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1 Úvod 
 

Tématem této bakalářské práce je Komparace produktů pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla v nabídce českých pojišťoven. V současné době si řidiči 

motorových vozidel mohou vybírat u které z 15 pojišťoven si pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla, alias povinné ručení, rozhodnou sjednat. Nabídka je tedy 

bohatá a klienti si podle svých představ mohou vybrat pro ně to nejlepší a nejvýhodnější 

povinné ručení. Pojišťovny se snaţí získat, co nejširší klientelu a nabízí různé bonusy, výhody 

a nadstandardní sluţby. Průměrný člověk se ale můţe v tomto kvantu informací o těchto 

pojistných produktech pomalu ztrácet. Takţe není vţdy jednoduché vybrat pro daného klienta 

tu nejvýhodnější variantu. Pro pojišťovny představuje pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidel významnou část svého produktového portfolia, jelikoţ se na silnicích objevuje nemalé 

a stále rostoucí mnoţství motorových vozidel, které musí být ze zákona pojištěny. V dnešní 

době proto kaţdá větší pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.  

Nejdříve byla provedena analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel 

pěti vybraných pojišťoven a následně komparace těchto produktů. Komparace byla provedena 

pomocí metody párového srovnání a hodnocení uţitnosti jednotlivých variant. Cílem této 

práce tedy je najít optimální variantu z pěti pojišťoven, najít tu nejvýhodnější pro průměrného 

ţadatele o povinné ručení. 

Bakalářská práce je rozdělena do třech hlavních kapitol. V první kapitole je 

definována podstata a charakteristické rysy pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Druhá 

kapitola je zaměřena na analýzu povinného ručení v nabídce pěti vybraných pojišťoven. 

Analýza byla provedena na základě metody párového srovnání, kdy byly určeny varianty 

řešení, kritéria a váhy jednotlivých kritérií. Z tohoto se následně vycházelo při hodnocení 

uţitnosti jednotlivých variant. Třetí a poslední kapitola obsahuje porovnání a vyhodnocení 

dosaţených výsledků, kdy se vybere nejvýhodnější z nabízených variant. 
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2 Charakteristika pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je upraveno zákonem 

č. 168/1999 Sb., jehoţ aktuální ustanovení platí od 1. ledna 2009.  

Demonopolizací pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v roce 1999 se otevřel 

v České republice pojišťovací trh, kdy byl zrušen monopol jedné pojišťovny, České 

pojišťovny, na poskytování tzv. zákonného pojištění. Čeští motoristé měli rázem na výběr 

z 12 pojišťoven, které soutěţily pomocí různých reklamních kampaní o jejich přízeň. V této 

době ale měla pouze Česká pojišťovna zkušenosti s poskytováním pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla a tak ostatní pojišťovny museli získávat zkušenosti za chodu. 

Dnes je jiţ na českém trhu 15 pojišťoven nabízejících pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla tzv. povinné ručení a zákazníci mají sami moţnost si vybrat 

podle svých preferencí. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je sjednáváno osobám, 

účastnícím se silničního provozu, kteří jsou odpovědni za škodu způsobenou provozem 

vozidla. Toto vozidlo musí být v pojistné smlouvě uvedeno. Toto pojištění vyplývá ze zákona 

a znamená záruku náhrady škody poškozenému, jemuţ byla škoda způsobena někým jiným. 

Klient, který si povinné ručení sjedná, má nárok v případě způsobení škody provozem 

vozidla, aby za něj pojišťovna nahradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky na 

náhradu škody. Jedná se tedy o škody způsobené na zdraví nebo usmrcením, věcné škody 

vzniklé poškozením, zničením, ztrátou či odcizením věci. Mezi škody patří i účelně 

vynaloţené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků a škody povahy 

ušlého zisku. Pojišťovna hradí škodu ve skutečné výši, avšak maximálně do výše limitu 

pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě. Nad rámec zákona pak pojišťovny nabízejí 

klientům další výhody jako asistenční sluţby, slevy, bonus apod. 

 

2.1 Rozsah pojištění 

 

Rozsah pojištění je uveden v § 6 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla. Pojištění se týká kaţdé osoby odpovídající za škodu 

způsobenou provozem vozidla, které je stanoveno v pojistné smlouvě. V případě, ţe 

provozem vozidla, jehoţ vlastník uzavřel s pojišťovnou pojištění odpovědnosti, vznikne jiné 
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osobě škoda jak na zdraví, tak i na majetku, pojišťovna jako pojistitel
1
 nahradí vzniklou škodu 

a to pod podmínkou, ţe škoda vznikla v době trvání pojistné smlouvy o pojištění 

odpovědnosti. 

Pojištění se vztahuje na škody způsobené nejen na území České republiky, ale i na 

území cizího státu, který je uveden v seznamu Ministerstva financí prováděcí vyhláškou č. 

205/1999 Sb. Na území cizího státu se pojištění vztahuje na škody způsobené provozem 

tuzemského vozidla a řádné pojištění odpovědnosti se obvykle prokazuje tzv. zelenou kartou, 

na které jsou znázorněny země, pro které pojištění platí. 

 

2.2 Třídění motorových vozidel 

 

Motorová vozidla se člení na kategorie stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., který 

stanoví podmínky schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu 

silničních vozidel na pozemních komunikacích. Kategorie motorových vozidel jsou 

vyobrazeny v Tab. č. 2.1. 

 

Tabulka č. 2.1: Kategorie motorových vozidel. 

 

Kategorie L motorová vozidla zpravidla s méně neţ čtyřmi koly 

Kategorie M motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a pouţívají se pro dopravu osob 

Kategorie N motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a pouţívají se pro dopravu nákladů 

Kategorie O přípojná vozidla 

Kategorie T traktory zemědělské nebo lesnické 

Kategorie S pracovní stroje 

Kategorie R ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Pojišťovna, které Ministerstvo financí udělilo podle zákona o pojišťovnictví povolení k provozování 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 
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2.3 Pojistná smlouva 

 

Na základě uzavření pojistné smlouvy vzniká pojištění odpovědnosti mezi 

pojistníkem
2
 a pojišťovnou. Pojišťovna má povinnost pojistnou smlouvu uzavřít, neodporuje-

li návrh na její uzavření zákonu nebo všeobecným pojistným podmínkám pojistitele. Pojistitel 

se ve smlouvě zavazuje uhradit pojistné plnění ve výši sjednané ve smlouvě v případě pojistné 

události, která je v pojistné smlouvě uvedena. Pojistník se zavazuje platit pojistné. Pojistnou 

smlouvu je povinen uzavřít vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla. Po 

uzavření smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu. Pojistná smlouva musí obsahovat 

následující náleţitosti. 

 

 Určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle, 

 doba trvání pojištění, 

 limit pojistného plnění, 

 výše pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení a 

 forma a místo oznámení škodné události. 

 

„Jestliže v době uzavření pojistné smlouvy nejsou známy některé údaje o vozidle, které 

však neznemožňují jeho identifikaci, sdělí je pojistník pojistiteli ve lhůtě, kterou pojistitel určí, 

nejpozději však do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy. Změnu údajů týkajících se 

pojistníka a vozidla oznámí pojistník pojistiteli do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.“
3
 

 

2.3.1 Stanovení pojistného 

 

Pojišťovny musí stanovit pojistné v takové výši, aby byly schopny dostát svých 

závazků, které vyplývají z provozování pojištění odpovědnosti a aby byly schopny uhradit 

příspěvky Kanceláři pojistitelů
4
. 

V pojistné smlouvě při určování výše pojistného pojistitel pojistníkovi zohledňuje 

celkový předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti. V případě bezeškodného 

                                                 
2
 Pojistníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem smlouvu o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla. 
3
 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 
4
 Podle § 18 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 
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průběhu pojištění odpovědnosti získá pojistník slevu na pojistném a naopak v případě 

škodného průběhu pojištění pojistník musí k pojistnému navíc platit přiráţku. Za období, kdy 

pojistník přeruší pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nelze zohlednit škodní průběh 

pojištění a tato doba se do pojistné smlouvy nezapočítává. „Způsob stanovení výše pojistného 

předloží pojistitel ke kontrole České národní bance na její písemné vyžádání, a to včetně 

statistických údajů, na kterých je způsob stanovení výše pojistného založen, a potvrzení 

odpovědného pojistného matematika o správnosti způsobu stanovení výše pojistného.“
5
 

 

2.3.2 Změna vlastníka 

 

Pojistník musí pojišťovně oznámit skutečnosti, které stanoví zákon. Mezi tyto 

skutečnosti patří i změna vlastníka. Pokud pojistník podá pojišťovně písemné oznámení o 

změně vlastníka vozidla, dochází v den oznámení k zániku pojištění odpovědnosti. Jako 

součást tohoto oznámení má povinnost pojistník, vlastník vozidla, bez zbytečného odkladu 

odevzdat doklad o pojištění a zelenou kartu, v případě ţe byla vydána. Pojišťovna je povinna 

vůči pojistníkovi vydat na jeho ţádost potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho 

škodném průběhu, a to ve lhůtě do 15 dnů. Toto potvrzení je pro pojistníka velice důleţité, 

jelikoţ tímto můţe prokázat v případě nezavinění ţádné nehody nárok na 5 % slevu 

z pojistného za rok. Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu, jehoţ 

náleţitosti stanovuje vyhláška č. 205/1999 Sb., musí obsahovat následující. 

 

 Jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, místo trvalého bydliště nebo 

dlouhodobého pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, 

 obchodní jméno a sídlo pojišťovny, 

 registrační značka
6
 a další údaje o vozidle uvedeném v zaniklé pojistné smlouvě, 

 číslo pojistné smlouvy a doba trvání pojištěné odpovědnosti, 

 údaje o slevách nebo přirážkách, 

 údaje o pojistných událostech vzniklých v době trvání zaniklého pojištění, 

 údaje o slevách nebo přirážkách k pojistnému k datu zániku pojištění, 

 datum a důvod zániku pojištění, podpis, datum vydání a razítko pojišťovny. 

                                                 
5
 § 3b zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 
6
 Státní poznávací značka. 
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2.4 Zánik pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zaniká podle zákona 

v následujících případech. 

 

 Dnem, kdy pojistník oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla. 

 Dnem, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat. 

 Dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence. 

 Odcizením vozidla
7
. 

 Uplynutím 30 dnů od doručení upomínky pojistitele k zaplacení dlužného pojistného, 

nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno. 

 Výpovědí. 

 Uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno. 

 

2.5 Výjimky z pojištění odpovědnosti 

 

V zákoně o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla jsou 

uvedeny výjimky, kdy není nutné uzavřít pojistnou smlouvu. 

Tuto povinnost tedy podle zákona nemá řidič cizozemského motorového vozidla, 

který má platnou zelenou kartu vydanou zahraniční pojišťovnou, nebo také řidič, který má na 

pojištění odpovědnosti na území České republiky záruku kanceláře pojistitelů cizí země. 

Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti dále nemá sloţka integrovaného 

záchranného systému pro všechna vozidla, která nejsou uţívaná k podnikání a která jsou 

zařazena v příloze poplachového plánu krajského integrovaného záchranného systému. 

Uzavřít pojistnou smlouvu nemusí dále Bezpečnostní informační sluţba pro jí 

provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským 

zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a 

informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů sluţby kriminální policie a 

vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce. 

 

                                                 
7
 Nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, povaţuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie ČR 

přijala oznámení o odcizení vozidla. 
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K uvedeným vozidlům
8
, kromě prvně uvedeného cizozemského vozidla, Ministerstvo 

financí vydá zelenou kartu. V případě, ţe zanikne důvod, kvůli kterému byla zelená karta 

vozidlům s výjimkou z pojištění odpovědnosti vydána, je nutno zelenou kartu ministerstvu 

financí vrátit. Tuto povinnost má provozovatel těchto vozidel. 

Nastane-li havárie, kterou zapříčinilo vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti, 

hradí následné škody ministerstvo, a o způsobu a rozsahu náhrady škody se rozhoduje podle 

zvláštního právního předpisu. V případě nehody je provozovatel vozidla s výjimkou 

z pojištění odpovědnosti povinen tuto událost neprodleně nahlásit ministerstvu. Dále musí 

tento provozovatel ministerstvu předloţit příslušné doklady, popsat skutkový stav a oznámit, 

ţe bylo proti němu uplatněno právo na náhradu škody nebo proti němu bylo zahájeno správní 

či trestní řízení. Po uhrazení nákladů škod má ministerstvo nárok na náhradu proti osobě, 

která škodu způsobila pod vlivem návykových látek, úmyslným zaviněním atd. 

 

2.6 Bonus a malus 

 

Bonus představuje slevu pro majitele vozidla se sjednaným pojištěním odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla za bezeškodní průběh, tedy za provoz vozidla bez 

nehody. Při ukončení pojištění klient na poţádání dostane od pojistitele potvrzení o průběhu 

pojištění a případných škodách. Na základě toho pak můţe pojistník uplatnit dosaţený bonus 

u pojistitele nového. 

Malus naopak představuje přiráţku k pojistnému pro pojistníka, majitele vozidla, který 

zavinil zvýšený počet pojistných událostí. Pojistitel na to má právo, jelikoţ se jedná o 

zohlednění zvýšeného rizika v případě uzavření nebo trvání pojistné smlouvy s tímto 

pojistníkem. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti. 
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2.7 Asistenční služba 

 

Většina pojišťoven nabízí k povinnému ručení výhodu nad rámec zákona v podobě 

asistenčních sluţeb. Asistenční sluţba představuje pomoc v nouzi následkem poruchy, 

nehody, vandalství či odcizením nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. 

Asistenční sluţby jsou poskytovány společnostmi jako např. CORIS, ABA, ÚAMK, se 

kterými mají pojišťovny uzavřenou smlouvu. 

Řidič pojištěného vozidla nebo osoba přepravovaná v tomto vozidle jsou osobami 

oprávněnými a pojištěným vozidlem je vozidlo, na které bylo sjednáno pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla. Následkem pojistné události můţe být nepojízdnost pojištěného vozidla, 

kdy se asistenční sluţba postará o příjezd silniční sluţby, vyproštění, přeloţení, odtah a 

opravu vozidla do určité výše limitu. Asistenční sluţba se také můţe postarat v určitých 

situacích o náhradní ubytování v České republice a v zahraničí do limitu uvedeném v pojistné 

smlouvě. 

Jakmile dojde k pojistné události, klient zavolá na telefonní číslo, které je uvedeno na 

jeho asistenční kartě. 

V případě, ţe klient způsobí škodu úmyslně nebo ke škodě došlo následkem výbuchu 

přepravovaných třaskavin či v důsledku válečné události, nelze poskytování asistenční sluţby 

poţadovat. 

 

2.8 Leasing 

 

Po dobu pronájmu v podobě leasingu je vlastníkem vozidla leasingová společnost a 

klient, který si vozidlo na leasing pořídil, je leasingovým nájemcem, drţitelem vozidla. 

Smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla můţe uzavřít leasingová společnost nebo 

po dohodě s leasingovou společností můţe pojištění odpovědnosti uzavřít pojistník, 

leasingový nájemce. V případě uzavření pojistné smlouvy leasingovou společností by bylo 

pojištění zahrnuto do leasingových splátek. Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu má vlastník 

vozidla, tedy leasingová společnost. 
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2.9 Povinnosti vlastníka vozidla 

 

2.9.1 Kontrola pojištění odpovědnosti 

 

Řidič vozidla je povinen mít s sebou při provozu vozidla na pozemní komunikaci 

zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a při silniční kontrole je povinen na poţádání 

předloţit doklad příslušníku Policie České republiky. Tato povinnost ale neplatí pro řidiče 

vozidla s výjimkou pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla s pojištěním 

odpovědnosti v záruce kanceláře pojistitelů cizího státu. 

 

2.9.2 Přihlášení a odhlášení vozidla 

 

Při koupi ojetého vozidla se musí většinou toto vozidlo odhlásit a poté přihlásit do 

evidence motorových vozidel. Pokud kupující přihlašuje vozidlo v jiném kraji, neţ ve kterém 

ho pořídil, musí při přihlášení odevzdat registrační značky. 

Původní majitel vozidla by si měl na základě kupní smlouvy dát pozor na to, aby nový 

majitel vozidlo skutečně odhlásil a tím na sebe převzal povinnosti k vozidlu jako například 

hradit povinné ručení. 

V případě, ţe se majitel nově pořízeného vozidla nemůţe k registraci vozidla dostavit 

osobně, můţe za něj registraci zajistit zplnomocněná třetí osoba. Pro přihlášení ojetého 

vozidla je nezbytné předloţit velký a malý technický průkaz vozidla, zelenou kartu v 

originálu, protokol o evidenční prohlídce
9
 a doklad totoţnosti

10
. 

V případě, ţe se jedná o vozidlo zatíţené leasingem je třeba při převodu vozidla 

leasing ukončit nebo získat plnou moc leasingové společnosti k převodu vozidla. Při koupi 

vozidla od bazarového prodejce by se při přihlášení měla kromě jiţ uvedených dokladů 

předloţit také kupní smlouva, kde jako původní majitel figuruje bazar. 

Za přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel je třeba uhradit poplatek do 

výše 800 Kč. 

V případě koupě nového vozidla se k evidenci musí předloţit čistopis technického 

průkazu, originální doklad o nabytí, zelenou kartu v originálu a doklad totoţnosti. Pokud 

                                                 
9
 Evidenční prohlídka vystavená jiţ na nového majitele a jeho bydliště. 

10
 U firemních vozidel výpis z Obchodního rejstříku, ţivnostenský list, apod. 
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vozidlo přihlašuje cizinec, musí předloţit k evidenci doklad totoţnosti s uvedeným 

přechodným bydlištěm v České republice. 

Počátkem letošního roku vznikla vlastníkům motorových vozidel
11

 do 3,5 t povinnost 

při první registraci platit tzv. ekologickou daň. Tato daň se platí jak u vozidel dovezených ze 

zahraničí, tak i u vozidel pořízených v České republice. Ekologická daň se hradí jedenkrát a 

s dalšími novými majiteli se jiţ neplatí. Výše poplatků ekologické daně je dle emisních norem 

vozidla stanovena v Tab. č. 2.2. 

 

Tabulka č. 2.2: Poplatky ekologické daně. 

 

Výše poplatků Emise vozidel 

0 Kč EURO 3 a více 

3 000 Kč EURO 2 

5 000 Kč EURO 1 

10 000 Kč nesplněna emisní norma 

Zdroj: Internetové stránky Ministerstva dopravy. 

 

2.10 Práva poškozeného 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla platí pro všechny, 

kteří s pojišťovnou uzavřeli pojistnou smlouvu. Tito mají právo poţadovat po pojišťovně, aby 

za ně poškozenému nahradila uplatněné a prokázané nároky na náhradu škody ve výši a 

v rozsahu uvedeném v pojistné smlouvě. 

2.10.1 Ušlý zisk 

 

Škody se rozlišují na škody věcné a škody na zdraví a na ţivotě. Věcné škody lze 

rozdělit na dvě části. První částí je skutečná škoda, která se dá dále členit na jiné majetkové 

škody a škody na věci. Druhou částí jsou škody povahy ušlého zisku. 

Ušlý zisk se dá charakterizovat jako újma, která spočívá v tom, ţe v důsledku dopravní 

nehody vznikla poškozenému ztráta předpokládaného zisku za dobu, kdy nemohl vykonávat 

činnost stejně jako před dopravní nehodou. Dokazování výše ušlého zisku je značně sloţitější 

neţ dokazování výše prosté škody na věci. 

Výši škody musí pojištěný prokázat a nárok na náhradu ušlého zisku musí doloţit 

potřebnými podklady. Podklady většinou bývají v podobě účetních dokladů.  

                                                 
11

 Ekologická daň se nevztahuje na vozidla nad 3,5 t, motocykly a veterány. 
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Ušlý zisk by měl být nahrazen částkou ve výši rozdílu mezi skutečně dosaţeným 

ziskem a ziskem, který by poškozený získal, kdyby k dopravní nehodě nedošlo. O nejlepším 

moţném postupu jak uplatnit náhradu škody je nejlepší se domluvit přímo s pojišťovnou. 

 

2.10.2 Škoda na zdraví 

 

Pojišťovna u škod na zdraví hradí jednorázově bolesti poškozeného a ztíţení jeho 

společenského uplatnění. Za jakých podmínek a v jaké výši bude náhrada škody vyplacena je 

stanoveno ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 32/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Hradí se ztráta na výdělku v souvislosti se škodou na zdraví, ztráta na důchodu nebo i náklady 

spojené s léčením. Pokud pojištěný následkem nehody zemře, jsou hrazeny pozůstalým 

náklady na výţivu a náklady na pohřeb. 

 

2.10.3 Ztráta na výdělku 

 

Jestliţe dojde v případě nehody ke škodám na zdraví a následně ke ztrátě na výdělku, 

má pojištěný nárok na úhradu ve formě peněţité částky. Výše poskytnuté peněţité částky 

vychází z průměrného výdělku poškozeného před nehodou. 

Ztráta na výdělku následkem nehody je poškozenému po dobu pracovní neschopnosti 

kompenzována částkou, která je představována rozdílem mezi průměrným výdělkem 

poškozeného před nehodou a mezi nemocenskými dávkami. 

 

2.10.4 Plnění pojišťoven 

 

Poškozený má právo
12

 uplatňovat nárok na pojistné plnění přímo na pojistiteli viníka 

nehody. Poškozený kromě oznámení vzniku pojistné události tedy můţe poţadovat plnění po 

viníkově pojišťovně a to aniţ by viník nehody škodu své pojišťovně oznámil. V případě, ţe 

škodnou událost oznámí pouze poškozený
13

, pojišťovna počká na protokol od policie. Můţe 

nastat i taková situace, kdy pojištěný, viník nehody, nesouhlasí s uhrazením škody z jeho 

                                                 
12

 Podle § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 
13

 Například v případech smrti pojištěného při nehodě, pobytu v nemocnici nebo při odcestování 

pojištěného do ciziny atd. 
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pojištění, aby nepřišel o bonus. V takovémto případě pojišťovna posoudí okolnosti pojistné 

události vlastním šetřením a to bez zbytečného odkladu. Zjistí-li pojišťovna, ţe škodnou 

událost zavinil pojištěný a poškozenému náleţí náhrada škody, poskytne pojištěnému plnění 

bez ohledu na souhlas pojištěného, viníka nehody. 

Pracovník pojišťovny provede prohlídku a fotodokumentaci pojistné události a po 

došetření se pojišťovna můţe s poškozeným dohodnout o formě náhrady škody. 

Nebylo-li šetření pojistné události dokončeno do tří měsíců od doby, kdy se pojistitel o 

škodné události dozvěděl, zvyšuje se pojistné plnění o úrok z prodlení. „Sazba úroku z 

prodlení se stanoví ve výši diskontní sazby stanovené Českou národní bankou, platné k 

prvnímu dni prodlení, navýšené o 4 % ročně. Úroky z prodlení se stanovují vždy samostatně 

za každý započatý měsíc prodlení ve výši jedné dvanáctiny sazby úroku z prodlení, přičemž 

sazba úroku z prodlení se aktualizuje každý měsíc s využitím diskontní sazby České národní 

banky, platné k prvnímu dni daného měsíce prodlení. Úroky z prodlení odvozené na základě 

diskontní sazby se použijí, pokud není v pojistné smlouvě stanovena částka vyšší.“
14

 

S pojistitelem můţe poškozený v některých situacích také uzavřít smlouvu o převzetí 

dluhu nebo části dluhu ve výši pojistného plnění na základě skutečné škody na vozidle. Tato 

pojistná smlouva obsahuje závazek pojišťovny uhradit fakturu za opravu vozidla do 

dohodnuté výše přímo autoservisu. V tomto případě se ale musí jednat o autoservis, který má 

s danou pojišťovnou uzavřenou smlouvu o spolupráci. Poškozený si opravu vozidla můţe 

provést i sám a pojišťovna mu pak poskytne pojistné plnění na základě vyčíslení rozpočtu. 

Poškozený si po dohodě s pojišťovnou sám můţe vybrat pro sebe nejvýhodnější formu 

likvidace škodné události 

 

Výše pojistného plnění 
 

Pojistná smlouva obsahuje výši hranice pojistného plnění, které pojišťovna 

poškozenému uhradí, byl-li pojištěný viníkem nehody. Tato nejvyšší hranice je označována 

jako limit pojistného plnění. Limit pojistného plnění je od zákona stanoven pro škody na 

zdraví nebo usmrcením minimálně na 35 mil. Kč a u škod na věcech také na 35 mil. Kč.  

Nastane-li pojistná událost, při které řidič pojištěného vozidla zemře, náleţí pojistné 

plnění manţelovi či manţelce pojištěného. Pokud pojištěný nemá manţela ani manţelku, tak 

plnění mohou získat děti pojištěného. V případě, ţe pojištěný nemá ani děti, oprávněnými 

                                                 
14

 § 9 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 
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osobami pro přijetí pojistného plnění jsou jeho rodiče. Nemá-li pojištěná ani rodiče, jsou 

oprávněnými osoby, které s pojištěným ţily po dobu nejméně jednoho roku před smrtí. 

Nejedná-li se ani o jednu z výše uvedených osob, náleţí pojistné plnění dědicům pojištěného a 

v případě, ţe jejich podíly nejsou určeny, má kaţdý z nich právo na stejný podíl. 

 

2.11 Česká kancelář pojistitelů 

 

Česká kancelář pojistitelů byla vytvořena 30. července roku 1999 na základě zákona o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jedná se o organizaci, která 

funguje v řadě ostatních států. Tato organizace sdruţuje pojišťovny, které jsou v daném státě 

oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti. 

Česká kancelář pojistitelů je právnickou osobou a má sídlo v Praze. Její působení je 

financováno z příspěvků členských pojišťoven provozujících pojištění odpovědnosti. Členské 

pojišťovny ručí za závazky Kanceláře a to v poměru podle výše jejich příspěvků. Pojišťovny 

se stanou členy Kanceláře na základě zákona udělením povolení Ministerstva financí 

k provozování pojištění odpovědnosti. Členství je ukončeno odnětím tohoto povolení.  

Kancelář má podle zákona mnoho povinností. Zejména spravuje garanční fond, který 

je tvořen příspěvky pojistitelů a pojistným za hraniční pojištění. Garanční fond slouţí 

Kanceláři k poskytování poškozeným pojistné plnění za škody na zdraví nebo usmrcením, 

které zapříčinilo nezjištěné vozidlo, za které je zodpovědná nezjištěná osoba. Garanční fond 

dále hradí škody způsobené provozem vozidla pojištěným u pojišťovny, která je v úpadku a 

není schopna splnit své závazky. V případě, ţe dojde ke škodě, která vznikla provozem 

cizozemského vozidla se sjednaným hraničním pojištěním, garanční fond uhradí tuto vzniklou 

škodu. Škody zapříčiněné provozem vozidla, jehoţ řidič má platnou zelenou kartu vydanou 

pojišťovnou v cizí zemi, jsou také hrazeny garančním fondem. 

Další činností Kanceláře je provozování hraničního pojištění a informačního střediska. 

Kancelář provozuje informační středisko za účelem poskytování informací, které jsou 

nezbytné pro poškozené osoby kvůli uplatnění nároku na náhradu škody z pojištění 

odpovědnosti. Informační středisko zjišťuje a uchovává údaje o následujícím. 
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 Údaje o státních poznávacích značkách tuzemských vozidel, 

 o pojistiteli, číslech pojistných smluv týkajících se pojištění odpovědnosti z provozu 

tuzemských vozidel a datech počátku a konce platnosti pojištění, 

 o číslech zelených karet, číslech pojistných smluv týkajících se hraničního pojištění, 

 pojistitelích a jimi jmenovaných škodních zástupcích a 

 o škodních zástupcích. 

 

Informace o státních poznávacích značkách zjišťuje Kancelář prostřednictvím 

Centrálního registru vozidel. V případě, ţe chce Kancelář zjistit o vozidle, zda se jedná o 

vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti, poţádá o tuto informaci ministerstvo, které je 

povinno tuto informaci poskytnout. Všechny výše uvedené informace musí být uchovávány 

po dobu sedmi let ode dne, kdy došlo k trvalému vyřazení vozidla z registru silničních vozidel 

nebo ode dne zániku pojistné smlouvy. Tyto informace se uchovávají proto, aby poškozený 

získal od Kanceláře do sedmi let ode dne vzniku škodné události následující informace. 

 

 Informace o obchodní firmě a sídle pojistitele, který uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, kterým byla poškozenému způsobena škoda, 

 o čísle pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti uzavřené pojistitelem, 

 o škodním zástupci, 

 o vlastníkovi vozidla nebo jeho provozovateli, je-li odlišný od jeho vlastníka, a  

 informace o místě, na které se má poškozený obracet v případě, že škoda byla způsobena 

provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti. 

 

V případě, ţe chce Kancelář zjistit informace o vozidle, které má obvyklé stanoviště 

mimo Českou republiku v jiné členské zemi, můţe tyto informace zjistit prostřednictvím 

informačních středisek v těchto členských zemích.  

Mezi další činnosti Kanceláře pojistitelů patří zabezpečování plnění úkolů 

souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří, uzavírání dohod s kancelářemi pojistitelů v 

cizích zemích. Kancelář také uzavírá dohody s informačními středisky a s orgány, které se v 

jiných členských zemích zabývají ţádostmi o náhradní plnění. Česká kancelář pojistitelů dále 

spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti, vede evidence 

a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti a podílí se na předcházení škodám v provozu na 

pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s 
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provozem vozidel. Kancelář pro potřebu svou, pro potřebu svých členů nebo kanceláří 

pojistitelů cizích zemí a jejich členských pojišťoven zpracovává údaje o dopravních nehodách 

Policie České republiky, aby byl umoţněn dálkový přístup k údajům. 

 

2.12 Hraniční pojištění 

 

„Řidič cizozemského vozidla, s výjimkou řidiče, který je držitelem platné zelené karty 

vydané v cizím státě, a s výjimkou řidiče, jehož pojištění odpovědnosti na území všech 

členských států je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu, je povinen uzavřít s Kanceláří 

pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem cizozemského 

vozidla (dále jen „hraniční pojištění“). Hraniční pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského 

vozidla na území České republiky zaplacením pojistného, a to nejméně na dobu 15 dnů. Bez 

hraničního pojištění nesmí Policie České republiky umožnit jízdu takového vozidla na území 

České republiky.“
15

 Toto hraniční pojištění je moţno uzavřít na různých místech, jejichţ 

seznam je uveden na internetových stránkách
16

 České kanceláře pojistitelů. 

Česká kancelář pojistitelů řidiči cizozemského vozidla po zaplacení pojistného vydá 

doklad o zaplacení. Pojistné, které z hraničního pojištění plyne, je odváděno do garančního 

fondu České kanceláře pojistitelů. Tento garanční fond je také tvořen příspěvky pojistitelů. 

Z tohoto fondu jsou hrazeny škody způsobené provozem cizozemského vozidla na území 

České republiky a poškozený má právo poţadovat náhradu škody po České kanceláři 

pojistitelů.  

Pokud řidič cizozemského vozidla, které je podmíněno hraničním pojištěním, jezdí na 

území České republiky bez tohoto pojištění, je povinen České kanceláři pojistitelů zaplatit 

trojnásobek pojistného, které by bylo normálně při uzavření hraničního pojištění nutno 

zaplatit, nejméně však 10 000 Kč. Tato povinnost také platí pro cizozemské vozidlo 

provozované bez hraničního pojištění na území České republiky, kterému skončila platnost 

zelené karty. V případě, ţe se řidič cizozemského vozidla, které je podmíněno hraničním 

pojištěním, při odjezdu z České republiky neprokáţe dokladem o hraničním pojištění na celou 

dobu pobytu vozidla, příslušník Policie České republiky tomuto vozidlu neumoţní v jízdě 

pokračovat, dokud nesplní výše uvedené povinnosti. 

 

                                                 
15

 § 14 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 
16

 Na internetové adrese http://www.ckp.cz/. 
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3 Analýza produktů povinného ručení nabízených českými 
pojišťovnami 

 

Praktická část bude podrobně zaměřena na pojistné produkty pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení. 

Počátkem roku 2000 přestal platit monopol České pojišťovny, a.s. v oblasti 

poskytování povinného ručení a na trhu tak vznikl prostor pro konkurenční společnosti, z 

nichţ kaţdá se snaţí získat co největší počet klientů. Pojišťovny přesvědčují potenciální 

zákazníky svými cenami, sluţbami či různými soutěţemi. Povinné ručení nabízí v současnosti 

v České republice 15 pojišťoven mezi které patří AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou 

republiku, Allianz pojišťovna, a.s., AXA pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, 

a.s., Česká pojišťovna, a.s., ČSOB pojišťovna, a.s., DIRECT pojišťovna, a.s., Dolnorakouská 

pojišťovna, Generali pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s, Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Slavia pojišťovna, a.s., Triglav pojišťovna, a.s., Uniqa pojišťovna, a.s. a 

Wüstenrot pojišťovna. 

K analyzování a komparaci byly vybrány produkty Allianz pojišťovny, a.s., České 

pojišťovny, a.s., Generali pojišťovny, a.s., Kooperativy pojišťovny, a.s. a Uniqa pojišťovny, 

a.s. 

Důvod výběru těchto pojišťovacích ústavů spočívá ve velikosti jejich podílu na trhu, 

na počtu pojištěných vozidel v ČR. 

 

3.1 Varianty řešení 

 

Varianty řešení jsou charakterizovány jako moţnosti, o kterých je uvaţováno při 

rozhodování. Varianty, které byly z různých pojišťovacích institucí vybrány, jsou uvedeny 

v Tab. č. 3.1. 

 

Tabulka č. 3.1: Vybrané pojišťovací instituce jako varianty řešení. 

 

V1 Allianz pojišťovna, a.s. 

V2 Česká pojišťovna, a.s. 

V3 Generali pojišťovna, a.s. 

V4 Kooperativa pojišťovna, a.s. 

V5 Uniqa pojišťovna, a.s. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.2 Allianz pojišťovna, a.s. 

 

Allianz pojišťovna, a.s., patřící pod světovou finanční skupinu Allianz Group, je 

jedním z největších poskytovatelů finančních sluţeb s více neţ 60 miliony klientů, ve více neţ 

70 zemích. 

Pojišťovna Allianz, jakoţto stoprocentní dceřiná společnost předního světového 

pojišťovacího koncernu Allianz SE
17

, vstoupila na český trh v roce 1993. Na českém 

pojistném trhu patří v současnosti mezi tři největší pojišťovny. 

Své působení začala pojišťovna Allianz nabídkou ţivotního pojištění a dnes díky 

široké nabídce produktů můţe uspokojit jak soukromé, tak firemní zákazníky.  

Do nabídky pojišťovny Allianz patří pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění 

soukromého majetku, majetkové pojištění pro podnikatele, pojištění průmyslových rizik a 

počínaje rokem 1995 také havarijní pojištění vozidel a cestovní pojištění. Allianz se dostala 

v roce 1999 mezi 12 pojišťoven, nabízející povinné ručení. 

V České republice má Allianz pojišťovna 11 oblastních ředitelství s více neţ 1900 

pojišťovacích poradců. K uzavírání obchodů, vyřizování poţadavků klientů či poskytování 

informací slouţí cca 270 pojišťovacích kanceláří a zákaznických středisek. Pojišťovna Allianz 

je členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je významným 

segmentem pojišťovny Allianz. 

 

3.2.1 Charakteristika povinného ručení 

 

Při sjednávání povinného ručení u pojišťovny Allianz si klienti mohou vybrat ze tří 

variant, které jsou rozlišeny podle maximální výše limitů pojistného plnění, jak je uvedeno v 

Tab. č. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Allianz AG změnila právní formu z akciové společnosti na evropskou společnost a od 16. 10. 2006 

pouţívá výhradně obchodní jméno Allianz SE (Societa Europaea – SE). 
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Tabulka č. 3.2: Varianty povinného ručení pojišťovny Allianz, a.s. 

 

Limity Věcná škoda a ušlý zisk Škody na zdraví nebo usmrcení 

Základní 35 mil. Kč 35 mil. Kč 

Vyšší 50 mil. Kč 50 mil. Kč 

Maximální 100 mil. Kč 100 mil. Kč 

Zdroj: Internetové stránky Allianz. 

 

Při kalkulaci výše pojistné sazby pojišťovna Allianz v současnosti rozlišuje tři 

regionální tarify R1
18

, R2
19

 a R3
20

. Dále při stanovení sazeb pojišťovna přihlíţí i k věku 

řidiče, a zda se jedná o soukromou osobu nebo podnikatele. 

Klienti mají v rámci povinného ručení nárok na asistenční sluţby na území České 

republiky a téměř celé Evropy. Vyuţití asistenčních sluţeb pojišťovny Allianz nespočívá 

pouze v případě nehody, ale i při poruše vozidla klientů. Základní asistenční sluţby, které jsou 

poskytovány k povinnému ručení zdarma, zahrnují v případě nepojízdnosti motorového 

vozidla následkem poruchy či nehody, náklady spojené s příjezdem a odjezdem asistenční 

sluţby, s vyproštěním a manipulací s vozidlem, náklady potřebné k opravě vozidla na místě a 

úhrada nákladů na odtah vozidla. Limity krytí základní asistenční sluţby jsou uvedeny v Tab. 

č. 3.3. 

 

Tabulka č. 3.3: Limity plnění asistenční služby pro vozidla s povinným ručením. 

 

limit plnění v ČR pro vozidla limit plnění v cizině pro vozidla 

do 3.500 kg nad 3.500 kg do 3.500 kg nad 3.500 kg 

5 000 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč 10 000 Kč 

Zdroj: Internetové stránky Allianz. 

 

3.2.2 Výhody produktu 

 

Pojišťovna Allianz nabízí zdarma asistenční sluţby pro případ nehody i poruchy 

vozidla. Komunikace probíhá v českém jazyce i při volání z ciziny, coţ je pro klienty 

uţitečné. Výhodou je také moţnost sledování procesu likvidace pojistné události online na 

internetu. 

                                                 
18

 Zde patří hl. m. Praha. 
19

 Města nad 90 000 obyvatel a bývalé okresy Praha východ a Praha západ. 
20

 Města a obce do 90 000 obyvatel (cca 75% obyvatel České republiky). 
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3.2.3 Bonusy produktu 

 

 Bonus za jízdu bez nehody aţ do výše 50 %. Allianz pojišťovna poskytuje řidičům 

jezdícím bezpečně bez nehod za kaţdých 12 měsíců slevu na pojistném ve výši 5 %. 

 Bonus za věrnost ve výši 10 % získají klienti za sjednané ţivotní pojištění, majetkové 

pojištění nebo penzijní připojištění. 

 Bonus za zkušenost je určen klientům starším 40 let ve výši 10 %. 

 Bonus pro podnikatele a právnické osoby ve výši 10 % 

 Bonus za spolehlivost je novinkou pojišťovny Allianz a platí při sjednání povinného 

ručení se spoluúčastí a poskytovaná sleva na pojistném je ve výši 6 aţ 11 %. „Pojištění pro 

osobní a nákladní automobil s celkovou hmotností do 3.500 kg je možné sjednat i se 

spoluúčastí pojistníka 5.000,- Kč nebo 10.000,- Kč na pojistném plnění, které pojistitel 

poškozenému vyplatil. Výše spoluúčasti pojistníka je omezena výší pojistného plnění, které 

pojistitel poškozenému vyplatil. V případě, že spoluúčast pojistníka dosáhne výše pojistného 

plnění, které pojistitel poškozenému vyplatil, doba škodného průběhu (bonus) se následkem 

takové pojistné události nesnižuje.“
21

 

 

3.2.4 Možná připojištění 

 

 Asistence PLUS je rozšířená asistence, která umoţňuje navýšit limity a rozsah 

asistenčních sluţeb, které jsou součástí povinného ručení a základního havarijního pojištění 

automaticky. Rozsah pojištění Asistence PLUS spočívá ve 4 moţnostech vyuţití, které byly 

pro lepší přehlednost v Tab. č. 3.4 nazvány jako M1, M2, M3 a M4. 

 

M1…v případě nepojízdnosti vozidla po poruše či nehodě, výlohy za příjezd a odjezd 

asistenční sluţby, výlohy za vyproštění a manipulaci s vozidlem, náklady na opravu vozidla 

na místě, náklady na odtah vozidla. 

M2…nouzové ubytování při poruše, nehodě nebo odcizení vozidla (max. 2 noci). 

M3…úschova nepojízdného vozidla (max. 2 dny). 

M4…úhrada cestovních nákladů do místa bydliště při poruše, nehodě nebo odcizení vozidla. 

 

 

                                                 
21

 Převzato z http://www.povinne-ruceni.com/allianz. 
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Tabulka č. 3.4: Limity plnění pro vozidla se sjednaným pojištěním Asistence PLUS. 

 

Popis a rozsah 

pojištění 

Asistence 

PLUS 

limit plnění v ČR pro vozidla limit plnění v cizině pro vozidla 

do 3.500 kg nad 3.500 kg do 3.500 kg nad 3.500 kg 

M1 5 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 

M2 
2 000 Kč 

/osoba/noc 

2 000 Kč 

/osoba/noc 

2 000 Kč 

/osoba/noc 

2 000 Kč 

/osoba/noc 

M3 500 Kč /den 750 Kč /den 500 Kč /den 2 000 Kč /den 

M4 ano ano ano ano 

Zdroj: Internetové stránky Allianz. 

 

 Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla je moţné sjednat pro vozidlo osobní i 

nákladní s celkovou hmotností nepřevyšující 3.500 kg. V případě, ţe klientovo vozidlo bylo 

následkem dopravní nehody poškozeno, má klient nárok na úhradu nákladů spojených s 

pronájmem náhradního vozidla po dobu aţ 10 dnů, ve výši max. 1 000 Kč / den. 

 Pojištění skel vozidla se vztahuje na čelní, boční i zadní okno vozidla, které jsou 

poškozeny následkem havárie, ţivelní události, odcizení a vandalismu. Limity pojistného 

plnění si mohou klienti vybrat z nabídky 5 000 Kč, 10 000 Kč, 20 000 Kč, 30 000 Kč, 50 000 

Kč a 100 000 Kč. 

 Pojištění úrazu osob ve vozidle se vztahuje na všechny přepravované osoby ve 

vozidle. Výše pojistných částek je uvedena v Tab. č. 3.5. 

 
Tabulka č. 3.5: Výše pojistných částek pojištění přepravovaných osob ve vozidle.  

 

Typy úrazového pojištění osob ve vozidle Výše pojistných částek 

denní odškodné po dobu nezbytného léčení 50 – 150 Kč 

denní odškodné při pobytu v nemocnici 50 – 150 Kč 

trvalé následky úrazu 200 000 – 600 000 Kč 

smrt následkem úrazu 100 000 – 300 000 Kč 

Zdroj: Internetové stránky Allianz. 

 

 Pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla přepravovaná ve vozidle během havárie, 

ţivelní události, odcizení, vandalismu a ztráty. Limity pojistného plnění činí 15 000 Kč a 30 

000 Kč. 

 

 

 



- 23 - 

 

3.3 Česká pojišťovna, a.s. 

 

Česká pojišťovna, akciová společnost, je univerzálním typem pojišťovny, která oplývá 

bohatou a dlouholetou tradicí jak v ţivotním, tak i v neţivotním pojištění. Počátek České 

pojišťovny je datován rokem 1827, kdy byla v Praze zaloţena jako První česká vzájemná 

pojišťovna, která zpočátku provozovala pouze poţární pojištění nemovitostí. Na českém 

pojistném trhu je Česká pojišťovna největší pojišťovací institucí a to od roku 1991
22

, kdy bylo 

obnoveno konkurenční prostředí. 

V nabídce Česká pojišťovny mohou klienti nalézt jak individuální ţivotní a neţivotní 

pojištění, tak i pojištění v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik pro malé, střední a 

velké klienty. České pojišťovna, a.s. zaměstnává přes čtyři tisíce zaměstnanců a šest tisíc 

obchodních zástupců v sedmdesáti agenturách a ve více neţ sedmistech obchodních místech. 

Pojišťovna se kaţdoročně umisťuje na nejvyšších příčkách při oceňování Pojišťovny 

roku
23

.  

Česká pojišťovna je zakládajícím a aktivním členem České asociace pojišťoven a 

České kanceláře pojistitelů. 

 

3.3.1 Charakteristika povinného ručení 

 

Nabídka České pojišťovny je představována dvěma variantami pojištění. V závislosti 

na výši limitu pojistného plnění při škodě na majetku nebo na zdraví se pojištění rozlišuje na 

Standard a Exclusive, jak je uvedeno v Tab. č. 3.6. Kromě výše pojistného se tyto varianty od 

sebe neliší. 

 

Tabulka č. 3.6: Limity pojistného plnění varianty Standard a Exclusive. 

 

Varianta 

pojištění 

Limity pojistného plnění u věcných škod 

a ušlého zisku 

Limity pojistného plnění při 

škodě na zdraví 

Standard 40 mil. Kč 40 mil. Kč 

Exclusive 100 mil. Kč 100 mil. Kč 

Zdroj: Internetové stránky České pojišťovny. 

                                                 
22

 Od roku 1948, jako Československá pojišťovna, do roku 1991 si drţela monopolní postavení. V roce 

1991 byl zákonem o pojišťovnictví otevřen trh a umoţněn vstup dalších pojišťoven. 
23

 MasterCard Banka roku, kategorie Pojišťovna roku - O vítězích osmi z deseti kategorií rozhoduje 

odborná porota. Porota je sloţena z cca 50 členů - odborníků z finanční oblasti, sféry bankovnictví, 

státní správy, akademické a politické sféry a v neposlední řadě i zástupců předních korporací v České 

republice. 
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Obě tyto varianty zahrnují asistenční sluţbu POHODA Klasik v případě havárie 

vozidla a úhradu nákladů právní ochrany do výše 10 000 Kč. Při sjednání povinného ručení u 

České pojišťovny získá klient zdarma úrazové pojištění řidiče s limity 100 tis. Kč v případě 

smrti následkem úrazu a 200 tis. Kč v případě trvalých následků úrazu. 

 

3.3.2 Výhody produktu 

 

Česká pojišťovna nabízí k povinnému ručení nad rámec zákona náhradu nákladů 

právní ochrany pojištěného do výše 10 000 Kč. Další výhodou, kterou pojišťovna zdarma 

nabízí je základní asistenční sluţba v případě nehody. Nadstandardní ochranou je úrazové 

pojištění řidiče, které je také zdarma. Limity pojistného plnění z úrazového pojištění řidiče 

jsou v případě smrti následkem úrazu 100 000 Kč a v případě trvalých následků úrazu 

200 000 Kč. 

 

3.3.3 Bonusy produktu 

 

 Bonus pro dobré řidiče za kaţdý rok ve výši 5 % za bezeškodní průběh pojištění. 

 Extra bonus ČP ve výši 5 % získají klienti v případě, ţe bezeškodný průběh jejich 

pojištění trvá alespoň 36 měsíců. Tento bonus se ale nevztahuje na smlouvy sjednané po 

telefonu a online přes internet. 

 5 % sleva z havarijního pojištění plyne klientům v případě, ţe se sjednají havarijní 

pojištění a povinné ručení v jedné smlouvě. 

 

3.3.4 Možná připojištění 

 

 Pojištění čelního skla se vztahuje pouze na čelní sklo pojištěného vozidla. Pojišťovna 

uhradí škodu na poškozeném čelním skle klientova vozidla aţ do výše limitu pojistného 

plnění, které si klienti mohu vybrat z částek 6 000 Kč, 12 000 Kč, 20 000 Kč, 50 000 Kč a 

100 000 Kč. 

 Pojištění úrazu dopravovaných osob se vztahuje na všechny osoby přepravované ve 

vozidle a výše limitů pojistného plnění je stejná jako u úrazového pojištění řidiče, a to 
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v případě smrti následkem úrazu 100 000 Kč a v případě trvalých následků po úrazu 200 000 

Kč. 

 Pojištění zavazadel a osobních věcí se vztahuje na věci všech osob cestujících ve 

vozidle, které mají na sobě nebo při sobě v okamţiku havárie a nevztahuje se na náklad. 

Pojištění je moţné sjednat ve dvou variantách, a to na pojištění základní a rozšířené. Základní 

varianta představuje způsob ochrany jen v souvislosti se vznikem havárie. Tato varianta 

pojištění se sjednává pro případ pojistných událostí, jako jsou ţivelné události, odcizení, 

ztráty, zničení nebo poškození přepravovaných věcí, které byly příčinou havárie pojištěného 

vozidla. Rozšířená varianta představuje způsob ochrany, která není omezena podmínkou 

vzniku havárie.  

 Asistenční služba POHODA Special a POHODA SOS. Česká pojišťovna nabízí k 

pojištění vozidel kromě asistenční sluţby POHODA Klasik, která je zdarma, také varianty 

POHODA Special a POHODA SOS. Rozšířené asistenční sluţby POHODA Speciál a 

POHODA SOS poskytují ochranu nejen v případě havárie vozidla, ale také v případě odcizení 

nebo poruchy vozidla. Asistenční sluţby jsou poskytovány jak na českém území, tak i v 

zahraničí. Rozsah všech variant asistenčních sluţeb je znázorněn v Tab. č. 3.7. 

 

Tabulka č. 3.7: Rozsah asistenčních služeb. 

 

 POHODA Klasik POHODA Special POHODA SOS 

Havárie 

úhrada práce mechanika aţ 2 hodiny aţ 2 hodiny aţ 3 hodiny 

odtaţení vozidla do 50 km do 500 km bez limitu 

úhrada nákladů za ponechání 

zničeného vozu v zahraničí 
ano ano ano 

skladné 
aţ 10 dnů (do 20 

EUR/den) 

aţ 10 dnů (do 20 

EUR/den) 

aţ 20 dnů (do 20 

EUR/den) 

telefonické tlumočení ano ano ano 

předání vzkazu ano ano ano 

právní pomoc do 1 000 EUR do 1 500 EUR do 2 000 EUR 

Odcizení 

poradenství ano ano ano 

nocleh aţ 2x70 EUR aţ 2x100 EUR aţ 2x100 EUR 

Porucha 

úhrada práce mechanika - aţ 2 hodiny aţ 3 hodiny 

odtaţení vozidla - do 50 km do 100 km 

skladné - 
aţ 10 dnů (po 20 

EUR) 

aţ 20 dnů (po 20 

EUR) 

předání vzkazu - ano ano 

Zdroj: Internetové stránky České pojišťovny. 
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3.4 Generali pojišťovna, a.s. 

 

Generali pojišťovna a.s. je institucí, která nabízí komplexní sluţby. Nabízí produkty 

jak v oblasti ţivotního, tak i neţivotního pojištění zahrnující pojištění osob, odpovědnosti, 

majetku, pojištění motorových vozidel, průmyslových a podnikatelských rizik. Poskytuje také 

bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Pojišťovna zaměstnává téměř tři 

tisíce zaměstnanců a spolupracovníků v České republice.  

Počátek působení pojišťovny se datuje na rok 1832, kdy byla v Praze zaloţena 

pobočka Assicurazioni Generali. Úspěšné působení trvalo do roku 1945, kdy došlo ke 

znárodnění soukromých pojišťoven. V roce 1993 Generali obnovila své působení v České 

republice a aţ doposud působí jako jedna z nejsilnějších pojišťoven na českém pojistném trhu. 

V lednu 1995 změnila pojišťovna Generali svůj právní statut a od tohoto okamţiku působí, 

jako akciová společnost. Pojišťovna Generali je členem České asociace pojišťoven a České 

kanceláře pojistitelů. 

Počátek roku 2008 je datem, kdy pojišťovna Generali vstoupila do mezinárodního 

pojišťovacího gigantu Generali PPF holding, který působí v zemích střední a východní 

Evropy a jehoţ součástí je v České republice také Česká pojišťovna a.s. 

 

3.4.1 Charakteristika povinného ručení 

 

V nabídce povinného ručení pojišťovny Allianz, akciové společnosti, jsou 3 varianty, 

které je moţné sjednat, a to Venkov, Standard a Plus, jejichţ pojistné limity jsou uvedeny 

v Tab. č. 3.8. 

 

Tabulka č. 3.8: Limity plnění u variant povinného ručení Generali. 

 

Varianty Za škody na věcech a ušlý zisk Za škody na zdraví 

Venkov 35 mil. Kč 35 mil. Kč 

Standard 35 mil. Kč 35 mil. Kč 

Plus 70 mil. Kč 70 mil. Kč 

Zdroj: Internetové stránky Generali. 

 

Variantu pojištění Venkov je moţné sjednat pouze fyzickým osobám s trvalým 

bydlištěm v obci do 30 000 obyvatel a to pro pojištění osobního automobilu do 3 500 Kg. 
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Tento zvýhodněný tarif nelze pouţít pro vozidlo zvláštního uţití
24

 a pro historická 

vozidla
25

. Varianta Venkov je rovněţ cenově výhodnější. 

 

3.4.2 Výhody produktu 

 

Při sjednání povinného ručení nabízí pojišťovna Generali slevu na další vozidlo, které 

si klienti nechají u pojišťovny pojistit. Výhodou pro klienty je také moţnost platit pojistné 

čtvrtletně nebo pololetně bez přiráţek nebo vystavení zelené karty na počkání v pobočkách, 

které jsou dostupné na celém území České republiky. Další výhodou je sluţba právního 

poradenství, tedy posouzení nároků poškozeného a úhradu nákladů za soudní řízení o náhradu 

škody, kterou získá klient k povinnému ručení zdarma.  

V neposlední řadě je výhodou základní asistenční sluţba pro případ nehody, kterou 

Generali poskytuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Asistenční sluţba Generali 

Assistance je nabízena zdarma k povinnému ručení pro osobní a uţitková vozidla s celkovou 

hmotností do 3,5 t s maximálně 9 sedadly a pro nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 

3,5 t. Zahrnuje pomoc při havárii a u vozidel mladších 11 let platí i pro pomoc v případě 

poruchy. Generali Assistance zahrnuje příjezd asistenčního vozidla a pomoc při opravě 

nepojízdného vozidla, odtah vozidla, zajištění a uschování vozidla a poskytnutí náhradního 

vozidla po dobu 24 hodin
26

. Úhrada asistenční sluţby je limitována částkami uvedenými 

v Tab. č. 3.9. 

 

Tabulka č. 3.9: Pojistné částky asistenční služby Generali Assistance. 

 

Pojistná událost Pojistná částka 

pro vozidla do 3 500 kg v ČR 2 000 Kč 

pro vozidla nad 3 500 kg v ČR 3 000 Kč 

pro vozidla do 3 500 kg v zahraničí 3 000 Kč 

pro vozidla nad 3 500 kg v zahraničí 4 000 Kč 

Zdroj: Internetové stránky Generali. 

 

 

 

                                                 
24

 Taxi, auto z autopůjčovny, vozidlo s právem přednosti v jízdě, vozidlo pro přepravu nebezpečného 

nákladu. 
25

 Vozidla vyrobená do roku 1952 včetně + vozidla se zvláštní SPZ. 
26

 Pouze v případě osobního automobilu. 
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3.4.3 Bonusy produktu 

 

 Bonus 5 % za každý bezeškodní rok je 5 % sleva z pojistného, která je přiznána 

řidičům za kaţdý rok bez nehody. Tento bonus za jízdu bez nehod platí také pro právnické 

osoby. Pro rok 2009 činí nejvyšší bonus za jízdu bez nehod 45 %.  

 5 % sleva na havarijní pojištění platí při současném sjednání povinného ručení a 

havarijního pojištění. 

 Sleva 20 % pro držitele průkazu ZTP. 

 

3.4.4 Možná připojištění 

 

 Minikasko je alternativou k havarijnímu pojištění, která je na českém trhu krátce, 

avšak v západní Evropě je velmi oblíbená. Toto pojištění je zaměřeno na pojistníky poţadující 

pojistnou ochranu proti základním rizikům
27

 nebo pojistnou ochranu pouze před 

neodvratitelnými riziky, a na majitele starších vozidel mající zájem o ochranu svého majetku, 

kteří nechtějí příliš investovat. 

 Pojištění proti odcizení slouţí k ochraně vozidla pro případ jeho odcizení a je určeno 

pro osobní a uţitková vozidla do hmotnosti 3,5t ve stáří 3 aţ 11 let. 

 Pojištění havárie slouţí k ochraně vozidla v případě jeho poškození nebo zničení 

včetně ţivelních škod a vandalismu. 

 Pojištění skel se vztahuje na skla bočních oken vozidla, čelního sklo a zadní okno. 

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %, min. 500 Kč pro případ výměny skla. Pojistné 

částky, na které si mohou klienti pojišťovny Generali nechat pojistit skla vozidla a kolik ročně 

zaplatí znázorňuje Tab. č. 3.10. 

 

Tabulka č. 3.10: Pojistné částky, na které si lze pojištění skel připojistit. 

 

Pojistná částka Roční pojistné 

3 000 Kč 436 Kč 

5 000 Kč 592 Kč 

10 000 Kč 1 700 Kč 

15 000 Kč 2 400 Kč 

20 000 Kč 3 100 Kč 

Zdroj: Internetové stránky Generali. 

 

                                                 
27

 Střet se zvěří, poţár, výbuch a poškození ţivelními událostmi. 
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 Pojištění náhradního vozidla zahrnuje úhradu nákladů za pronájem náhradního 

vozidla, pronajatého v důsledku poškození vozidla následkem dopravní nehody. 

 Úrazové pojištění přepravovaných osob se rozlišuje na úrazové pojištění 

dopravovaných osob a úrazové pojištění řidiče vozidla. Pojištění se vztahuje na úrazy 

dopravovaných osob a řidiče, které byly zapříčiněny provozem vozidla, jejichţ následkem je 

smrt nebo trvalé následky úrazu. 

 Pojištění právní ochrany se dělí na pojištění právní ochrany vlastníka vozidla a 

pojištění právní ochrany řidiče vozidla. Poskytuje právní ochranu, dojde-li k porušení právní 

povinnosti pojištěným nebo třetí osobou. Pro kaţdý pojistný případ pojišťovna Generali hradí 

náklady aţ do výše 200 000 Kč. 

 Asistenční služba Generali Top Assistance je nadstandardní produkt, který je 

poskytován za příplatek. Rozšiřuje pojistnou ochranu při havárii nebo poruše. Roční pojistné 

činí 500 Kč pro osobní automobily a 900 Kč pro nákladní automobily. Výhodou oproti 

základní Generali Assistance je výše limitů uvedených v Tab. č. 3.11.  

 

Tabulka č. 3.11: Pojistné částky asistenční služby Generali Top Assistance. 

 

Pojistná událost Pojistná částka 

pro vozidla do 3 500 kg v ČR 4 000 Kč 

pro vozidla nad 3 500 kg v ČR 6 000 Kč 

pro vozidla do 3 500 kg v zahraničí 9 000 Kč 

pro vozidla nad 3 500 kg v zahraničí 12 000 Kč 

Zdroj: Internetové stránky Generali. 

 

3.5 Kooperativa pojišťovna, a.s. 

 

Co se velikosti týká, pojišťovna Kooperativa zaujímá s podílem 22,5 procent na 

českém trhu druhé místo. Pojišťovna byla zaloţena v roce 1991, kdy působila jako první 

komerční pojišťovna v bývalém Československu. Kooperativa je univerzálním typem 

pojišťovny, nabízející standardní druhy pojištění jak pro klienty privátní, tak pro firemní 

klienty. Pojišťovna zaměstnává bezmála čtyři tisíce zaměstnanců. Kvalitu poskytovaných 

sluţeb podtrhují dosaţená ocenění Kooperativy, jako Pojišťovna roku 2008
28

, 1. místo 

v soutěţi Zlatá koruna v rámci povinného ručení s ţivelním pojištěním zdarma. Kooperativa 

pojišťovna je členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů. 

                                                 
28

 V rámci soutěţe MasterCard Banka roku. 
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Jako akciová společnost vznikla pojišťovna Kooperativa 1. 3. 1993 zápisem do 

obchodního rejstříku. Hlavním akcionářem Kooperativy je WIENER STÄDTISCHE 

Versicherung AG Vienna Insurance Group, která je jednou z největších pojišťovacích skupin 

v Rakousku. Skupina Vienna Insurance Group je jednou z vedoucích pojišťovacích skupin 

v zemích střední a východní Evropy. V České republice, Slovenské republice a v Rakousku 

zaujímá skupina Vienna Insurance Group vedoucí místo na trhu. 

 

3.5.1 Charakteristika povinného ručení 

 

Základní tarify, které Kooperativa k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla nabízí, jsou dva, a to tarif Standard a Benefit. Tyto tarify se liší rozsahem 

asistenčních sluţeb a výší pojistných limitů. Výše pojistných limitů u jednotlivých variant 

povinného ručení jsou uvedeny v Tab. č. 3.12. 

 

Tabulka č. 3.12: Limity krytí tarifů Standard a Benefit. 

 

Tarify Za škody na věci a ušlý zisk Za škody na zdraví 

Standard 35 mil. Kč 54 mil. Kč 

Benefit 70 mil. Kč 70 mil. Kč 

Zdroj: Internetové stránky Kooperativy. 

 

3.5.2 Výhody produktu 

 

K oběma tarifům Standard a Benefit nabízí Kooperativa pojišťovna, akciová 

společnost, ţivelní pojištění zdarma, jehoţ předmětem jsou osobní a uţitková vozidla do 

celkové hmotnosti 3 500 kg, ke kterým bylo sjednáno povinné ručení. Ţivelní pojištění 

zahrnuje ochranu v případě poškození pojištěného vozidla v důsledku poţáru, úderu blesku, 

povodně, záplavy, vichřice, krupobití, sesuvu půdy, laviny a v důsledku pádu stromu či 

stoţáru. 

Výhodou je, ţe k povinnému ručení jsou zdarma poskytovány asistenční sluţby. U 

varianty Standard jsou poskytovány asistenční sluţby jako odtah vozidla do vzdálenosti 50 

km a uskladnění nepojízdného vozidla do deseti dnů na území České republiky. V případě 

havárie nebo poruchy vozu mimo území ČR je zajištěn odtah do 50 km, respektive do ceny 

120 EUR (cca 3 214 Kč) pro osobní vozidla a odtah do 75 km, respektive 300 EUR (cca 

8 034 Kč) pro vozidla od 3,5 do 12 tun. V zahraničí má pojištěný navíc právo na jeden 
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bezplatný nocleh pro posádku vozu do 50 EUR (cca 1 339 Kč) na osobu, právní pomoc do 

750 EUR (cca 20 085 Kč), uskladnění nepojízdného vozidla aţ do sedmi dnů, do ceny 13 

EUR na den (cca 348 Kč), nebo na vzkazovou sluţbu a telefonické tlumočení při jednání s 

úřady. Pojišťovna Kooperativa také nabízí moţnost finanční pomoci v nouzi do výše 1000 

EUR (cca 26 780 Kč) na základě sloţení jistoty třetí osobou v České republice. U varianty 

Benefit je rozdíl v rozsahu asistenčních sluţeb oproti variantě Standard pouze ve vzdálenosti 

odtahu vozidla, kdy pojišťovna hradí odtah do vzdálenosti 75 km. 

Počátkem loňského podzimu nabízí Kooperativa k povinnému ručení pojištění řidiče 

v nemocnici, kdy pojišťovna uhradí poplatek ve výši 60 Kč za kaţdý den strávený v 

nemocnici, pokud tento pobyt trval déle neţ tři dny v případě úrazu nebo nemoci. 

 

3.5.3 Bonusy produktu 

 

 Bonus za bezeškodní průběh až ve výši 50 % kdy je řidiči za kaţdý rok bez nehody 

poskytována sleva 5 % z pojistného. 

 Duální bonus je speciálním produktem Kooperativy, který představuje moţnost 

uplatnit nejvyšší dosaţený bonus na všechna pojištěná vozidla od jednoho klienta. 

 

3.5.4 Možná připojištění 

 

 Pojištění čelního skla se vztahuje na sklo čelního okna pojištěného vozidla. Pojistné 

částky, na které si klienti mohou nechat čelní skla pojistit jsou uvedeny v Tab. č. 3.13. 

 

Tabulka č. 3.13: Pojistné částky a roční pojistné pojištění čelního skla Kooperativy. 

 

Pojistná částka Roční pojistné 

5 000 Kč 450 Kč 

10 000 Kč 750 Kč 

20 000 Kč 1 500 Kč 

Zdroj: Internetové stránky Kooperativy. 

 

 Pojištění nákladů na zapůjčení vozidla je pojištění, kdy pojišťovna uhradí náklady na 

zapůjčení vozidla na sjednaný počet dní. Pojistné podle počtu dní znázorňuje Tab. č. 3.14. 
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Tabulka č. 3.14: Roční pojistné pojištění nákladů na zapůjčení vozidla. 

 

Počet dní Roční pojistné 

5 dnů 545 Kč 

10 dnů 945 Kč 

15 dnů 1 345 Kč 

Zdroj: Internetové stránky Kooperativy. 

 

 Úrazové pojištění se vztahuje na počet pojištěných sedadel, kdy v případě smrti 

úrazem činí pojistná částka 150 000 Kč, v případě trvalých následků úrazem 300 000 Kč a 

v případě tělesného poškození činí pojistná částka 37 500 Kč na jedno sedadlo. Roční pojistné 

je uvedeno v Tab. č. 3.15. 

 

Tabulka č. 3.15: Roční pojistné úrazového pojištění. 

 

Počet pojištěných sedadel Roční pojistné 

do 5 324 Kč 

6 648 Kč 

7 756 Kč 

8 864 Kč 

9 972 Kč 

Zdroj: Internetové stránky Kooperativy. 

 

 Pojištění právní ochrany se jako připojištění k povinnému ručení sjednává na 

pojistnou částku ve výši 500 000 Kč a roční pojistné činí 900 Kč. 

 Pojištění asistence při poruše vozidla v České republice, jehoţ roční pojistné je ve 

výši 96 Kč. 

 

3.6 Uniqa pojišťovna, a.s. 

 

Své působení na českém pojistném trhu zahájila pojišťovna Uniqa 1. července roku 

1993 jako Česko-rakouská pojišťovna. Název Uniqa pojišťovna převzala aţ v roce 1999. 

Pojišťovna nabízí široké spektrum pojistných produktů zahrnujících pojištění osob a majetku, 

fyzických i právnických osob. Z dlouhodobého hlediska se řadí mezi 10 největších pojišťoven 

na českém trhu. 

Uniqa disponuje mimo svou praţskou centrálu více neţ devadesáti pobočkami, které 

řídí šest regionálních ředitelství po celém území České republiky a cca sedmisty zaměstnanci. 

Uniqa pojišťovna je členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů. Jediným 
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akcionářem pojišťovny Uniqa je jedna z největších rakouských pojišťovacích skupin Uniqa 

International Versicherungs-Holding GmbH
29

, která je také spoluzakladatelem. 

 

3.6.1 Charakteristika povinného ručení 

 

V oblasti povinného ručení nabízí Uniqa pojišťovna, akciová společnost, tři typy 

pojištění, které jsou dány výší škody na majetku a škody na zdraví nebo usmrcení, jejichţ 

pojistné limity jsou uvedeny v Tab. č. 3.16. 

 

Tabulka č. 3.16: Limity krytí povinné ručení pojišťovny Uniqa, a.s. 

 

Varianty pojištění Za škody na věci a ušlý zisk Za škody na zdraví 

Základní 35 mil. Kč 35 mil. Kč 

Optimální 50 mil. Kč 60 mil. Kč 

Maximální 100 mil. Kč 100 mil. Kč 

Zdroj: Internetové stránky Uniqy. 

 

Existují i varianty pojištění, které jsou komplexnější. Jedná se o pojištění SPECIAL, 

která je nejlevnější variantou zahrnující povinné ručení se zákonnými limity pojistného plnění 

a pojištění vozidla proti krádeţi a proti ţivelním škodám. 

Druhou variantou je nejpouţívanější pojištění OPTIMUM. Jedná se o variantu 

komplexního pojištění zahrnující povinné ručení s optimálními limity pojistného plnění, 

havarijní pojištění a pojištění sedadel a zavazadel. 

 Třetí a poslední variantou je pojištění MAXIMUM. Jedná se o nejkomplexnější 

pojištění s maximálním krytím. 

 

3.6.2 Výhody produktu 

 

Výhodou pojišťovny Uniqa je moţnost uzavřít pojištění i na pobočkách 

Raiffeisenbank. Další výhodou pojišťovny Uniqa je zavedení tarifní skupiny 1351 aţ 1400 

ccm od května roku 2007, která je výhodnější oproti původní skupině 1350 aţ 1850 ccm. Tato 

velmi frekventovaná skupina je cenově výhodnější. Jako ostatní pojišťovny, tak i pojišťovna 

Uniqa, a.s. poskytuje zdarma k povinnému ručení asistenční sluţbu Uniqa asistence, která 

                                                 
29

 Zkratka od Gesellschaft mit beschränkter Haftung, coţ přibliţně odpovídá české společnosti 

s ručením omezeným. 
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v případě nehody či poruchy poskytne ochranu klientům jak v České republice, tak i 

v zahraničí. Asistenční sluţba Uniqa Asistence zahrnuje základní sluţby, mezi které patří 

předcestovní asistence
30

, půjčka ve finanční tísni, telefonická pomoc v nouzi, překlady a 

tlumočení, právní asistence, oprava a poskytnutí náhradních dílů nebo sešrotování vozidla, 

odtaţení vozidla, úschova vozidla, přeprava, výměna paliva, pomoc při zranění a smrti. Pro 

starší osobní vozidla, vyrobených do roku 2001 včetně, nabízí pojišťovna produkt s názvem 

POV PLUS. Tento produkt obsahuje kromě povinného ručení také zároveň pojištění odcizení 

a poţáru vozidla. POV PLUS je v průměru o 15 % draţší neţ klasické povinné ručení u 

pojišťovny Uniqa. 

 

3.6.3 Bonusy produktu 

 

 Bonus 5 % jako sleva z celkového pojistného za kaţdý rok bez nehod. 

 Speciální bonus pro lékaře a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

 Bonus 10 % jako sleva na povinné ručení sjednané online přes internet. 

 

3.6.4 Možná připojištění 

 

 Pojištění skel je pojištění klientova vozidla pro případ poškození nebo zničení skel, 

které je moţno sjednat ve dvou variantách. První variantou je pojištění pouze čelního skla. 

Druhou variantou je pojištění všech skel, které se vztahuje na všechna skla kabiny vozidla, 

skla předních světlometů, skla mlhových světlometů a na střešní sklo. Pojištění se sjednává se 

spoluúčastí a před sjednáním tohoto pojištění je nutné nechat vozidlo prohlédnout 

autorizovaným pracovištěm. Základní pojištění čelního skla pro případ jeho poškození či 

zničení je moţné sjednat na různě vysoké pojistné částky, které jsou uvedeny v Tab. č. 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Lékařské informace, rady do nouzových situací, informace o poplatcích. 
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Tabulka č. 3.17: Výše pojistného připojištění čelního skla. 

 

Pojistná částka Pojistné 

4 000 Kč 416 Kč 

10 000 Kč 896 Kč 

20 000 Kč 1 649 Kč 

30 000 Kč 2 213 Kč 

40 000 Kč 2 666 Kč 

50 000 Kč 2 890 Kč 

70 000 Kč 3 570 Kč 

100 000 Kč 4 607 Kč 

Zdroj: Internetové stránky Uniqy. 

 

 Pojištění zavazadel představuje pojištění zavazadel osob přepravovaných ve vozidle. 

Pojištění je moţno sjednat ve dvou variantách, pojištění Zavazadla a Zavazadla plus. Toto 

pojištění se sjednává pro případ škody na zavazadlech, které vznikly v důsledku havárie, 

odcizení vozidla, ţivelní události, vandalismu nebo pádu předmětu na vozidlo. Pojištění 

Zavazadla plus se ještě rozšiřuje na autopříslušenství
31

, dodatečnou výbavu vozidla, přístroje 

a věci převáţených pro výkon povolání řidiče nebo provozovatele vozidla. Pojistné částky, na 

které lze pojištění zavazadel uzavřít jsou ve výši 5 000 Kč aţ 100 000 Kč. 

 Pojištění sedadel se vztahuje na osoby přepravované v motorovém vozidle. Toto 

úrazové pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu, smrti pojištěného 

následkem úrazu a pro pobyt v nemocnici v důsledku úrazu. Pojištění sedadel lze sjednat 

pouze pro řidiče nebo pro všechny osoby, které ve vozidle cestují. 

 Rozšířená asistence poskytuje klientům ochranu v případech nehody či poruchy 

vozidla na území České republiky i v zahraničí. Oproti základní Uniqa asistenci nabízí vyšší 

limity krytí. 

 Pojištění příspěvku na náhradní vozidlo představuje příspěvek na náklady se 

zapůjčením náhradního vozidla, jestliţe pojišťovně vznikla současně povinnost plnit za škodu 

z pojištění KASKO
32

. 

 Pojištění právní ochrany chrání pojištěné klienty v případě právních nároků ostatních 

účastníků provozu. 

  

 

 

                                                 
31

 Autopotahy, autorádia, dětské autosedačky a autoboxy. 
32

 Komplexní program havarijního pojištění, který kryje škody vzniklé na vozidle klientů a to i 

v případě vlastního zavinění. 
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4 Porovnání a vyhodnocení dosažených výsledků 
 

Komparace se bude týkat produktů pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla pěti největších českých pojišťoven, které budou mezi sebou srovnávány. 

Povinné ručení je velmi významným segmentem sluţeb, které pojišťovny nabízejí, a 

proto je nabídka u všech pojišťoven poměrně kvalitní bez výraznějších rozdílů. V současnosti 

musí být kaţdé vozidlo, které se účastní silničního provozu, řádně pojištěno proti škodám, 

které mohou v souvislosti s vozidlem nastat. Pro některé řidiče, kteří vozidlo vlastní, je 

relativně obtíţné zvolit tu nejlepší variantu povinného ručení nebo pojišťovnu, u které se 

mohou nechat pojistit. Pojišťoven, nabízejících povinné ručení, je poměrně dost. Některé 

nabízejí více bonusů, ale vyšší sazby pojistného a některé naopak.  

Úkolem následující části bakalářské práce je vybrat z pěti největších pojišťoven tu 

nejvýhodnější podle zvolených kritérií. 

 

4.1 Kritéria srovnání 

 

Pro přehlednost během srovnávání povinného ručení bylo stanoveno několik 

podmínek, které na základě subjektivního názoru níţe uvedené modelové osoby budou 

potenciální klienty zajímat pravděpodobně nejvíce. Nejvýznamnější roli bude mít asi u 

většiny klientů výše sazby povinného ručení. Dalším aspektem, který bude potenciální klienty 

zajisté zajímat, bude výše limitů krytí škod na věcech a ušlý zisk a výše limitů krytí škod na 

zdraví, jelikoţ se následky dopravních nehod mohou vyšplhat do závratných výšin. Při výběru 

optimálního povinného ručení by se klienti určitě měli zajímat o bezplatné poskytování 

základní asistenční sluţby. Tyto faktory hrají pravděpodobně nejdůleţitější roli při 

rozhodování o výběru konkrétního produktu povinného ručení. Pro následné rozhodování a 

hodnocení variant byly stanoveny kritéria, které jsou vyobrazeny v Tab. č. 4.1. 

Komparace bude probíhat na základě modelového příkladu kvůli rozdílným částkám 

sazeb povinného ručení, které se rozlišují v závislosti na kubatuře a výkonu vozidla, roku 

výroby, počtu let bezškodného průběhu, věku či pohlaví pojištěného, atd. Jako modelový 

příklad byl zvolen automobil značky Audi, Audi A6 sedan, s motorem o zdvihovém objemu 

1781 ccm. Automobil disponuje výkonem 110 kW a byl vyroben v roce 1999. Majitel vozidla 

je muţ, fyzická osoba s trvalým pobytem v obci do 30 000 obyvatel. Vlastníkovi je 30 let a 
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K1 

K1 

K1 

K1 

K3 

K6 

K3 
K2 

K2 

K2 

K3 

K3 K4 

K6 

vozidlo pouţívá pro běţný provoz. Posledních deset let byl pojištěn a nebyl účastníkem 

dopravní nehody. 

 

Tabulka č. 4.1: Kritéria srovnání povinného ručení. 

 

K1 Základní roční sazba povinného ručení max. 2 500 Kč. 

K2 Základní limity krytí škod na věcech nad 35 mil. Kč. 

K3 Základní limity krytí škod na zdraví nad 35 mil. Kč. 

K4 Asistenční sluţba v základním povinném ručení zdarma. 

K5 Moţnost sjednání dalších připojištění. 

K6 Poskytování bonusu za bezškodní průběh. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Význam jednotlivých kritérií je odlišný a proto je potřeba přiřadit všem kritériím váhy. 

Váhy kritérií budou stanoveny pomocí metody párového srovnání. 

 

4.2 Analýza povinného ručení pomocí metody párového srovnání 

 

Analýza povinného ručení pomocí metody párového srovnání spočívá ve vzájemném 

porovnání stanovených kritérií, kdy se vybírá významnější kritérium ze dvou. Poté bude 

následovat stanovení váhy kaţdého kritéria. Pro jednoduchost a přehlednost byla pouţita 

kvalitativní metoda párového srovnání pomocí Fullerova trojúhelníku. Výsledky budou 

v grafické podobě uvedeny v síťové tabulce vyobrazené v Obr. 4.1. 

 

Obrázek č. 4.1: Párové srovnání kritérií povinného ručení. 

 

 

 

 

  

  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Číslo kritéria Kritérium 

1  K1 

2  K2 

3  K3 

4  K4 

5  K5 

6  K6 

K1 
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4.2.1 Určení váhy kritérií 

 

Po dokončení párového srovnání je třeba jednotlivým kritériím přiřadit váhy. Váhy 

vyjadřují ve vícekriteriálním rozhodování rozdílnou důleţitost stanovených kritérií.  

Přiřazení vah jednotlivým kritériím je důleţité pro následné stanovení váţených 

uţitností a celkové váţené uţitnosti vybraných variant. Četnost výběru daných kritérií a váhy 

jim přiřazené jsou vidět v Tab. č. 4.2. 

 

Kontrolní výpočet pro stanovení počtu preferencí. 

 





 n

i

if
nn

12

)1(
  (4.1) 

kde  n...počet preferencí 

 

Zdroj: Ramík, J.: Vícekriteriální rozhodování. 

 

Váha kritérií se odvíjí od četnosti výběrů. V tomto případě má nejvyšší četnost, tedy i 

váhu kritérium K1 (Základní roční sazba povinného ručení max. 3 500 Kč). Naopak nejniţší 

váhu má kritérium K5 (Moţnost sjednání dalších připojištění). 

 

Tabulka č. 4.2: Stanovení vah párovým srovnáním. 

 

Kritéria Počet voleb Pořadí významu Váha kritéria 

K1 5 1 6 

K2 3 3 4 

K3 4 2 5 

K4 1 5 2 

K5 0 6 1 

K6 2 4 3 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.2.2 Hodnocení užitnosti variant 

 

Cílem je vybrat nejvýhodnější povinné ručení ze srovnávaných variant, tedy z 

pojišťovacích institucí. K hodnocení poslouţí matice absolutních, prostých a váţených 

uţitností. 
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Matice absolutních užitností 
 

Matice zobrazuje hodnoty všech kritérií daných variant řešení a je znázorněna v Tab. 

č. 4.3. V řádcích jsou jednotlivá kritéria a sloupce představují varianty řešení včetně měrných 

jednotek pro hodnoty kritérií. 

 

Tabulka č. 4.3: Matice absolutních užitností. 

 

Varianty/Kritéria K1 K2 K3 K4 K5 K6 

V1 – Allianz 1 861 35 35 ANO ANO 5 

V2 – ČP 2 812 40 40 ANO ANO 5 

V3 – Generali 2 464 35 35 ANO ANO 5 

V4 – Kooperativa 3 388 35 54 ANO ANO 5 

V5 – Uniqa 2 253 35 35 ANO ANO 5 

Měrné jednotky Kč/rok mil. Kč mil. Kč - - %/rok 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Matice prostých užitností 
 

Matice procentuálně vyjadřuje naplnění poţadavků jednotlivých kritérií pro dané 

varianty výběru. Hodnota kritéria, která nejlépe splňuje poţadavky, je vyjádřena 100 (%) a 

naopak hodnota, která poţadavky splňuje nejhůře, je vyjádřena 1 (%). Hodnoty zbývajících 

variant se vypočtou pomocí trojčlenky. K výpočtu poslouţí hodnoty uvedené v matici 

absolutních uţitností. Matice prostých uţitností je vyobrazena v Tab. č. 4.4. 

 

Tabulka č. 4.4: Matice prostých užitností. 

 

Varianty/Kritéria K1 K2 K3 K4 K5 K6 ∑ 

V1 – Allianz 100 87,5 64,81 100 100 100 552,31 

V2 – ČP 66,18 100 74,08 100 100 100 540,26 

V3 – Generali 75,53 87,5 64,81 100 100 100 527,84 

V4 – Kooperativa 54,93 87,5 100 100 100 100 542,43 

V5 – Uniqa 82,6 87,5 64,81 100 100 100 534,91 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Podle výpočtu v matici prostých uţitností by byla nejlepší volbou varianta V1 

(pojišťovna Allianz). 

 

 

 

 

 



- 40 - 

 

Matice vážených užitností 
 

V matici váţených uţitností jsou jednotlivým kritériím přiřazeny váhy, které byly 

stanoveny metodou párového srovnání. Tyto váhy budou násobeny hodnotami z matice 

prostých uţitností. Poměr celkového moţného mnoţství bodů a vypočtených bodů 

jednotlivých variant udává uţitnost kaţdé varianty. Varianta, která má největší celkovou a 

relativní uţitnost vyhovuje stanoveným kritériím nejvíce. V tomto případě je nejvýhodnější 

variantou varianta V1 (Allianz), jak je moţno vidět v Tab. č. 4.5. 

 

Tabulka č. 4.5: Matice vážených užitností 

 

Varianty/Kritéria K1 K2 K3 K4 K5 K6 
Celková 

uţitnost 

Relativní 

uţitnost 

Váha 6 4 5 2 1 3 - - 

V1 – Allianz 600 350 324,05 200 100 300 1 874,05 89,24 % 

V2 – ČP 397,08 400 370,4 200 100 300 1 767,48 84,17 % 

V3 – Generali 453,18 350 324,05 200 100 300 1 727,23 82,25 % 

V4 – Kooperativa 329,58 350 500 200 100 300 1 779,58 84,74 % 

V5 – Uniqa 495,6 350 324,05 200 100 300 1 769,65 84,27 % 

Vmax 600 400 500 200 100 300 2 100 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

4.3 Volba nejvýhodnější varianty 

 

Podstatou volby nejvýhodnější varianty je matice váţených uţitností. Matice je 

podstatou proto, ţe obsahuje výsledek, kdy varianta nejlépe vyhovující daným kritériím je ta 

s nejvyšší uţitností. Tento výsledek je pro lepší znázornění zobrazen v grafu č. 4.1, který je 

sloţen z relativních uţitností získaných z matice váţených uţitností. 
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Graf č. 4.1: Graf vážených užitností 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Jak je ve výše uvedeném grafu moţno vidět, nejvýhodnější variantou je V1 (Allianz) 

s nejvyšší uţitností 89,24 %. Druhou nejvýhodnější variantou je V4 (Kooperativa) a následuje 

ji V5 (Uniqa), V2 (Česká pojišťovna). Nejméně výhodnou variantou je varianta V3 (Generali) 

s uţitností 82,25 %. Pořadí variant podle výhodnosti je pro lepší přehlednost znázorněno 

v Tab. č. 4.6. 

 

Tabulka č. 4.6: Pořadí variant dle užitnosti. 

 

Pořadí variant Varianty 

1. V1 – Allianz 

2. V4 – Kooperativa 

3. V5 – Uniqa 

4. V2 – Česká pojišťovna 

5. V3 – Generali 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 

 

4.4 Komparace a vyhodnocení výsledků srovnávaných variant 

 

4.4.1 Allianz pojišťovna, a.s. (V1) 

 

Pojišťovna Allianz, akciová společnost, dosáhla nejvyšší uţitnosti jak v matici 

prostých uţitností, tak i v matici váţených uţitností, a tudíţ se umístila na prvním místě ze 

všech srovnávaných variant. Nabízí nejniţší roční sazbu povinného ručení pro modelový 

případ, který byl zvolen, a to bylo nejdůleţitějším kritériem. Z dalších kritérií splnila všechny 

kromě základních limitů krytí škod na věcech a na zdraví, kde nabízí jen zákonem daných 35 

mil. Kč. 

Mezi výhody, které Allianz nabízí, patří asistenční sluţba pro případ nehody i poruchy 

vozidla, telefonická komunikace v českém jazyce z ciziny a moţnost sledovat online průběh 

likvidace pojistné události. 

Povinné ručení nabízené pojišťovnou Allianz je na základě provedené analýzy 

nejvýhodnější ze všech posuzovaných variant. 

 

4.4.2 Česká pojišťovna, a.s. (V2) 

 

Česká pojišťovna se celkově umístila na čtvrtém místě. Čtvrtého místa dosáhla 

v matici váţených uţitností a v matici prostých uţitností získala místo třetí. Pojišťovna 

nesplnila nejdůleţitější kritérium a poskytuje základní povinné ručení pro modelový příklad 

s roční sazbou nad 2 500 Kč a je druhou nejdraţší. Další kritéria ale splnila. 

Výhodou je, ţe v základním povinném ručení nabízí nejvyšší pojistné limity krytí škod 

na věcech a druhé nejvyšší limity krytí škod na zdraví, a to ve výši 40 mil. Kč. Dalšími 

výhodami jsou náhrada nákladů právní ochrany pojištěného nad rámec zákona do výše 10 000 

Kč, základní asistenční sluţba v případě nehody a úrazové pojištění řidiče. 
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4.4.3 Generali pojišťovna, a.s. (V3) 

 

Pojišťovna Generali dopadla ze všech zkoumaných variant nejhůře. V matici váţených 

uţitností získala 82,25 % a to je nejméně ze všech. Nejhůře taktéţ dopadla v matici prostých 

uţitností. Tento špatný výsledek je zapříčiněn poměrně vyšší roční sazbou povinného ručení a 

nesplněním kritérií K2 a K3 (Základní limity krytí škod na věcech a na zdraví). 

Pojišťovna ale také nabízí nadprůměrné výhody jako je například sleva při sjednání 

povinného ručení na povinné ručení pro další vozidlo, moţnost platit pojistné čtvrtletně či 

pololetně bez přiráţek, vystavení zelené karty na počkání, úhrada nákladů za soudní řízení o 

náhradu škody a základní asistenční sluţba pro případ nehody v ČR i v zahraničí. 

Po provedení analýzy dopadla Generali nejhůře, avšak pro mnohé mohou být 

kompenzací nadprůměrné výhody, které jsou součástí povinné ručení. 

 

4.4.4 Kooperativa pojišťovna, a.s. (V4) 

 

Z hlediska uţitnosti se pojišťovna Kooperativa dostala na druhou nejvyšší příčku. 

Ačkoliv pojišťovna nesplnila nejvýznamnější kritérium a dokonce nabízí nejdraţší povinné 

ručení, tak díky nadstandardnímu limitu krytí škod na zdraví ve výši 54 mil. Kč tuto ztrátu 

dohnala a dostala se na druhé místo. Co se ale týká limitu krytí škod na věcech, tak v tomto 

pojišťovna neuspěla. Zbytek kritérií byl splněn. 

Nadstandardní výhodou je ţivelní pojištění pro osobní a uţitková vozidla do celkové 

hmotnosti 3 500 kg. Další výhodou je poskytovaná asistenční sluţba v případě havárie či 

poruchy vozidla. 

 

4.4.5 Uniqa pojišťovna, a.s. (V5) 

 

Uniqa se umístila na místě třetím, a to jak v matici prostých uţitností, tak i v matici 

váţených uţitností. Ačkoliv pojišťovna nesplnila kritéria K2 a K3 (Základní limity krytí škod 

na věcech a na zdraví), dostala se díky druhému nejlevnějšímu povinnému ručení na třetí 

pozici ze srovnávaných variant. Ostatní kritéria pojišťovna splnila. 

Pojišťovna Uniqa, akciová společnost, nabízí výhody jako je moţnost uzavření 

pojištění i na pobočkách Raiffeisenbank, tarifní skupina 1351 aţ 1400 ccm a asistenční sluţba 

Uniqa asistence v případě nehody či poruchy jak v České republice, tak i v zahraničí. 
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4.4.6 Vyhodnocení dosažených výsledků 

 

Podstatou analýzy bylo srovnání povinného ručení v nabídce pěti nejvýznamnějších 

pojišťoven na českém trhu. Pojišťovny, jejichţ povinné ručení bylo srovnáváno, jsou 

pojišťovna Allianz, Česká pojišťovna, Generali, Kooperativa a pojišťovna Uniqa. 

Kaţdá pojišťovna si klade za cíl zaujmout potenciální klienty svým způsobem. 

Některé pojišťovny nabízejí nejniţší sazby povinného ručení, jiné zase draţší, ale zase 

poskytují více výhod. Konečné rozhodnutí je samozřejmě aţ na zákazníkovi, který si sám 

musí vybrat, čemu dává přednost. Zda upřednostňuje nízkou cenu nebo kvalitnější sluţby a 

výhody. V podmínkách České republiky je ve většině případů středem zájmu nízká cena. 

Proto také bylo kritérium K1 (Roční sazba povinného ručení) zvoleno jako nejdůleţitější. 

Po určení uţitností jednotlivých variant na základě subjektivní metody párového 

srovnání se nejvýhodnější variantou stalo povinné ručení v nabídce pojišťovny Allianz, a.s. 
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5 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo, po provedení komparace pojistných produktů 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v nabídce českých pojišťoven, 

vybrat nejvýhodnější z pětice vybraných pojišťoven. Komparace byla provedena na základě 

metody párového srovnání. Tato metoda vychází z variant řešení, které byly stanoveny jako 

první, a to pojišťovny Allianz, Česká pojišťovna, Generali, Kooperativa a Uniqa. Dalším 

krokem bylo stanovení jednotlivých kritérií. Kritéria, která byla zvolena, jsou základní roční 

sazba povinného ručení max. 2 500 Kč, základní limity krytí škod na věcech nad 35 mil. Kč, 

základní limity krytí škod na zdraví nad 35 mil. Kč, asistenční sluţba v základním povinném 

ručení zdarma, moţnost sjednání dalších připojištění a poskytování bonusu za bezeškodný 

průběh. Následně po vymezení variant a kritérií bylo provedeno párové srovnání. Po 

provedení párového srovnání bylo moţné určit váhy jednotlivých kritérií, díky kterým se 

mohly hodnotit varianty. Poté na základě matice absolutních, prostých a váţených uţitností 

došlo k hodnocení uţitnosti variant. V poslední matici, matici váţených uţitností, byly 

vypočteny relativní uţitnosti kaţdé varianty, na základě kterých se vyhodnotila nejvýhodnější 

varianta. Podle uţitností bylo stanoveno pořadí nejvýhodnějších variant, a to nejvýhodnější 

pojišťovna Allianz, Kooperativa, Uniqa, Česká pojišťovna a nejméně výhodná pojišťovna 

Generali. 

První kapitola této bakalářské práce byla zaměřena na vysvětlení podstaty a 

charakteristických rysů produktů povinného ručení. 

Obsahem druhé kapitoly byla analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla pěti vybraných pojišťoven, která byla provedena pomocí metody párového srovnání. 

Po provedení metody párového srovnání byly vyhodnoceny uţitnosti jednotlivých variant. 

Třetí a závěrečná kapitola zahrnuje porovnání a následné vyhodnocení výsledků, 

kterých bylo dosaţeno. Pomocí metody párového srovnání byla stanovena jako nejvýhodnější 

varianta, varianta povinného ručení pojišťovny Allianz, a.s. Pojišťovna Allianz poskytuje 

nejniţší roční sazbu povinného ručení pro modelový případ, který byl zvolen, a to bylo 

nejdůleţitějším kritériem. Z dalších kritérií splnila všechny kromě základních limitů krytí 

škod na věcech a na zdraví. 
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