jiţ běţné 

sjednání cestovního pojištění online a je i levnější, například starší osoby či osoby se 

specifickými nároky na pojištění upřednostní návštěvu kamenné pobočky, kde jim bude vše 

podrobně vysvětleno a dostane se jím individuální péče. Některé potencionální zájemce o 

cestovní pojištění mŧţe při rozhodování ovlivnit např. určitý balíček navíc, který daná 

pojišťovna poskytuje. Mŧţe se jednat například o cestovní pojištění domácích miláčkŧ, 

pojištění pro studenty s vyuţitím tzv. ISIC karty či pro specifické sporty jako je golf. 

 

V aplikační části práce byla na praktických příkladech znázorněna problematika 

cestovního pojištění s následným doporučením pro jednotlivé situace, se kterými se mŧţeme 

setkat v běţném ţivotě. Dále byly součástí této kapitoly rovněţ doporučení z jednotlivých 

oblastí této diplomové práce, která mŧţe mít návaznost právě při výběru či posuzování 

výhodnosti vhodného cestovního pojištění. 

 

Protoţe na naši cestu do zahraničí či dovolenou chceme mít vţdy jen ty nejhezčí 

vzpomínky, měli bychom vţdy pamatovat na nepředvídatelné události, které mohou 

negativně postihnout také naše zdraví. Tato zásada platí o to více, jestliţe chceme 

v zahraničí provozovat rizikový sport, u kterého se nebezpečí úrazu znásobí. Někteří 

občané se stále domnívají, ţe je komerční pojištění uţ zbytečné. Je ale potřeba si 

uvědomit, ţe právě komerční cestovní pojištění či připojištění zajišťuje ochranu i v 

případech, na které veřejné zdravotní pojištění nepamatuje. Zdraví máme všichni 

jenom jedno. 
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- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci uţít (§ 35 odst. 3), 

- souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO, 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladŧ, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 
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