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Úvod   

 

 Kdyţ na ulici potkáte rodiče s dětmi a zeptáte se jich, co všechno by byli ochotni 

udělat pro své dítě, odpoví Vám, ţe pro své dítě udělají cokoliv na světě. A ačkoliv je vŧbec 

neznáte, mŧţete jim bezpochyby věřit. Tito lidé dokáţou pro své dítě dokonce obětovat i 

ţivot.  Z novin a televize se o těchto případech dozvídáme poměrně často, a proto není divu, 

ţe na českém trhu existuje ţivotní pojištění pro děti.  

 Jak uţ sám název o sobě vypovídá, ţivotní pojištění slouţí hlavně k pojištění ţivota, 

ale také i smrti. Protoţe na světě není nic jistější neţ smrt. Kaţdý jednou zemře, jen neví kdy 

a kde. Tuto skutečnost si všichni rodiče uvědomují, ale jen malá část z nich se k ní neobrací 

zády a uzavírají ţivotní pojištění pro děti, která finančně zabezpečí dítě po smrti rodiče.  

 Ţivotní pojištění pro děti je sjednáváno pro případ smrti rodiče, nebo doţití dítěte.  

Tato forma pojištění se nazývá kapitálové ţivotní pojištění. U kapitálového ţivotního 

pojištění si rodiče mohou být jisti, ţe jejich děti obdrţí finanční částku, pokud se doţijí věku, 

který je sjednán ve smlouvě, nebo pokud rodič zemře. Kapitálové ţivotní pojištění není jediná 

forma pojištění, kterou rodiče mohou svým dětem sjednat. Dále existuje investiční ţivotní 

pojištění, které v sobě kloubí jak pojištění, tak investování vloţených peněţních prostředkŧ. 

Investiční ţivotní pojištění je stále oblíbenější formou ţivotního pojištění pro děti a proto ho 

nabízí stále více pojišťoven. U tohoto typu pojištění si klient volí, jak velkou míru rizika 

hodlá podstoupit, tzn. sám si zvolí podíl, podle kterého bude pojistné rozděleno do akciových 

fondŧ, dluhopisových fondŧ atd. V současnosti na českém trhu existuje více neţ 10 

pojišťoven, které nabízejí jak kapitálové, tak investiční ţivotní pojištění pro děti. 

 Cílem práce je najít optimální produkt dětského investičního ţivotního pojištění pro 

modelovou osobu u vybraných pěti pojišťoven pŧsobících v České republice pomocí metody 

párového srovnání. 

 Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována charakteristice ţivotního 

pojištění. Zjistíme co je ţivotní pojištění, jaké má podoby, také se dovíme pár informací  

o tom, jakou roli hraje ţivotní pojištění v ekonomice a samozřejmě zde najdeme i pár 

základních pojmŧ, bez níţ bychom se nemohli v oblasti pojišťovnictví orientovat. V druhé 

kapitole se blíţe seznámíme s investičním ţivotním pojištěním a především je zde 

charakterizováno ţivotní pojištění pro děti. Dovíme se, jaké podoby dětských ţivotních 

pojištění jsou nabízeny na českém trhu, jak pojištění funguje a uvedeme si i několik výhod  

a nevýhod u tohoto typu pojištění. Dále v této kapitole nalezneme tabulku, ve které je uveden 
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přehled jednotlivých produktŧ nabízené pojišťovnami na území České republiky. V kapitole 

třetí jsou popsány varianty produktŧ ţivotního pojištění pro děti, z kterých bude vybrán 

optimální produkt pojištění pro modelovou osobu, ale hlavně zde nalezneme postup, pomocí 

něhoţ jsme se k tomuto výsledku dopátrali. 
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1 Charakteristika životního pojištění 
 

1.1 Právní úprava pojišťovnictví 
Základní právní úpravu pojištění fyzických a právnických osob nalezneme  

v Občanském zákoníku. Z právních předpisŧ mŧţeme vyjmenovat např. zákon  

č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisŧ, zákon č. 38/2004 Sb.,  

o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších 

předpisŧ nebo zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisŧ. 

Na pojišťovnictví dohlíţí nejen zákon, ale dozor nad tímto finančním oborem má  

i Česká národní banka, které je svěřen konsolidovaný dohled. Konsolidovaným dohledem 

rozumíme vypracování konsolidačních pravidel, které stanoví pouţívání stejných metod  

u oceňování majetku, závazkŧ, pouţívání stejného kursu pro přepočítávání cizích měn atd.  

Z výše uvedených informací vidíme, ţe pojišťovnictví je obor vysoce regulovaný, 

proto se klienti nemusí bát o návratnost svých vloţených prostředkŧ. Avšak mohou nastat 

situace, kdy dochází ke sporŧm nebo vzájemným nedorozuměním mezi pojistiteli a jejich 

zákazníky. Těmito situacemi se zabývá pojišťovací ombudsman. Ombudsman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

je nezávislý orgán jmenován parlamentem a za svou činnost je mu odpovědný. Další instituce 

zabývající se právy pojištěných je komise na ochranu pojištěných pŧsobící v rámci České 

asociace pojišťoven a komise na ochranu pojištěných u jednotlivých pojišťoven.  

 

1.2 Pojem pojištění a jeho členění 
Pojištění představuje právní vztah, při kterém pojistitel na sebe přebírá závazek 

poskytnout pojištěnému pojistné plnění, nastane-li nahodilá, v pojistných podmínkách blíţe 

označená, událost.
1
 Mŧţeme také říci, ţe pojištění je vytváření finanční rezervy slouţící 

k úhradě potřeb nebo škod, které vzniknou pojištěným z nahodilých událostí. Tato rezerva se 

vytváří z pojistného, které je cenou za poskytované sluţby. 

 

Pojištění lze rozčlenit podle rŧzných hledisek, např. z hlediska zpŧsobu financování, 

z hlediska právního členění, krytí potřeb, podle vztahu pojistného plnění a škody, podle 

zpŧsobu placení pojistného, délky trvání pojištění, předmětu pojištění, počtu pojištěných rizik, 

                                                 
1
viz Ducháčková (2005) 
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zpŧsobu tvorby rezerv, podle územní platnosti a dalších. My se zaměříme na pojištění 

z hlediska zpŧsobu financování a z hlediska právního členění. 

 

Pojištění z hlediska zpŧsobu financování dělíme na pojištění sociální, komerční, také 

nazývané pojištěním soukromým a pojištění zdravotní. 

Sociální pojištění je v českých podmínkách financováno ze státního rozpočtu. 

Zabezpečuje úhradu tzv. sociálních rizik, sem zahrnujeme krátkodobou pracovní neschopnost, 

dlouhodobou pracovní neschopnost, pracovní úrazy a nemoci z povolání, zdravotní péče 

(nemocenské pojištění), nezaměstnanost (pojištění nezaměstnanosti) a stáří (dŧchodové 

pojištění). 

Komerční (soukromé) pojištění zahrnuje krytí rizik jak fyzických, tak právnických 

osob zpŧsobených jejich rozhodnutím a potřebami. Komerční pojištění dělíme podle druhu 

krytých rizik na pojištění ţivotní a neţivotní. 

 

Mezi životní pojištění řadíme 

 pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ doţití nebo pojištění pro případ smrti 

nebo doţití, 

 svatební pojištění nebo pojištění prostředkŧ na výţivu dětí, 

 dŧchodové pojištění, 

 pojištění výše uvedená s investičním fondem, 

 kapitálové činnosti, 

 pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle výše 

uvedených odvětví. 

 

Do neživotního pojištění patří 

 úrazové pojištění, 

 pojištění úvěru a záruky, 

 pojištění majetku, 

 pojištění odpovědnosti za škody, 

 soukromé zdravotní a nemocenské pojištění a další pojistná odvětví. 

 

Zdravotní pojištění je v českých podmínkách pojištění povinné, stát ho garantuje  

a zajišťuje zdravotní pojištění pro všechny obyvatele. Poskytování zdravotní péče je odděleno 
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od jejího financování. V České republice pŧsobí Všeobecná zdravotní pojišťovna, do které 

jsou směřovány veškeré pojistné platby od zaměstnancŧ, zaměstnavatelŧ a státního rozpočtu. 

Ta pak toto pojistné hradí zdravotnickým zařízením za poskytnutí jejich sluţeb. 

 

Do pojištění z hlediska právního členění zahrnujeme pojištění dobrovolná a povinná. 

U dobrovolného pojištění se pojistná smlouva sjednává mezi pojistníkem  

a pojistitelem na základě dobrovolného rozhodnutí pojistníka. 

Povinné pojištění dále rozdělujeme na pojištění povinně smluvní a zákonné. Povinně 

smluvní pojištění je uloţeno právním předpisem pro vykonávání určité činnosti 

hospodářských subjektŧ nebo občanŧ, např. auditoři, daňoví poradci, architekti, notáři, 

pojišťovací zprostředkovatelé atd. Zákonné pojištění vyplývá ze zákona, pojistná smlouva se 

nesjednává.  

 

1.3 Životní pojištění 
Ţivotní pojištění řadíme mezi pojištění obnosová (sumová)

2
, je to komplexní produkt 

nabízený na finančním trhu. Nejenţe v sobě zahrnuje krytí rizik ohroţujících lidské ţivoty 

(pojištění pro případ smrti nebo doţití), ale zároveň v sobě kombinuje zhodnocení vloţených 

prostředkŧ. Z tohoto pohledu mŧţeme ţivotní pojištění chápat i jako spoření, neboť 

prostřednictvím spořící sloţky se vloţené pojistné zhodnocuje a navyšuje pojistné plnění. 

 

Ţivotní pojištění by mělo být přizpŧsobeno individuálním potřebám klienta, protoţe 

právě na něm záleţí, který typ pojištění si zvolí, jaký je jeho zdravotní stav a např.  

u investičního ţivotního pojištění záleţí i na jeho vztahu k riziku (averze k riziku, vyhledávání 

rizika, neutrální vztah k riziku). Jak je výše zmíněno, u tohoto druhu pojištění záleţí na 

zdravotním stavu pojištěného. Z toho vyplývá, ţe klient před uzavřením smlouvy poskytuje 

pojišťovně informace o svém zdravotním stavu. Klient vyplňuje dotazníky, které pojišťovny 

zkoumají a rozhodují se, jestli pojištění s klientem uzavřou. Dŧleţitými faktorem je zejména 

věk, ţivotní styl, nadváha, krevní tlak, druh práce atd. U vysokých pojistných částek klienti 

podstupují podrobné lékařské vyšetření včetně testu na HIV.  

 

                                                 
2
 Obnosová (sumová) pojištění pouţíváme, kdyţ škodu nemŧţeme přesně vyčíslit, např. cena lidského ţivota. 

Pojistné plnění závisí na předem stanovené výši pojistné částky.  
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Ţivotní pojištění nesjednávají pouze osoby, které myslí jen na sebe, ale především 

lidé, kteří chtějí finančně zabezpečit svoje blízké. Také osoby (nejčastěji ţivitel rodiny), které 

mají sjednanou hypotéku, často uzavírají rizikové ţivotní pojištění (bez spořící sloţky). 

V případě úmrtí ţivitele rodiny mŧţe nastat situace, kdy pozŧstalí nebudou schopni splácet 

úvěr. Má-li ţivitel rodiny uzavřené ţivotní pojištění na plnou výši úvěru, úvěr by byl splacen 

z pojistného plnění a pozŧstalí by nemuseli úvěr splácet.  

 

1.3.1 Základní pojmy  

 Níţe uvedené pojmy jsou čerpány ze zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve 

znění pozdějších předpisŧ. 

 

Nahodilá skutečnost, definujeme jako skutečnost, která je moţná a u které není jisté, zda 

v době trvání soukromého pojištění vŧbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku. 

 

Pojistná událost, kterou 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. 

 

Pojistná doba, tj. doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno. 

 

Pojistitel, tj. právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle 

zvláštního zákona. 

 

Pojistník, tj. osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. 

 

Pojištěný, tj. osoba, na jejíţ ţivot, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty 

pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. 

 

Oprávněná osoba, tj. ten, komu v dŧsledku pojistné události vznikne právo na pojistné 

plnění. 
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Obmyšlený, tj. osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné 

plnění v případě smrti pojištěného. Obmyšlená osoba musí být v pojistné smlouvě vţdy 

přesně identifikována. 

 

Pojistné je cena za poskytovanou pojistnou ochranu, úplata za přenesení negativních 

finančních dŧsledkŧ nahodilosti z jednotlivých subjektŧ na pojistitele. 

 

Pojistné plnění, tj. peněţní částka vyplacená pojišťovnou jako náhrada vzniklé škody 

v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. 

 

Pojistné riziko je moţnost vzniku nahodilé události. 

 

1.3.2 Role životního pojištění v ekonomice 

 Ţivotní pojištění je také významný produkt pro ekonomiku státu 

z národohospodářského hlediska. Úsporná a riziková sloţka pojištění pro případ smrti nebo 

doţití vyvolává tyto efekty v ekonomice 

1. Tlumení inflace.  

Ţivotní pojištění patří mezi dlouhodobé produkty (obvykle je sjednáváno na dobu  

10 let a více), a to má za následek protiinflační charakter, protoţe pojistník, který 

pravidelně platí pojistné, odkládá svoji spotřebu a spoří. 

2. Financování investic. 

Z dlouhodobého charakteru ţivotního pojištění se jedná o dlouhodobou moţnost 

nakládání s finančními prostředky. Pojistné, které pojišťovna získává od svých klientŧ, 

se kumuluje v technických rezervách. Tyto zdroje financování ekonomiky jsou velmi 

výhodné, neboť finanční instituce je dále investují na základě dodrţení zásad 

bezpečnosti, likvidity, rentability a diverzifikace. Poskytují střednědobé a dlouhodobé 

pŧjčky, popřípadě mohou dlouhodobě investovat. 

3. Přínos pro státní rozpočet. 

Přínosy pro státní rozpočet jsou ve formě daňových efektŧ. Máme dvě formy zdanění. 

V první formě zdaňujeme příjmy pojišťoven a v druhé formě zdaňujeme některé druhy 

pojistných plnění, respektive rozdíly mezi výší pojistného plnění a zaplaceným 

pojistným, nejčastěji je pouţívána daň sráţková. 
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4. Doplněk státního důchodového pojištění. 

Ţivotní pojištění s penzijním připojištěním je součástí třetího pilíře
3
. Ten umoţňuje 

doplnit systém dŧchodové zabezpečení ze strany státu pro jedince. Tím se sniţuje 

zatíţení státu v sociální sféře a stává se alternativním nástrojem při krytí potřeb ve 

stáří. 

 

Jako mnoho ostatních finančních instrumentŧ mají i produkty ţivotního pojištění své 

výhody a nevýhody.  

 

Mezi výhody patří
4
 

 Pojistná ochrana. 

Ţivotní pojištění zabezpečuje jak pojištěného, tak i jeho rodinu. Pokud dojde 

k pojistné události, pojišťovna musí vyplatit pojistné plnění. 

 Zhodnocení pojistných prostředků 

Pojistné v sobě zahrnuje spořící sloţku, která je zhodnocována. Neplatí u pojištění pro 

případ smrti. 

 Daňové výhody. 

Popsání daňových výhod se nachází v kapitole 1.3.7. 

 Volba investiční strategie. 

U investičního ţivotního pojištění si klient sám volí míru rizika, které hodlá 

podstoupit při zhodnocování finančních prostředkŧ. 

 Variabilita. 

Při vyuţívání investičního a variabilního kapitálového ţivotního pojištění si klient 

mŧţe měnit parametry pojistné smlouvy např. sniţovat nebo zvyšovat pojistnou částku 

či pojistné, přidávat či odebírat rŧzná připojištění nebo měnit pojistnou dobu. Klient si 

ţivotní pojištění přizpŧsobuje své momentální potřebě a aktuální ţivotní situaci. 

 

                                                 
3
 V EU se pouţívá členění dŧchodového systému na tři pilíře, viz Kolektiv autorŧ z České asociace pojišťoven 

(2002) 

 1. pilíř představuje státní (veřejné) dŧchodové pojištění, kdy je právním předpisem stanovena povinnost 

zaměstnancŧ a osob samostatně výdělečně činných hradit příspěvky na dŧchodové pojištění, 

 2. pilíř představuje zaměstnanecké penze, kdy zaměstnavatel dobrovolně nebo povinně (na základě 

zákona) hradí příspěvky za své zaměstnance na některou z forem zaměstnaneckých dŧchodu včetně 

ţivotního pojištění, 

 3. Pilíř představuje pojištění individuální (připojištění, zabezpečení), kdy jde o individuální zabezpečení 

jednotlivce na základě smlouvy s pojišťovnou, penzijním fondem apod. 
4
 Dostupné z: http://www.zivotnipojisteni.net/vyhody_nevyhody_zp.html [cit. 2009-12-08]. 

http://www.zivotnipojisteni.net/vyhody_nevyhody_zp.html
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 Zproštění od placení pojistného. 

Zproštění od placení pojistného je popsáno v kapitole 1.3.5. 

 Zákaz výpovědi pojištění ze strany pojišťovny. 

Zákaz výpovědi pojištění ze strany pojišťovny rozumíme, ţe pojišťovna nemŧţe 

vypovědět smlouvu pojištěnému, pokud se během pojistné doby u pojištěného objevila 

např. závaţná choroba. 

 Připojištění. 

Připojištěním rozšiřujeme pojistnou ochranu. Mŧţeme ho sjednat i samostatně, ale 

připojištění sjednávané k hlavnímu pojištění je obvykle výhodnější a je poskytováno 

za niţší pojistné např. úrazové připojištění. 

 

Mezi nevýhody mŧţeme zařadit
5
 

 Délku pojistné doby. 

Délka pojistné doby u ţivotního pojištění bývá obvykle 10 let a více.  Pro některé 

osoby mŧţe být délka pojistné doby i výhodou, pokud si ţivotní pojištění uzavírá na 

dobu svého produktivního věku.
6
 My budeme tento bod povaţovat za nevýhodu. 

 Poplatky. 

Vysoké poplatky, o kterých často pojišťovny neinformují, obvykle sniţují výnos. 

Neplatí u investičního pojištění. 

 Zdanění. 

Zdanění dosaţených výnosŧ sazbou 15 %, při předčasné výpovědi sazbou 25 %. 

 Nízké výnosy. 

Konzervativní investování získaných prostředkŧ pojišťovnou. Neplatí u investičního 

ţivotního pojištění, zde si klient sám volí zpŧsob investování. 

 Státní příspěvek. 

Státní podpora ve formě státního příspěvku se na ţivotní pojištění nevztahuje jako 

např. u penzijního připojištění. 

 Nemožnost uzavření životního pojištění. 

Pojišťovny zjišťují zdravotní stav pojištěného a na základě zjištěných skutečností 

mohou pojišťovny odmítnout klienta pojistit. 

                                                 
5
 Dostupné z: http://www.zivotnipojisteni.net/vyhody_nevyhody_zp.html [cit. 2009-11-18]. 

6
 Do produktivního věku zahrnujeme obyvatele ve věku 15 aţ 65 let. 

http://www.zivotnipojisteni.net/vyhody_nevyhody_zp.html
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1.3.3 Vznik a zánik životního pojištění 

Ţivotní pojištění vzniká v den, který je uveden v pojistné smlouvě. Říkáme, ţe 

pojištění vzniká s odloţeným začátkem.  

Pojištění mŧţe zaniknout uplynutím doby, nezaplacením pojistného, dohodou pokud 

nastane pojistná událost a dalšími zpŧsoby. 

1.3.4 Pojistná částka životního pojištění 

Pojistná částka je v ţivotním pojištění sjednávána v rámci pojistné smlouvy. Pojistná 

částka (pojistné), je závislé na věku pojištěného, délce pojistné doby, pohlaví (úmrtnost ţen se 

v prŧměru vyvíjí příznivěji neţ u muţŧ, proto u ţen je obvykle netto pojistné ţivotního 

pojištění niţší), zdravotní stav, zpŧsob ţivota, délka sjednané pojistné doby a na pojistné 

částce. Výhodné je sjednávat ţivotní pojištění na delší dobu a v mladém věku, protoţe 

pojistné se nám rozloţí do delšího časového intervalu. Dalším plusovým faktorem je, ţe 

v mladém věku neočekáváme výskyt závaţných chorob, které by za normálních okolností 

vedly pojišťovnu k neuzavření pojištění. Pokud se objeví závaţná choroba v pozdějším věku, 

pojišťovna jiţ pojistnou smlouvu nemŧţe vypovědět.  

 

Pojistné sjednané v pojistné smlouvě pojistník platí 

 jednorázově – pojistné je zaplaceno jednorázově při uzavření pojistné smlouvy, 

 běžně – pojistné je placeno opakovaně, vţdy na začátku dohodnutých období 

(měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně) 

 

Graf č. 0. 1: Jednorázově placené pojistné 

 

 zhodnocení na základě TÚM 

 

 

 

 

 jednorázově zaplacená spořivá sloţka pojistného 

 

 

Zdroj: Ducháčková E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. 2005. str. 95. 
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Z grafu je patrné, ţe u jednorázově placeného pojistného se výška pojistného během pojistné 

doby nemění a zhodnocení na základě TÚM
7
 se v čase zvyšuje. 

 

Graf č. 1. 2: Běžně placené pojistné 

 

 zhodnocení na základě TÚM 

 

 

 

 

  

 spořivá sloţka pojistného 

 

Zdroj: Ducháčková E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. 2005. str. 95. 

 

Graf 1.2 znázorňuje situaci běţně placeného pojistného. Vidíme, ţe v prŧběhu pojistné doby 

se pojistné zvyšuje a s ním i zhodnocení na základě TÚM. Na počátku pojištění bylo pojistné 

malé a i zhodnocení TÚM bylo také nízké, v čase pojistné i zhodnocení na základě TÚM 

roste. 

 

Roční zpŧsob placení bývá z dŧvodŧ časové hodnoty peněţ zvýhodněn rŧznými 

slevami na pojistném. Naopak področní zpŧsob placení je znevýhodňován přiráţkami 

k pojistnému. 

 

Kalkulační vzorec pro výpočet pojistného v životním pojištění.
8
 

 

  NPBP          (1.1) 

 

BP… brutto pojistné 

NP… netto (ryzí) pojistné 

α… počáteční jednorázové náklady 

                                                 
7
 Technická úroková míra (TÚM ) z rezervotvorné sloţky pojistného představuje garantované zhodnocení 

finančních prostředkŧ po celou pojistnou dobu. Podrobnější popis TÚM níţe. 
8
 viz Ducháčková (2005) 



12 

 

β… běţné správní náklady 

γ… běţné inkasní náklady 

δ… běţné správní náklady spojené s výplatou dŧchodu 

 

Brutto pojistné je takové pojistné, které platí pojistník jako cenu za poskytovanou 

pojišťovací sluţbu. Zahrnuje v sobě jak netto pojistné, tak kalkulované správní náklady. 

 

Kalkulované správní náklady jsou ve vzorci označovány jako α, β, γ a δ, tyto druhy nákladŧ 

jsou typické pouze pro ţivotní pojištění. Člení se na skupiny a podle těchto skupin je 

přiřazujeme do ceny příslušného druhu ţivotního pojištění. Kalkulované správní náklady 

zahrnují
9
 

 pořizovací náklady (α) – tyto náklady jsou vynakládány okamţitě na počátku 

pojistné doby, souvisí se sjednáním pojistné smlouvy např. náklady na provize 

prodejcŧm ţivotního pojištění, na vystavení pojistné smlouvy, lékařskou vstupní 

prohlídku atd.,  

 běžné správní náklady (β) – jsou vynaloţeny během trvání pojištění např. 

korespondence s pojištěným, administrativa atd.,  

 inkasní náklady (γ) – náklady jsou spojené s inkasem běţného pojistného,  

 náklady při výplatě důchodu (δ) – náklady jsou spojeny s výplatou dŧchodu, bývají 

vypláceny pouze u pojištění, kde dochází k výplatě dŧchodu. 

 

Netto pojistné v ţivotním pojištění by mělo pokrýt výdaje pojišťovny na budoucí pojistná 

plnění včetně tvorby rezerv. Zpravidla se ţivotní pojištění sjednává na dobu dlouhodobou, 

proto při výpočtu netto pojistného hraje významnou roli faktor času. Zároveň zde hraje 

dŧleţitou roli určení pravděpodobnosti realizace příslušného rizika (doţití, úmrtí) pro 

konkrétní druh ţivotního pojištění. Velikost pojistného by měla odpovídat velikosti pojistného 

plnění, je ovlivněna
10

 

 Velikostí sjednané pojistné částky. 

Sjednaná pojistná částka je částka uvedené v pojistné smlouvě, od této částky se odvíjí 

vyplacené pojistné plnění. 

 

 

                                                 
9
 viz Ducháčková (2005) 

10
 viz Ducháčková (2005) 
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 Velikostí technické úrokové míry. 

Technická úroková míra (TÚM) je míra, kterou pojišťovny vyuţívají pro kalkulaci 

pojistného, jedná se o předpokládané mínusy z rezerv pojistného, které spolu 

s pojistným vytvoří při běhu pojistné doby sjednanou pojistnou částku. Technická 

úroková míra představuje garantovaný výnos (zhodnocení finančních prostředkŧ) 

pojistitelem pojistníkovi, v současnosti je hodnota TÚM 2,5 %. 

 Pravděpodobností realizace rizika (dožití, smrti). 

Pouţíváme úmrtnostní tabulky.
11

 Z úmrtnostních tabulek vycházíme při určování 

pravděpodobnosti doţití určitého věku a pravděpodobnosti úmrtí před dosaţením 

určitého věku dŧleţitého v rámci ţivotního pojištění. Úmrtnostní tabulky sestavujeme 

zvlášť pro muţe a ţeny, neboť hodnoty pravděpodobnosti doţití pro ţeny a muţe se 

rŧzní.
12

 

 

pojistnéhosložkarizikovápojistnéhosložkarnárezervotvoPČ  13
   (1.2) 

 

PČ…pojistná částka sjednaná ve smlouvě 

Rezervotvorná složka pojistného (rezervotvorné pojistné)…je část pojistného, které se ukládá 

do rezervy na závazky budoucích let; představuje část netto pojistného, kde pravděpodobnost 

pojistné události v čase roste 

Riziková složka pojistného (rizikové pojistné)…představuje část netto pojistného, kde hodnota 

pravděpodobnosti pojistné události po dobu trvání pojištění v čase se výrazně nemění; 

spotřebovává se v prŧběhu pojistné doby, netvoří se z něj dlouhodobá rezerva 

 

 
 

PČ
í

NP
n





1

1 14
          (1.3) 

 

NP… netto pojistné jednorázově zaplacené 

n… doba úrokování v letech 

i… úroková míra v % 

 

                                                 
11

 Úmrtností tabulka pro ţeny v Příloze č. 2. 
12

 viz Ducháčková (2005) 
13

 viz Ducháčková (2005) 
14

 viz Ducháčková (2005) 
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1.3.5 Zproštění od placení pojistného (liberace) 

Zproštění od placení pojistného je sjednáváno jako připojištění k ţivotním pojištěním 

pro případ odţití, věnového pojištění (známé pod názvem pojištění dětí), smíšených  

a dŧchodových pojištění. Pokud od okamţiku pojištění, nebo dva roky od uzavření pojistné 

smlouvy se klient stal plně invalidní nebo pracovně neschopný v dŧsledku nemoci, je klient 

zproštěn od placení pojistného. Klient stále zŧstává pojištěn, ale pojistné za něho platí 

pojišťovna. U ţivotního pojištění pro případ doţití obdrţí invalidní klient sjednanou pojistnou 

částku s podíly na výsledcích hospodaření, při úmrtí obdrţí tuto částku pozŧstalé obmyšlené 

osoby.
15

 Z pojistně technického hlediska by cena připojištění měla být vypočtena podle 

příslušných pravděpodobnostní invalidizace. Tento zpŧsob výpočtu je velmi náročný, proto se 

často zjednodušuje a místo toho se pouze uměle zvyšuje koeficient pro běţné správní náklady 

o zprŧměrovanou konstantu. 

 

1.3.6 Následky neplacení pojistného 

Následky neplacení pojistného jsou odlišné u rizikových a rezervotnorných pojištění
16

 

 Rizikové pojištění. 

Při nezaplacení pojistného do šesti měsícŧ od splatnosti (respektive tří měsícŧ  

u prvního pojistného) je pojištění ukončeno, tzv. storno pojištění, pojišťovna 

vyţaduje doplacení pojistného za dobu, po kterou nesla riziko a pojistné přitom za tuto 

dobu nebylo zaplaceno. 

 Rezervotvorné pojištění. 

Pojišťovny dávají obvykle pojistníkovi moţnost poţádat o poshovění se zaplacením 

pojistného po určitou dobu. Pokud pojistník této moţnosti nevyuţije nebo nezaplatí 

pojistné ve stanovených lhŧtách, platnost pojištění nekončí, ale je snížena pojistná 

částka nebo je zkrácena pojistná doba. Předpokladem redukce je trvání pojištění po 

určitou dobu (obvykle dva roky od počátku pojištění). Pokud došlo k ukončení placení 

v kratší době od počátku pojištění, končí pojištění bez náhrady. 

1.3.7 Životní pojištění a daně 

Při splnění podmínek stanovených zákonem si mŧţeme část zaplaceného pojistného 

daňově uznat. Zákon o daních z příjmŧ umoţňuje odepisovat ze základu daně z příjmŧ 

                                                 
15

 viz Hora (2004)  
16

 viz Kolektiv autorŧ z České asociace pojišťoven (2002) 
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příspěvek na ţivotní pojištění jak u pojištěného, tak u zaměstnavatele pokud svému 

zaměstnanci přispívá na ţivotní pojištění.   

 

Zákonné podmínky pro daňový odpočet
17

 

 poplatník má uzavřenou pojistnou smlouvu na soukromé ţivotní pojištění (případ 

doţití, případ smrti nebo doţití, dŧchodové pojištění) u pojišťovny, která je oprávněna 

k provozování pojišťovnictví na území České republiky a na území členského státu 

Evropské unie; poplatník je současně pojištěním, 

 termín výplaty pojistného plnění je minimálně 60 měsícŧ od uzavření smlouvy, 

 pojistné plnění bude poplatníkovi zaplaceno nejdříve v kalendářním roce, v jehoţ 

prŧběhu dosáhne poplatník věku 60 let, 

 pojištěný si mŧţe maximálně odečíst od základu daně z příjmŧ 12 000 Kč ročně. Při 

uzavření více pojistných smluv platí stále částka 12 000 Kč za rok. Zaměstnavatel, 

pokud svému zaměstnavateli přispíval na ţivotní pojištění, mŧţe do nákladŧ z pohledu 

daně z příjmŧ zahrnout maximálně 8 000 Kč ročně za zaplacené příspěvky na pojistné 

ţivotního pojištění. 

 

1.4 Základní druhy životního pojištění 
 

Zákon č. 409/2004 Sb. – úplné znění zákona č 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 

pozdějších předpisŧ, rozděluje ţivotní pojištění v České republice do následujících pojistných 

odvětví 

1. pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ doţití, pojištění pro případ 

doţití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených ţivotŧ, ţivotní 

pojištění s vrácením pojistného, 

2. svatební pojištění nebo pojištění prostředkŧ na výţivu dětí, 

3. dŧchodové pojištění, 

4. pojištění podle bodŧ 1 aţ 3 spojené s investičním fondem, 

5. kapitálové činnosti 

a) umořování kapitálu zaloţené na pojistně matematickém výpočtu, jimiţ jsou proti 

jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se 

stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši, 

                                                 
17

 viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ, ve znění pozdějších předpisŧ, §15, 6. odstavec; v Příloze č. 1  
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b) správa skupinových penzijních fondŧ, 

c) činnosti doprovázené pojištěním zabezpečujícím zachování kapitálu nebo platbu 

minimálního úroku, 

d) pojištění týkající se délky lidského ţivota, které je upraveno právními předpisy 

z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umoţňuje jeho provádění pojišťovnou 

na její vlastní riziko, 

6. pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle odvětví 1 aţ 5. 

 

Z dŧvodŧ lepší srozumitelnosti si rozdělíme ţivotní pojištění podle rizika na 

 pojištění pro případ smrti, 

 pojištění pro případ doţití, 

 smíšená pojištění pro případ smrti nebo doţití. 

 

1.4.1 Pojištění pro případ smrti 

 Pojištění pro případ smrti kryje pouze riziko smrti. V případě realizace rizika je osobě 

určené v pojistné smlouvě (obmyšlená osoba) vyplacena sjednaná pojistná částka. Výplata 

pojistného plnění je určena především pro zabezpečení pozŧstalých pojištěné osoby, popř. ho 

mŧţeme pouţít jako úhradu nákladŧ souvisejících se smrtí a pohřbem apod. Pokud je pojistná 

smlouva ukončena, není vyplaceno ţádné plnění, jelikoţ tento druh pojištění v sobě 

neobsahuje spořící sloţku. 

 

Pojištění pro případ smrti bývá často sjednáváno jako záruka zaplacení úvěru. Pojistné 

plnění je plně vinkulováno ve prospěch poskytovatele úvěru (banka, stavební spořitelna aj.), 

nebo ve prospěch jiného věřitele. Pokud nastane pojistná událost, z pojistného plnění jsou 

nejdříve uhrazeny nároky věřitele. 

 

Obrázek č. 1. 1: Princip pojištění pro případ smrti 

Zaplacené pojistné je vyuţito na krytí pojistné ochrany a na poplatky. 

  

 Nezhodnocují se 

 

 

Zdroj: www.cap.cz  

 

Zaplacené pojistné 

Náklady na krytí 

pojistné ochrany a 

poplatky 
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Základním členěním pojištění pro případ je dělení podle zpŧsobu sjednané doby na  

 dočasné pojištění pro případ smrti 

 trvalé pojištění pro případ smrti. 

 

U dočasného pojištění pro případ smrti je pojistné plnění vyplacenou pouze v případě, 

pokud dojde k úmrtí pojištěného během pojistné doby. Pokud v prŧběhu pojistné doby tato 

událost nenastane, pojištěný nemá nárok na výplatu jakékoliv částky na konci pojištění. 

Dočasné ţivotní pojištění je často vyuţíváno ke krytí úvěrŧ ze stavebního spoření, 

hypotečních úvěrŧ a jiných pŧjček, kdy se velikost pojistné částky odvíjí od velikosti dluţné 

částky. Je vhodné pro osoby, které mají rizikové zaměstnání a potřebují zabezpečit svoji 

rodinu, pokud nastane nešťastná událost. V případě smrti pojištěného pojistné plnění chrání 

rodinu před finančními potíţemi plynoucí ze závazkŧ pojištěného (zejména kdyţ pojištěný je 

ţivitelem rodiny). Tento typ pojištění je charakteristický relativně nízkým pojistným, které 

odpovídá velikosti pravděpodobnosti úmrtí v příslušném věku pojištěného.
18

 

 

Dočasné ţivotní pojištění pro případ smrti mŧţe být sjednáno na 

 pojištění na stejnou částku – je vhodné především pro zabezpečení pozŧstalých. Část 

sjednané pojistné částky je pouţita na splacení zbývající části dluţné částky a zbytek 

je vyplacen pozŧstalým. Stejná částka pojištění představuje vyšší finanční zatíţení  

u placení pojistného. 

 pojištění na lineárně klesající částku – je vhodné pro pojištění krytí úvěru. Pojistná 

částka pravidelně klesá a pojistné je po celou dobu pojištění stejné.  

 částku odpovídající zbývající části poskytnutého úvěru – je vhodné pro skupinové 

pojištění úvěru (pojištění všech klientŧ stavební spořitelny). Pojistná částka se 

obměňuje kaţdý rok a odpovídá zŧstatku úvěru na počátku roku včetně úrokŧ. 

S klesající pojistnou částkou klesá i pojistné.  

 

Trvalé pojištění pro případ smrti je pojištění, kdy je pojistné plnění vyplaceno vţdy, jen 

není znám okamţik tohoto plnění. Cena u tohoto typu pojištění je konstantní během celé 

pojistné doby (konstantní pojistné), tzn. ţe pojištění v prvním období platí více na pojistném, 

neţ odpovídá pravděpodobnost úmrtí, tedy pojišťovna vytváří rezervu, kterou pak čerpá 

v druhé části pojistné doby, kdy pojistník platí na pojistném méně, neţ odpovídá 

                                                 
18

 viz Ducháčková (2005) 
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pravděpodobnosti úmrtí. Pojistné částka bývá obvykle vyplácena při doţití 85 let věku 

pojištěného a pojistné se platí pouze do určitého věku, např. do 70 let. U trvalého pojištění 

mŧţe být pojištěný zproštěn od placení pojistného v případě plné invalidity, obvykle má také 

nárok na podíl na zisku. 

 

 Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. 

 

1.4.2 Pojištění pro případ dožití 

 Pojištění pro případ doţití kryje jen riziko doţití, je obdobou spoření. U tohoto typu 

spoření jde pouze o tvorbu úspor. Pojistník platí pojistné (jednorázové nebo běţné) a při 

dosaţení sjednaného dne určeného v pojistné smlouvě obdrţí pojistné plnění ve výši sjednané 

pojistné částky. Pokud jej porovnáme s ostatními investičními instrumenty, je charakteristický 

niţší flexibilitou, vyššími náklady a také sankcemi, které např. v případě přerušení placení 

pojistného mŧţe pojistitel vyţadovat. Jak bylo výše zmíněno, tento typ pojištění je obdobou 

spoření, ale oproti spoření v sobě nese určité rozdíly (pojišťovna ručí za vklady pojistníkŧ 

v závislosti na sjednané pojistné částce, ne skutečnou výškou vkladu). 

 Jako nevýhodu pojištění pro případ doţití mŧţeme uvést zánik pojistného plnění, 

pokud pojistná událost nenastane, např. pokud pojištěný zemře.  Tomuto problému lze 

zabránit, kdyţ pojištění doplníme o připojištění výhrady vrácení pojistného oprávněné osobě. 

 

Odvozenými podobami pojištění pro případ doţití jsou 

 dŧchodové pojištění, 

 věnové pojištění, 

 vkladové pojištění. 

 

1.4.2.1 Důchodové pojištění 

U dŧchodového pojištění dochází k výplatě pravidelných dŧchodových splátek, nebo 

jednorázové výplaty při doţití pojištěného (vypláceno od sjednaného věku uvedeného 

v pojistné smlouvě). Produkty dŧchodového pojištění jsou určitým doplňkem sociálního 

zabezpečení poskytovaného státem z veřejných zdrojŧ, protoţe stát mŧţe poskytnout 

občanŧm pouze základní zabezpečení v období po odchodu do dŧchodu, tím se výrazně 

sniţuje ţivotní úroveň občanŧ nacházejících se v dŧchodovém věku. 
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Varianty dŧchodového pojištění 

 základní doţivotní dŧchod, 

 dŧchod pro pozŧstalé, 

 dočasný dŧchod u plné invalidity. 

 

Základní doživotní důchod je obdobou starobního dŧchodu vypláceného státem. Dŧchod je 

vyplácen od dosaţení dŧchodového věku, nebo od věku sjednaného ve smlouvě. Nejčastěji je 

dŧchod vyplácen doţivotně, ale pojištěný se mŧţe rozhodnout pro zkrácenou dobu výplaty 

dŧchodu (dŧchod bude vyplácen např. 5 nebo 10 let). Pokud se klient rozhodne pro tento 

zpŧsob vyplácení, dŧchodové splátky jsou vyšší neţ u doţivotně vypláceného dŧchodu. 

Pojištěný se mŧţe rozhodnout také pro odklad vyplácení dŧchodu (pojištěný dále pracuje), 

v tomto případě se dŧchodové splátky zvyšují. 

 

Důchod pro pozůstalé slouţí k zajištění příjmŧ pozŧstalých, pokud dojde k smrti pojištěného 

(obvykle bývá podmínkou uplynutí určité doby od uzavření pojistné smlouvy), a to kdyţ 

dojde k úmrtí pojištěného v době placení pojistného nebo v době výplaty základního dŧchodu. 

Pokud hovoříme o dŧchodu pro pozŧstalé, vţdy mějme na paměti, ţe se jedná o dŧchod 

vdovský, vdovecký nebo dŧchod sirotčí. Výplata dŧchodu mŧţe být rŧzná (10 let, 15 let atd.). 

Klient opět mŧţe změnit postupné vyplácení na jednorázové vyplacení, nebo pouze změnit 

pŧvodně sjednanou délku vyplácení. Výše vypláceného dŧchodu je závislá na době úmrtí 

pojištěného. V případě úmrtí před vznikem nároku na výplatu základního dŧchodu, je výplata 

vyšší (např. jeden a pŧl násobek základního dŧchodu), pokud dojde ke smrti po zahájení 

výplaty základního dŧchodu, tak se v prvních letech vyplácí dŧchod ve výši základního 

dŧchodu, později je vyplácen pouze pŧl násobek základního dŧchodu.  

 

Dočasný důchod u plné invalidity je obdobou invalidního dŧchodu ze státního sociálního 

zabezpečení. Je vyplácen v případě přiznání plné invalidity, vyplácí se po celou dobu plné 

invalidity. Výplata je ukončena, pokud je ukončena plná invalidita nebo vznikne-li nárok na 

dŧchod základní. 

 

Další moţností dŧchodového pojištění je dŧchodové pojištění pro dvojici osob. 

Základní dŧchod se vyplácí doţivotně prvnímu pojištěnému a po jeho smrti doţivotní dŧchod 

pro pozŧstalé druhé osobě. 
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1.4.2.2 Věnové pojištění (pojištění děti) 

Název věnové pojištění je pouze jiné označení pro pojištění dětí, které je pod tímto 

pojmem více známé. Ţivotním pojištění dětí se zabývá tato práce, proto si jej blíţe přiblíţíme 

v kapitole 2. 

 

1.4.2.3 Vkladové pojištění 

Vkladové pojištění v sobě zahrnuje pojištění pro případ doţití za návratný vklad. Na 

začátku pojistné doby pojistník vloţí jednorázový vklad a z jeho úrokŧ je hrazeno pojistné pro 

sjednané riziko. Pokud je vkladové pojištění sjednáno pouze na riziko doţití, konstrukčně 

odpovídá jednorázovému pojištění pro případ doţití. Pak pojišťovna tvoří ze zaplaceného 

pojistného pouze rezervu pro případ doţití, tu vyplatí oprávněné osobě na konci pojistné 

doby. Jestliţe je pojistné sjednáno na libovolné jiné riziko, zhodnocení ve výši pojistně 

technické úrokové míry je spotřebováno a na konci pojistné doby je vyplacen pouze vklad, 

který mŧţe být navýšen o podíly na přebytcích pojistného. Pro maximální zhodnocení je 

nejvhodnější sjednat pojištění na 5 let a více.
19

 

 

Vkladové pojištění je určeno pro osoby, které: 

 chtějí mít garantovanou částku pro případ doţití, 

 chtějí zhodnocovat finanční prostředky, 

 chtějí nakládat s naspořenými finančními prostředky, 

 chtějí mít garantované zhodnocení finančních prostředkŧ. 

 

Jako výhody tohoto pojištění mŧţeme uvést garantovanou pojistnou částku pro případ 

doţití, v případě smrti je vrácen návratný vklad, rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou 

rŧzných připojištění, vkládání a čerpání finančních prostředkŧ během trvání pojištění, daňová 

uznatelnost aj. Při sjednání pojištění pro případ doţití nemŧţeme aktivně ovlivňovat tvorbu 

kapitálové hodnoty pojištění. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 viz Ducháčková (2005) 
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Obrázek č. 1. 2: Princip pojištění vkladového 

Pojistné za připojištění se hradí z výnosŧ návratného vkladu. 

 

 Zhodnocuje se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: www.cap.cz 

 

1.4.3 Pojištění pro případ smrti nebo dožití (smíšené životní pojištění) 

 Pojištění pro případ smrti nebo doţití často nazýváme pojištění kapitálové, které  

představuje širší pojistnou ochranu. Toto pojištění je kombinací pojištění pro případ smrti  

a pojištění pro případ doţití. Pojistnou částku vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě, pokud 

pojištěný zemře, tzn.  konce pojistné doby se nedoţije. Pokud se pojištěný doţije dne, kdy je 

stanoven konec pojistné doby, je pojištěnému vyplacena pojistná částka. Jak mŧţeme vidět, 

k výplatě pojistné částky dochází vţdy (jak při úmrtí, tak při doţití). Tuto skutečnost 

povaţujeme za základní výhodu kapitálového ţivotního pojištění. 

 U kapitálového ţivotního pojištění mŧţeme sjednávat rŧzné pojistné částky při doţití  

a při úmrtí. Jestliţe bude kladen větší dŧraz na riziko smrti, velikost pojistné částky při úmrtí 

bude vyšší neţ velikost částky při doţití (obvykle se jedná o vzájemné násobky těchto částek). 

Tento typ ţivotního pojištění bývá často rozšířen o krytí rizik neţivotního charakteru (úraz, 

invalidita, váţná nemoc atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návratný vklad 

 

Úhrada rizik a 

nákladů 

 

Výnosy 

 

Návratný vklad 

Nezhodnocuje se 
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Obrázek č. 1. 3: Princip kapitálového pojištění 

Z pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající částka 

z pojistného je pouţita na tvorbu rezervy pojištění. 

 

 Nezhodnocují se 

  

 

 

 Zhodnocuje se 

 

 

Kapitálové ţivotní pojištění je pojištěním rezervotvorným. Pojistitelé k tomuto 

pojištění obvykle vyplácejí podíly na zisku, nebo nabízejí připojištění protiinflačního 

charakteru, který chrání naspořenou částku před inflací. 

 

Výhody kapitálového ţivotního pojištění
20

 

 garantovaná pojistná částka pro případ smrti, 

 garantovaná pojistná částka pro případ doţití, 

 garantované minimální zhodnocení finančních prostředkŧ, 

 rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou rŧzných připojištění, 

 daňová uznatelnost zaplaceného pojistného. 

 

Nevýhodou kapitálového ţivotního pojištění je, ţe 

 nelze libovolně měnit nastavení pojištění, 

 nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění. 

 

Pro maximální zhodnocení prostředkŧ je vhodné sjednat pojištění na dobu 10 let  

a více. Pokud jej sjednáme na kratší dobu, není zaručeno vytvoření kapitálové hodnoty 

v dostatečné výši. 

 

                                                 
20

 Dostupné z: http://www.cap.cz [cit. 2009-12-15]. 

 

Zaplacené pojistné 

Náklady na krytí 

pojistné ochrany a 

poplatky 

 

Rezerva 

Zdroj: www.cap.cz 

http://www.cap.cz/
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1.4.4 Univerzální životní pojištění 

Modifikací smíšeného ţivotního pojištění vzniklo ţivotní pojištění univerzální. 

Univerzální ţivotní pojištění také nazýváme variabilním ţivotním pojištěním. 

Univerzální ţivotní pojištění se skládá ze dvou základních sloţek
21

 

 spořící složka – představuje výplatu pojistného plnění při doţití věku uvedeného 

v pojistné smlouvě, 

 riziková složka – slouţí pro výplatu pojistných plnění v případě smrti, invalidity, 

úrazu apod. 

 

Graf č. 1. 3: Vývoj struktury pojistného v průběhu pojistné doby v rámci smíšeného 

životního pojištění 

 

 

roční 

pojistné 

 správní náklady 

 

 

 

 

brutto  spořivá složka 

pojistné  netto  

pojistné 

 

 

 riziková složka 

 

 

 pojistná doba 

 
Zdroj: Ducháčková E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. 2005. str. 101. 

 

Jak z grafu vidíme, struktura pojistného se v prŧběhu pojistné doby mění. Na počátku pojistné 

doby se neočekává vznik nahodilých událostí, proto se klade větší dŧraz na spoření, riziková 

sloţka je sjednána v niţší výši. Po uplynutí několika let lidé zakládají rodiny, myslí na 

zabezpečení své rodiny, a pokud nastane nahodilá událost, je výhodnější větší část pojistného 

vkládat do rizikové sloţky pojistného neţ do spořivé části. Do spořivé části lidé opět začínají 

vkládat více finančních prostředkŧ, pokud se např. blíţí dŧchodovému věku a nechtějí ztratit 

                                                 
21

 viz Hora (2004) 
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ţivotní úroveň. Tyto úpravy mŧţe pojištěný provádět v rámci jedné pojistné smlouvy bez 

nutnosti zdravotní prohlídky. 

 

Od klasického kapitálového ţivotního pojištění se univerzální ţivotní pojištění obecně liší 

v těchto parametrech
22

 

 variabilita pojistného krytí – zejména moţnost volby relativně širokého rozpětí 

pojistné částky pro případ smrti k danému pojistnému vzhledem k placenému 

pojistnému, 

 variabilita parametrů pojištění – moţnost změny rozsahu a výše pojistného krytí 

v prŧběhu trvání pojištění, dočasné přerušení placení pojistného, změny ve výši 

pojistného atd., 

 moţnost vyčerpat část hodnoty pojištění v prŧběhu pojištění a moţnost kdykoli 

vkládat mimořádné pojistné. Během pojistné doby lze pojistnou částku měnit. 

 garantovaná technická úroková míra (TÚM) – vyhláška č. 434/2009 Sb., k zákonu 

o pojišťovnictví uvádí maximální výší TÚM v 2,5 %. 

 

1.4.5 Investiční životní pojištění 

Investiční ţivotní pojištění bude blíţe specifikováno v kapitole 2. z dŧvodu srovnání 

investičních ţivotních pojištění pro děti v kapitole 3. Proto je lepší, kdyţ se investičním 

ţivotním pojištěním budeme zabývat více neţ by bylo moţné v rámci této kapitoly. 

  

                                                 
22

 Dostupné z: http://www.penize.cz/18439-univerzalni-zivotni-pojisteni-kolik-muzete-nasporit [cit. 2009-12-20] 

http://www.penize.cz/18439-univerzalni-zivotni-pojisteni-kolik-muzete-nasporit
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2 Životní pojištění pro děti a jednotlivé produkty 
Jak uţ sám název napovídá, tato kapitola je zaměřena na ţivotní pojištění pro děti  

a na jejich jednotlivé druhy. Bude zde charakterizováno dětské ţivotní pojištění, ale  

i investiční ţivotní pojištění, jelikoţ komparace se týká produktŧ dětského investičního 

ţivotního pojištění. 

 

2.1 Životní pojištění pro děti 
 V současnosti se mŧţeme u tohoto druhu pojištění setkat s rŧznými názvy, pod 

kterými je pojištění nabízeno. Mezi nejčastější patří Pojištění dětí, Svatební pojištění, 

Pojištění rodinné, Stipendijní pojištění nebo třeba Sdruţené pojištění mládeţe. Ţivotní 

pojištění pro děti je sjednáváno kvŧli zabezpečení rodiny, ale především pro zabezpečení dětí  

a mládeţe. I kdyţ veškerá ţivotní pojištění, která pojišťovny nabízejí, také slouţí 

k zabezpečení rodiny (dítě mŧţe být uvedeno jako příjemce pojistného plnění), samostatně 

nabízená ţivotní pojištění pro děti a mládeţ v sobě mají něco navíc a mŧţeme i říci, ţe 

poskytují pojistnou ochranu celé rodině. Protoţe v rámci uzavření jedné pojistné smlouvy je 

moţné pojistit více dětí a také i rodiče, nebo osoby, které se o děti starají např. pěstouni, 

prarodiče.
23

 

 

Základní podoby životního pojištění pro děti
24

 

 Kapitálové životní pojištění. 

Kapitálové ţivotní pojištění pro děti v sobě zahrnuje krytí rizika pro případ smrti  

a doţití. 

 Investiční životní pojištění. 

Zahrnuje v sobě krytí rizika pro případ smrti a doţití s investováním. Princip 

investičního ţivotního pojištění je popsán níţe. 

 Univerzální životní pojištění. 

Od kapitálového ţivotního pojištění se liší variabilitou pojistného krytí, parametrŧ 

pojištění, moţností vyčerpat část hodnoty pojištění v prŧběhu trvání pojištění  

a moţností kdykoliv vkládat mimořádné pojistné. V prŧběhu pojistné doby lze 

pojistnou částku měnit. 

 

                                                 
23

 viz Kolektiv autorŧ z České asociace pojišťoven (2002) 
24

 Dostupné z: http://www.penize.cz/18418-zivotni-pojisteni-pro-deti-by-nemelo-byt-jen-vkladni-knizkou [cit. 

2010-02-12]. 

http://www.penize.cz/18418-zivotni-pojisteni-pro-deti-by-nemelo-byt-jen-vkladni-knizkou
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Tabulka č. 2. 1: Základní informace o svatebním pojištění nebo pojištění prostředků na 

výživu dětí (pojišťovny podle stavu k 30.9.2009) v tis. Kč 

Zdroj: www.cnb.cz 

 

Ţivotní pojištění pro děti v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti a doţití. 

Nejčastěji se pojišťuje riziko pro případ smrti rodiče (ţádný rodič si nepřeje smrt dítěte  

a proto pojištění pro případ smrti dítěte není aţ tak časté) a riziko pro případ dožití dítěte. 

Pakliţe dojde k pojistné události (smrt, doţití), je vyplaceno pojistné plnění. Výše pojistného 

plnění je závislá na typu rizika, které se uskuteční. 

 Smrt rodiče.  

Pokud dojde k úmrtí pojištěného rodiče nebo přiznání plné invalidity jednoho 

z pojištěných rodičŧ, obvykle dochází ke zproštění od placení pojistného. V tomto 

případě nedochází ke konci pojištění a do uplynutí pojistné doby je placeno pojistné 

pojišťovnou. U některých typŧ pojištění, pokud dojde ke smrti pojištěného rodiče, 

mŧţe pojišťovna při zproštění od placení zahájit výplatu pravidelného dŧchodu. 

Dŧchod je stanoven procentem ze sjednané pojistné částky a trvá aţ do konce 

sjednaného pojištění. 

 Smrt dítěte. 

V případě úmrtí dítěte je vypláceno odkupné nebo zaplacené pojistné. Zákon zakazuje 

pojištění smrti dítěte do tří let jeho věku. Takové pojištění by bylo v rozporu s etikou. 
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 Dožití dítěte.  

Při doţití dítěte věku uvedeného v pojistné smlouvě, nebo uzavření sňatku je 

vyplacena dítěti sjednaná pojistná částka nebo stipendium po stanovenou dobu včetně 

podílŧ na výnosech. 

 Sjednána další připojištění. 

Dojde-li k pojistné události, je vyplacené pojistné plnění uvedené v pojistných 

podmínkách. 

 

2.1.1 Připojištění k dětskému životnímu pojištění 

 Dětská ţivotní pojištění umoţňují rozšířit pojistnou ochranu dítěte i rodiče pomocí 

rŧzných připojištění, zde je několik z nich uvedeno. 

 Úrazové připojištění dítěte. 

V případě úrazu je proplaceno denní odškodné
25

 za prŧměrnou dobu léčení úrazu. 

 Připojištění pro případ pobytu v nemocnici dítěte. 

Při hospitalizaci pojištěného, mu bude vyplácena denní dávka za dobu trvání 

hospitalizace. 

 Připojištění pro případ závažných onemocnění dítěte. 

V případě závaţného onemocnění dítěte, bude mu vyplacena sjednaná pojistná částka. 

 Připojištění pro případ smrti dospělého. 

V případě smrti pojištěného během sjednané pojistné doby, bude vyplacena 

dohodnutá pojistná částka. 

 Připojištění zproštění od placení pojistného pro případ smrti dospělého. 

Pokud dojde k úmrtí pojištěného, pojistník je podle pojistných podmínek zproštěn od 

placení celého pojistného, pojistné za něj do sjednané doby platí pojišťovna. 

 Připojištění zproštění od placení pojistného pro případ plné invalidity dospělého. 

Pokud během trvání pojištění pojišťovna stanoví plnou invaliditu pojištěného, je 

pojistník zproštěn od placení celého pojistného. Pojistné za něj do konce pojistné 

doby platí pojišťovna. 

 

Pojištění je určeno pro osoby, které chtějí
26

 

 zabezpečit své děti, 

                                                 
25

 Výplata odškodného a dávek se v kaţdé pojistné smlouvě mŧţe lišit. 
26

 Dostupné z: http://www.cap.cz [cit. 2010-02-16]. 

http://www.cap.cz/
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 usnadnit svým dětem start do ţivota, 

 a dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky. 

 

Obrázek č. 2. 1: Princip fungování pojištění 

 

 Nezhodnocují se 

 

 

 

 

 Zhodnocuje se 

 
Zdroj: www.cap.cz 

 

Po zaplacení pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Netto 

pojistné (zbylá část, která vznikne po odečtení poplatkŧ a nákladŧ na krytí pojistné ochrany 

od zaplaceného pojistného) je pouţito na tvorbu rezervy pojištění. 

 

 Dětské ţivotní pojištění mohou dítěti uzavírat rodiče, prarodiče ale i osoby, které 

k němu mají či nemají příbuzenský vztah. Prvním okamţikem, kdy je moţno pojištění uzavřít, 

je narození dítěte
27

 a sjednává se do věku 19 let aţ 25 let dítěte.   

 

2.1.2 Popis stipendijního a svatebního pojištění. 

 Stipendijní pojištění. 

U stipendijního pojištění je pojištěným dítě. Pojistné plnění je mu vyplaceno 

jednorázově nebo mu mohou být vypláceny pravidelné výplaty ve formě stipendia. 

Dítěti je vypláceno stipendium po dobu jeho studia na střední škole (stipendium se 

vyplácí po 4 roky), nebo po dobu jeho studia na vysoké škole (stipendium je 

vypláceno 5 let). Stipendium se začíná vyplácet v den, který je ve smlouvě uveden 

jako konec pojištění, obvykle v 15 letech nebo 19 letech věku dítěte. Výplata stipendia 

není podmíněna zahájením studia. Některé pojišťovny nabízejí Protiinflační program, 

který umoţňuje zvyšování pojistné částky a pojistného v závislosti na míře inflace. 

                                                 
27

 Hovoříme o tzv. vstupním věku dítěte, který určuje do kdy je moţno uzavřít ţivotní pojištění pro dítě. 

Nejčastěji bývá uvedeno rozmezí 0 aţ 15 let věku dítěte. 

 

Zaplacené pojistné 

 

Rezerva 

Náklady na krytí 

pojistné ochrany a 

poplatky 
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 Svatební pojištění = pojištění věna. 

U svatebního pojištění je také pojištěnou osobou dítě. K výplatě pojistného plnění 

dochází při doţití sjednaného věku dítěte (nejčastěji bývá tímto rokem dosaţení 

plnoletosti) nebo je výplata plnění odloţena aţ do doby, kdy dojde ke sňatku, anebo do 

okamţiku, kdy dítě poţádá o výplatu pojistného plnění. Pojistné plnění se navyšuje  

o určité procento, obvykle kaţdé čtvrtletí a pojistné se jiţ neplatí. I zde nabízejí 

některé pojišťovny Protiinflační program. 

Výplata pojistného plnění nebo stipendia závisí na potřebách a představách klienta. Jak uţ 

bylo výše zmíněno, výplata není podmíněna zahájením studia, ale ani uzavřením sňatku. 

S naspořenými penězi si klient mŧţe dělat co chce. 

 

Výhody dětského ţivotního pojištění 

 garantovaná pojistná částka pro případ doţití vyplacená dítěti, 

 garantované minimální zhodnocení finančních prostředkŧ, 

 zproštění od placení pojistného v případě smrti rodiče, 

 výplata pravidelného dŧchodu, 

 rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou rŧzných připojištění např. úrazové. 

 

Nevýhody dětského ţivotního pojištění 

 není moţné libovolně měnit nastavení pojištění, 

 nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění. 

 

 Ačkoliv ţivotní pojištění pro děti spadá pod pojištění ţivotní, jako jeden z mála těchto 

produktŧ je daňově neuznatelný, jelikoţ nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. 

 

2.2 Investiční životní pojišťění 
Investiční ţivotní pojištění mŧţeme charakterizovat jako univerzální ţivotní pojištění 

spojené s investováním. Tento typ pojištění se nejen na českém, ale celoevropském trhu stal 

jedním z nejúspěšnějších pojištění současnosti a jeho podíl na celkovém pojištění neustále 

roste.  

Investiční ţivotní pojištění je smíšené pojištění, které v sobě kombinuje pojištění pro 

případ smrti nebo doţití a investování. Pojistné mŧţe být placeno jednorázově nebo běţným 
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zpŧsobem a obvykle pojistné plnění pro případ doţití závisí na vývoji cen podílových 

jednotek podílového fondu, do kterého je investováno celé pojistné nebo jen jeho část. 

Nejčastěji bývá uzavíráno investiční ţivotní pojištění kde je placeno běţné pojistné a je 

investována jen část pojistného. 

 

Obrázek č. 2. 2: Struktura investičního životního pojištění 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Rizikové pojistné 

 Správní poplatky 

 

 

 
Zdroj: Daňhel J.: Pojistná teorie. 2006. str.212 

 

 

2.2.1 Princip investičního životního pojištění 

 Princip investičního ţivotního pojištění je znázorněn Obr. 2.2.  Z něj je patrné, ţe 

zaplacené pojistné je rozděleno do dvou fondŧ, a to fondu podílového a peněţního. 

1. Podílový fond nebo-li účet individuálního klienta, je tvořen nakoupenými podílovými 

jednotkami
28

. Rozdělení nakoupených podílových jednotek mezi jednotlivé investiční 

fondy určuje alokační poměr. Alokačním poměrem klient mŧţe měnit rozloţení 

podílových jednotek podle své investiční strategie. Změnou alokačního poměru klient 

upravuje potenciální výnos a riziko spojené s investováním. S vyšší mírou rizika je 

očekáván vyšší výnos a s niţší rizikovostí je spojen menší výnos.  

                                                 
28

 Podílové jednotky představují nárok na předepsaný podíl příslušného investičního fondu. Nejčastěji je 

investováno do fondŧ vytvořených a spravovaných pojistitelem např. Akciového fondu, Fondu obligací, 

Peněţního fondu, Fondu státních cenných papíru atd., dále se investuje do fondŧ investičních společností a téţ je 

moţné nakupovat instrumenty kapitálového trhu jako dluhopisy, nemovitosti, drahé kovy a další. 

Řádné a 

mimořádné 

pojistné 

 

Peněžní 

fond 

Pojistná 

plnění a 

odbytné 

 

Podílový 

fond 
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2. Peněžní fond zobrazuje peněţní toky pojišťovny. Slouţí k příjmu pojistného  

a pravidelně se z něj strhává rizikové pojistné a správní poplatky. Mezi jeho největší 

výdaj zahrnujeme pojistné plnění, které je pojistitel povinen zaplatit obmyšlené osobě 

nastane-li pojistná událost uvedená v pojistné smlouvě (riziko smrti nebo doţití). 

 

Výplata pojistného plnění v případě doţití závisí na aktuální hodnotě podílového 

fondu. V případě úmrtí pojištěného je podle individuálních podmínek pojišťoven vyplaceno 

tzv. garantované pojistné plnění. Garantované pojistné plnění určuje takovou hodnotu, která 

bude vyplacena obmyšlené osobě, kdyţ nastane pojistná událost a hodnota podílového fondu 

této hodnoty nedosáhne. Pokud hodnota podílového fondu bude vyšší neţ hodnota 

garantovaného pojistného plnění, bude obmyšlené osobě vyplacena částka odpovídající 

aktuální hodnotě podílového fondu. Popřípadě mohou být vyplaceny obě tyto částky.
29

  

Minimální doba trvání investičního ţivotního pojištění je 10 let a více kvŧli omezení 

investičního rizika a pro maximalizaci zhodnocení prostředkŧ. Kratší doba pojištění by mohla 

vzhledem ke kolísání kapitálového trhu negativně ovlivnit výši zhodnocení.
30

 

Pojistné placené pojišťovně je moţné daňově uznat, řídí se zákonem č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmŧ, ve znění pozdějších předpisŧ.  

 

Podmínky pro daňovou uznatelnost 

 pojistník je zároveň pojištěným, 

 doba trvání pojištění je minimálně 60 měsícŧ, 

 pojistné plnění je vypláceno nejdříve v roku, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, 

 pojištění je sjednána na riziko pro případ smrti a doţití. 

 

Výhody investičního ţivotního pojištění
31

 

 daňová uznatelnost zaplaceného pojistného, 

 klient si sám volí investiční strategii, kterou mŧţe kdykoliv změnit, 

 rozšíření rozsahu pojistné ochrany pomocí připojištění, 

 moţnost změnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany, 

 prŧběţné sledování zhodnocení spořící sloţky pojištění 

 klient mŧţe vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění. 

                                                 
29

  Daňhel (2006) 
30

  Dostupné z: http://www.cap.cz [cit. 2010-02-16] 
31

  Dostupné z: http://www.cap.cz [cit. 2010-02-16] 

http://www.cap.cz/
http://www.cap.cz/
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Nevýhody investičního ţivotního pojištění 

 klient si sám volí investiční strategii (investiční riziko nese klient), 

 doporučená doba trvání investičního pojištění je minimálně 10 let, 

 není garantována pojistná částka při doţití. 

 

2.3 Produkty životního pojištění pro děti v České republice 
V Příloze č. 3. 
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3 Porovnání produktů u vybraných pojišťoven 
 

3.1 Jednotlivé varianty řešení 

3.1.1 Allianz pojišťovna, a.s. 

Allianz pojišťovna je dceřinou společností světového pojišťovacího koncernu Allianz 

SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a v současnosti má na území České republiky 11 

oblastních ředitelství.  

Významným krokem k posílení pozice Allianz ve světě se stalo její sloučení s AGF, 

jednou z největších francouzských pojišťoven. Tímto spojením, oficiálně potvrzeným v dubnu 

1998, vznikla v té době největší komerční pojišťovna v Evropě a jedna z největších 

pojišťoven na světě. Dalším spojením, tentokrát v roce 2001, s německou Dresdner Bank se 

Allianz zařadila mezi největší světové poskytovatele finančních sluţeb.  

Dnes Allianz nabízí všechny ve světě obvyklé druhy pojištění. Dobrá znalost místních 

trhŧ a orientace na potřeby regionálních zákazníkŧ zajistily Allianz přední pozici mezi 

pojišťovacími společnostmi v řadě zemí. Allianz je zastoupena prostřednictvím svých 

vlastních společností, poboček, joint venture a reprezentací ve více neţ 70 zemích světa. 

3.1.1.1 Charakteristika produktu Pastelka 

V rámci investičního ţivotního pojištění Pastelka je moţné pojistit 4 děti a 2 dospělé 

osoby.  

Vstupní věk dítěte je od 0 let do 12 let. Dítě je moţné pojistit aţ do 25 let a pojistná 

smlouva musí být uzavřena minimálně na 5 let.
32

 Minimální měsíční pojistné je ve výši  

500 Kč. Klient mŧţe kdykoliv vkládat mimořádné pojistné a nejdříve po 3 letech trvání 

smlouvy mimořádně vybrat. Minimální částka výběru není stanovena a poplatek za výběr je 

ve výši 400 Kč. 

Klient si dále mŧţe k produktu sjednat připojištění, např. Úrazové připojištění ve dvou 

základních variantách s moţností volby výše pojistného krytí, Připojištění pro případ pobytu 

dítěte v nemocnici s výplatou denního odškodného, Připojištění pro případ závaţných 

onemocnění s výplatou zvolené pojistné částky, Baby připojištění (pojištění léčebných výloh 

v zahraničí, výše plnění léčebných výloh není omezena) a Připojištění zproštění od placení 

pojistného pro případ plné invalidity nebo těţkého zdravotního postiţení v dŧsledku úrazu  

a v pojistných podmínkách vyjmenovaných onemocnění. 
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 Dostupné z: http://www.allianz.cz/obcane/produkty/pojisteni-osob/detske-pojisteni/pastelka/ [cit. 2010-03-15]. 
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Základem pojištění Pastelka je spoření. Vloţené peněţní prostředky mohou být 

investovány do pěti investičních programŧ, přičemţ si klient mŧţe zvolit jen jednu variantu, 

nebo lze rozloţit prostředky do více variant. Zvolená investiční varianta se v prŧběhu 

pojištění mŧţe měnit, jedenkrát ročně lze variantu změnit zdarma. Program s konzervativním 

přístupem je spojen s niţším rizikem a niţším výnosem, naopak dynamický program přinese 

klientovi vyšší riziko a tím i vyšší výnos.  

 

 

3.1.2 AXA pojišťovna, a.s. 

Tato skupina s evropskými kořeny roste pod značkou AXA od roku 1985. V roce 1992 

se rozšířila do USA a v roce 1995 dále do Austrálie a Asie. AXA postupně buduje svoje 

globální postavení a sítě a rozšiřuje rozsah svých produktŧ a sluţeb. Skupina AXA má 

zastoupení v 55 zemích celého světa. 

Na českém pojistném trhu pŧsobí od roku 1995 (do března 2007 ještě pod názvem 

Winterthur ţivotní pojišťovna a.s.). V České republice má více neţ 2 000 zaměstnancŧ  

a finančních poradcŧ, téměř 700 000 klientŧ, 90 regionálních a obchodních míst  

a 77,7 miliard Kč aktiv pod správou. Kmenové akcie AXA jsou registrovány a obchodovány 

pod symbolem AXA na paříţské burze cenných papírŧ. 

Nabízí klientŧm ţivotní pojištění, neţivotní pojištění, penzijní připojištění a kolektivní 

investování v rámci podílových fondŧ. 

3.1.2.1 Charakteristika produktu Medvídek 

 Dětské investiční ţivotní pojištění Medvídek nabízí pojištění nejen dítěte, ale je 

moţno připojistit i jednoho rodiče, ten musí vyplnit osobní dotazník. 

Vstupní věk dítěte je od 0 let do 16 let věku.  Pojistit lze dítě aţ do 26 let věku s tím, 

ţe pojištění musí trvat minimálně 5 let. Měsíční pojistné je minimálně 300 Kč. Je moţné 

vkládat mimořádné pojistné, ale i mimořádně vybírat. Minimální částka výběru je 12000 Kč  

a zŧstatek po výběru musí činit ve smlouvě alespoň 12000 Kč. 

Dále k tomuto pojištění je moţno sjednat riziková připojištění, např. Připojištění 

trvalého tělesného poškození následkem úrazu, Denní odškodné za dobu nezbytného léčení 

úrazu, Připojištění drobných úrazŧ, Hospitalizace v dŧsledku úrazu od 1. dne pobytu 

v nemocnici, Připojištění smrti následkem úrazu a Osvobození od placení pojistného.  
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K dětskému investičnímu ţivotnímu pojištění Medvídek je také nabízen odborný servis 

(bezplatná infolinka).
33

 

Produkt Medvídek nabízí garantované zhodnocení vloţených prostředkŧ ve výši 2,4 % 

ročně, avšak zároveň umoţňuje zajímavě zhodnotit finanční prostředky v podílových fondech 

AXA, např. Fond peněţního trhu, Dluhopisový fond, Zahraniční fond, Realitní fond, AXA 

CEE Dluhopisový fond a AXA CEE Akciový fond. Dále je moţné zvolit si předdefinovanou 

investiční strategii a vybrat si mezi strategií Konzervativní, Vyváţenou  

a Agresivní. Volbu rozloţení finančních prostředkŧ je moţné kdykoli měnit dle aktuální 

situace klienta zdarma jedenkrát ročně. Kromě toho mŧţe klient měnit i pojistnou ochranu. 

 

 

3.1.3 Česká pojišťovna, a.s. 

Česká pojišťovna je součástí Generali PPF Holdingu B.V., který pŧsobí ve  

13 zemích střední a východní Evropy. Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou  

s dlouholetou a bohatou tradicí v ţivotním i neţivotním pojištění. Tradice České pojišťovny 

se odvíjí nepřetrţitě od roku 1827, kdy byla v Praze zaloţena První česká vzájemná 

pojišťovna. Po roce 1948 vznikla jediná Československá pojišťovna, která si monopolní 

postavení drţela aţ do roku 1991. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je 

největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.  

Česká pojišťovna poskytuje jak individuální ţivotní a neţivotní pojištění, tak  

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

Zaměstnává přibliţně 4100 zaměstnancŧ a 6000 obchodních zástupcŧ, kteří se na více neţ 

3000 obchodních místech starají o klienty. 

3.1.3.1 Charakteristika produktu Sluníčko Plus 

Sluníčko Plus je produkt investičního ţivotního pojištění. Lze pojistit jak dítě, tak jeho 

rodiče, prarodiče, nebo jiné blízké osoby. Vstupní věk dítěte je od 0 let do 14 let, pojištění je 

moţné sjednat aţ do 26 let dítěte. Pojištění lze kdykoli ukončit po dovršení 18 let dítěte, 

pokud délka pojištění trvá minimálně 5 let.
34

 

Minimální měsíční pojistné je ve výši 350 Kč. Pojištění mŧţe klient měnit podle 

momentální situace v rodině a potřeb dítěte. Mŧţe kdykoliv navyšovat zhodnocované 

prostředky pomocí vkladŧ mimořádného pojistného v částce min. 1000 Kč a jedenkrát ročně 
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 Dostupné z: http://www.axa.cz/Lide/Zivotni-pojisteni/Medvidek/Popis [cit. 2010-03-15]. 
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 Dostupné z: http://www.ceskapojistovna.cz/detske-pojisteni-slunicko.html [cit. 2010-04-01]. 
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uskutečnit mimořádné výběry (mimořádný výběr je povolen nejdříve po 5. roce od sjednání 

pojištění), částka, která zŧstane po výběru, musí pokrýt rizika. Také mŧţe přerušit placení 

pojistného (přerušení placení je povoleno nejdříve po 5. roce od sjednání pojištění), nebo 

mŧţe uzavřít i vypovědět volitelná pojištění dítěte a dospělé osoby.  

Pojistnou ochranu produktu lze rozšířit o úrazová připojištění, např. Pojištění 

závaţných onemocnění dítěte, Úrazové pojištění dospělého pojištěného, Úrazové pojištění 

pojištěného dítěte, Zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity dospělého 

pojištěného, Pojištění pro případ nemoci dospělého aj. 

Klient si mŧţe zvolit vlastní investiční strategii kombinací rŧzných fondŧ, které Česká 

pojišťovna nabízí, např. Fond peněţního trhu, Fond ropného a energetického prŧmyslu, Fond 

nemovitostních akcií, Fond farmacie a biotechnologie atd. Zvolenou strategii lze jedenkrát 

ročně zdarma změnit.  

Pojištění mŧţe být sjednáno ve variantě, která je zaměřena více na krytí rizik dítěte  

a dospělého, nebo na zhodnocování prostředkŧ anebo kombinací obou těchto variant. 

 

 

3.1.4 Komerční pojišťovna, a.s. 

Komerční pojišťovna, a.s. je univerzální pojišťovnou, která se cílevědomě zaměřuje na 

poskytování sluţeb především v oblasti ţivotního pojištění. Na českém trhu vznikla 1.9.1995.  

Při rozvoji nových produktŧ vychází Komerční pojišťovna z bohatých zkušeností 

společností Société Générale a Sogecap a z principŧ tzv. bankopojištění. Tento obchodní 

model je v současnosti jiţ plně implementován a produkty Komerční pojišťovny jsou 

nabízeny a prodávány v obchodní síti společnosti, která náleţejí do rozsáhlé skupiny Société 

Générale. Klienti KP tak získávají navíc vedle servisu ke svým pojišťovacím produktŧm 

i moţnost kompletního finančního poradenství díky svému bankovnímu poradci. 

3.1.4.1 Charakteristika produktu Brouček  

Produkt Brouček je dětské investiční ţivotní pojištění. Je moţné pojistit jak dítě, tak 

jednoho rodiče, který musí vyplnit zdravotní dotazník. 

Vstupní věk dítěte je od 0 let do 14 let věku. Minimální délka pojištění je stanovena na 

5 let, avšak dítě mŧţe být pojištěno aţ do dovršení 26. roku.  

Minimální měsíční pojistné je ve výši 300 Kč. Klient mŧţe kdykoliv, počínaje třetím 

měsícem trvání smlouvy, poţádat o mimořádný výběr. Minimální částka výběru je 5000 Kč  

a zŧstatek po výběru musí činit ve smlouvě alespoň 5000 Kč, nebo pojištění zaniká s nárokem 
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na výplatu odkupného. Po smrti pojištěného dospělého dochází k „uzamčení finančních 

prostředkŧ na smlouvě“ a nelze mimořádný výběr uskutečnit.
35

 

U produktu Brouček je moţno rozšířit pojistnou ochranu o připojištění, např. Úrazové 

připojištění dítěte a dospělého a Připojištění hospitalizace dítěte a dospělého. Připojištění 

mŧţe být sjednáno buď při uzavření pojistné smlouvy a u smluv s běţně placeným pojistným 

i kdykoliv později. Také je moţné vyuţít asistenčních sluţeb, jako např. Asistenční linka 

zajišťující domácí a právní sluţby, Informační zdravotní linka a úhrada nákladŧ na hlídání 

dětí. 

Klient si mŧţe zvolit vlastní investiční strategii výběrem a kombinací rŧzných fondŧ, 

např. Fond s garantovaným zhodnocením, Konzervativní fond, Balancovaný fond, 

Dynamický fond nebo Dynamický PLUS fond. Klient mŧţe zvolenou strategii v prŧběhu 

pojištění kdykoliv změnit, případně mŧţe poţádat o přesun investovaného pojistného mezi 

jednotlivými fondy na základě dosaţeného a očekávaného vývoje. Veškeré změny jsou 

jedenkrát ročně zdarma.  

Klient si mŧţe vybrat ze dvou variant produktu. Mŧţe sjednat variantu spořící, nebo variantu 

ochrannou.  

 Spořící variantu mohou vyuţit třeba prarodiče jako nástroj pro spoření vnoučeti. Je 

variantou s nulovou pevnou pojistnou částkou pro případ smrti pojištěného dospělého. 

Pojistné je investováno do fondŧ, které si zvolí klient a na konci pojištění dítě získá 

kapitálovou hodnotu smlouvy se zhodnocením a podíly na výnosech.  

 Ochranná varianta mimo spoření pro dítě kryje riziko smrti a plné invalidity 

dospělého.  V případě smrti pojištěného dospělého dítě dostane okamţitě 10 % 

pojistné částky, 100 % pojistné částky je vyplaceno dítěti v 19 letech. Pojišťovna platí 

pojistné aţ do ukončení smlouvy. 

 

3.1.5 Generali Pojišťovna, a.s.  

Pobočka Assicurazioni Generali byla v Praze zaloţena jiţ v roce 1832. Jako akciová 

společnost pŧsobí Generali od ledna 1995, kdy došlo ke změně právního statutu. K 1. lednu 

2003 došlo k převzetí pojišťovny Zürich, které znamenalo především posílení pozice v oblasti 

pojištění motorových vozidel i dalších odvětví neţivotního pojištění. Další klíčovou událostí 
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 Dostupné z: http:// www.komercpoj.cz [cit. 2010-04-01]. 
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byl vstup pojišťovny Generali do mezinárodního pojišťovacího gigantu Generali PPF holding 

v roce 2008. Generali je nadnárodní společnost a je třetí největší pojišťovnou na světě. 

Svým klientŧm nabízí pojištění v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění, rozsáhlý 

servis a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Široký pojistný 

program, zahrnující pojištění osob, majetku, odpovědnosti, motorových vozidel  

i prŧmyslových a podnikatelských rizik poskytuje prostřednictvím vlastních spolupracovníkŧ 

i řady renomovaných makléřských společností. Pojišťovna Generali zaměstnává bezmála 

3000 zaměstnancŧ. 

3.1.5.1 Charakteristika produktu Clever Invest JUNIOR 

 Investiční ţivotní pojištění Clever Invest JUNIOR je moţné sjednat pouze pro jedno 

dítě. 

 Pojištění je moţné sjednat od 0 let do 14 let dítěte. Dítě lze pojistit aţ do jeho 75 let 

s tím, ţe minimální délka pojištění je 5 let a dítě musí vyplnit zdravotní dotazník. Minimální 

měsíční pojistné je stanoveno na 300 Kč. Výplatu pojistného plnění neobdrţí dítě, jak je 

obvyklé u tohoto pojištění, ale obdrţí ji rodič, který se mŧţe rozhodnout, jak s penězi naloţí. 

U tohoto produktu je moţnost jak mimořádných vkladŧ v min. výši 1000 Kč, tak 

třikrát během trvání smlouvy uskutečnit mimořádné výběry s tím, ţe zŧstatek po výběru musí 

ve smlouvě činit alespoň 10000 Kč. Dále je moţné jedenkrát ročně zdarma přerušit placení 

pojistného. 

 Pojistnou ochranu produktu Clever Invest JUNIOR si mŧţeme rozšířit o rŧzná 

připojištění, např. Připojištění pro případ smrti zpŧsobené úrazem, Připojištění trvalých 

následkŧ úrazu, Připojištění závaţných onemocnění (od tří let dítěte), Denní odškodné za 

dobu nezbytného léčení úrazu, Hospitalizaci následkem úrazu (od tří let dítěte).  Po dovršení 

18 let dítěte se sjednané částky u úrazového připojištění sniţují. 

 U kaţdého investičního pojištění si klient zvolí svoji vlastní investiční strategii, toto 

pojištění není výjimkou. Klient mŧţe zvolit předdefinovanou investiční strategii, např. 

Progresivní globální strategii, Balancovanou strategii, nebo Zajištěnou strategii. Také si mŧţe 

zvolit fondy, do kterých chce vloţit finanční prostředky a investovat do Peněţního fondu 

Generali, Dluhopisového fondu Generali, Smíšeného fondu Generali a Akciového fondu.  

Rozloţení prostředkŧ do fondŧ lze dvakrát v pojistném roce zdarma měnit, další změna je 

zpoplatněna 50 Kč.
36
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3.2 Komparace a vyhodnocení výsledků 
 Komparace se týká produktŧ investičního ţivotního pojištění pro děti u vybraných pěti 

pojišťoven na českém trhu. Produkty se budou vzájemně mezi sebou srovnávat pomocí 

metody párového srovnání. Pomocí této metody chceme zjistit optimální produkt pro 

modelovou osobu. 

 

3.2.1 Charakteristika modelové osoby  

Modelovou osobou je holčička ve věku 1 roku. Budeme jí říkat Terezka. Terezka se 

narodila 1.4.2009 a její rodiče se rozhodli v dubnu roku 2010 sjednat Terezce investiční 

ţivotní pojištění. Dŧvodem sjednání je nejen skutečnost, ţe chtějí svoji dceru zajistit finanční 

částkou v její dospělosti, ale také ví, ţe dětem se do dovršení jejich dospělosti mŧţe přihodit 

plno úrazŧ, takţe Terezku chtějí pojistit i proti takovýmto rizikŧm. Pojistné chtějí platit 

měsíčně, pro Terezku chtějí sjednat k investičnímu pojištění i úrazové připojištění. Dále chtějí 

připojistit otce rodiny z dŧvodu zproštění od placení pojistného v případě úmrtí otce. Pojistné 

chtějí vkládat do akciových fondŧ, takţe si volí nejvíce rizikové investice, u kterých 

předpokládají vyšší zhodnocení.  

 

3.2.2 Varianty řešení 

 Varianty produktŧ, ze kterých bude vybrán optimální produkt pro výše popsanou 

modelovou osobu, jsou znázorněny v Tab. 3.1. 

 

Tabulka č. 3. 1: Nabízené produkty pojišťoven 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

* obsahuje v sobě úrazové připojištění dospělé osoby 

 

Pojišťovna 
Cena 

v Kč/měsíc 

Předpokládané 

zhodnocení 

fondů v % p.a. 

Připojištění 

dospělé 

osoby  

Možnost 

dalšího 

připojištění 

Délka 

smlouvy 

(roky) 

Min. délka 

smlouvy 

(roky) 

Allianz 647 6 ano 5 24 5 

AXA 372 8.04 ano 5 25 5 

ČP 1300* 7 ano 5 26 5 

Generali 351 5 ne 4 23 5 

KP 445 6 ano 4 18 5 
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3.2.3 Kritéria srovnání 

 Dětské investiční ţivotní pojištění bude srovnáno pomocí kritérií, která jsou 

předpokládána jako nejdŧleţitější při sjednání pojištění. Nejvýznamnějším kritériem bude 

pravděpodobně cena pojištění. Dále by se klienti měli zajímat o zhodnocení jednotlivých 

fondŧ, které pojišťovny nabízejí, také na dobu, po kterou mŧţe být pojištění sjednáno. Pak na 

moţnost sjednání připojištění ke smlouvě, sluţby poskytované ke smlouvě aj. Nejdŧleţitější 

faktory, které mohou hrát roli při výběru investičního ţivotního pojištění pro děti, jsou 

uvedeny v Tab. 3.2.  

 

Tabulka č. 3. 2: Kritéria srovnání dětského investičního životního pojištění 

Číslo kritéria Kritérium 

1 Cena pojištění. 

2 
Předpokládané zhodnocení prostředkŧ v akciových 

fondech. 

3 Připojištění dospělé osoby. 

4 Moţnost sjednání dalších připojištění. 

5 Sjednaná pojistná doba. 

6 Minimální délka pojištění. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

3.2.4 Analýza životního pojištění pro děti pomocí metody párového 
srovnání 

 Metoda párového srovnání se provádí tak, ţe zvolená kritéria se vzájemně porovnávají 

a vybere se dŧleţitější kritérium ze dvou určených. Porovnání dŧleţitosti kritérií je 

znázorněno v Tab. 3.3, kde jsme pouţili kvalitativní metodu párového srovnání pomocí 

Fullerova trojúhelníku. Tímto porovnáním zjistíme nejen dŧleţitost jednotlivých kritérií, ale 

především mŧţeme stanovit váhu kaţdého kritéria. Stanovení vah kritérií je zobrazeno v Tab. 

3.4. 
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Tabulka č. 3. 3: Porovnání důležitosti kritérií  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2.4.1 Stanovení váhy kritérií 

 Pro metodu párového srovnání je dŧleţité stanovit váhy kritérií. Váhy kritérií 

představují dŧleţitost stanovených kritérií. Pořadí váhy kritérií je znázorněno v Tab. 3.4. 

 

Výpočet pro stanovení počtu porovnání
37

  

Výpočet slouţí ke kontrolním účelŧm.  

2

)1( 


nn
N           (3.1) 

n…počet porovnávaných kritérií 

 

Tabulka č. 3. 4: Stanovení váhy kritérií párovým srovnáním 

Číslo kritéria nj vj Pořadí váhy kritéria 

1 5 0.33 1. 

2 4 0.27 2. 

3 2 0.13 4. 

4 3 0.20 3. 

5 1 0.07 5. 

6 0 0 6. 

Celkem 15 1 - 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

                                                 
37

 viz Houška (2003) 
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nj…počet zakrouţkovaných kritérií 

vj…váha kritéria 

 

Výpočet váhy kritéria
38

 

N

n
v

j

j             (3.2) 

 

Z tabulky je patrné, ţe největší váhu má kritérium cena a nejmenší váhu má kritérium 

minimální délky pojištění. 

 

3.2.5 Hodnocení variant investičního životního pojištění pro děti 

Cílem práce je najít optimální produkt investičního ţivotního pojištění pro děti z pěti 

vybraných pojišťoven na území České republiky. Pro hodnocení variant produktŧ pouţijeme 

Saatyho matici, která porovnává varianty z hlediska jednotlivých kritérií.  

Pro hodnocení párových porovnání kritérií se pouţívá devíti bodová stupnice, kde 

číslem 1 označujeme rovnocenná kritéria, číslem 3 označujeme slabě preferované kritérium 

před druhým, číslem 5 silně preferované kritérium před druhým, číslem 7 velmi silně 

preferované kritérium před druhým a číslem 9 označujeme absolutně preferované kritérium 

před druhým. Obrácené preference v Saatyho matici zapíšeme tak, ţe číslo 1 podělíme 

bodem, které jsme kritériu přidělili. Je moţné pouţít i mezistupňové hodnoty, např. 2, 4, 6 a 8. 

3.2.5.1 Porovnání variant v Saatyho matici z hlediska určených kritérií 

 Do Saatyho matice zapisujeme míru preference tak, jak nám připadá významný rozdíl 

mezi jedním kritériem u rŧzných produktŧ. Matice z hlediska kritéria ceny je znázorněna 

v Tab. 3. 5. Matice z hlediska kritéria předpokládaného zhodnocení akciových fondŧ je 

znázorněna v Tab. 3. 6. Matice kritéria připojištění dospělé osoby je znázorněna v Tab. 3.7. 

Kritérium moţnosti sjednání dalších připojištění je znázorněno v Tab. 3. 8. Matice sjednané 

pojistné doby je znázorněna v Tab. 3.9. A matice kritéria minimální délky pojištění je 

znázorněna v Tab. 3.10. 

 

 

 

                                                 
38

 viz Houška (2003) 
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Tabulka č. 3. 5: Matice z hlediska kritéria ceny  

Z tabulky je patrné, ţe největší váhu má Generali pojišťovna. Ta nabízí klientovi 

nejniţší cenu pojištění. 

0,33 Allianz AXA ČP Generali KP Ri vi 

Allianz 1 0,2 5 0,2 0,333 0,01332 0,0000647 

AXA 5 1 9 0,5 3 13,5 0,0655348 

ČP 0,2 0,111 1 0,111 0,143 7,05E-05 0,0000003 

Generali 5 2 9 1 3 54 0,2621393 

KP 3 0,333 7 0,333 1 0,465734 0,0022609 

Součet           67,97912 0,33 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Normalizovaný geometrický průměr řádků Saatyho matice
39

 

n

n

j

iji sR 



1

; kde n…počet variant,       (3.3) 

       sij…číselné hodnoty z matice. 

 

 

Výpočet váhy
40

 

jn

i

i

i

i v

R

R
v 


1

;          (3.4) 

  kde n…počet variant,        

   vj…váha zjištěná pomocí Fullerova trojúhelníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 viz Houška (2003) 
40

 viz Houška (2003) 



44 

 

Tabulka č. 3. 6:Matice z hlediska kritéria předpokládaného zhodnocení akciových fondů 

Z tabulky vidíme, ţe největší váhu má AXA pojišťovna. AXA pojišťovna nabízí 

klientovi největší zhodnocení peněţních prostředkŧ, a to ve výši aţ 8,04 %. 

0,27 Allianz AXA ČP Generali KP Ri vi 

Allianz 1 0,2 0,333 3 1 0,03996 0,000099828 

AXA 5 1 3 7 5 105 0,262311635 

ČP 3 0,333 1 5 3 2,997 0,007487124 

Generali 0,333 0,143 0,2 1 0,333 0,000634 0,000001585 

KP 1 0,2 0,333 3 1 0,03996 0,000099828 

Součet           108,0776 0,27 
Zdroj: Vlastní zpracování.  

 

Tabulka č. 3. 7: Matice z hlediska kritéria připojištění dospělé osoby 

U tohoto kritéria nemŧţeme jednoznačně určit, která pojišťovna měla největší váhu. 

Ale je patrné, ţe nejmenší váhu měla Generali pojišťovna. U pojišťovny Generali nelze 

připojistit dospělou osobu proti riziku smrti. 

0,13 Allianz AXA ČP Generali KP Ri vi 

Allianz 1 1 1 3 1 0,6 0,032466731 

AXA 1 1 1 3 1 0,6 0,032466731 

ČP 1 1 1 3 1 0,6 0,032466731 

Generali 0,333 0,333 0,333 1 0,333 0,002459 0,000133074 

KP 1 1 1 3 1 0,6 0,032466731 

Součet           2,402459 0,13 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tabulka č. 3. 8: Matice z hlediska kritéria sjednání dalšího připojištění 

Jako v předchozí tabulce, i zde nemŧţe určit, která pojišťovna měla největší váhu. 

Vidíme, ţe největší váhu měly tři pojišťovny, a to Allianz, AXA a Česká pojišťovna.  

0,2 Allianz AXA ČP Generali KP Ri vi 

Allianz 1 1 1 3 3 1,8 0,066484813 

AXA 1 1 1 3 3 1,8 0,066484813 

ČP 1 1 1 3 3 1,8 0,066484813 

Generali 0,333 0,333 0,333 1 1 0,007385 0,00027278 

KP 0,333 0,333 0,333 1 1 0,007385 0,00027278 

Součet           5,41477 0,2 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tabulka č. 3. 9: Matice z hlediska kritéria sjednané pojistné doby 

Z tabulky je patrné, ţe největší váhu má Česká pojišťovna, u které je pojistná doba 

nejdelší. 

0,07 Allianz AXA ČP Generali KP Ri vi 

Allianz 1 0,333 0,2 3 9 0,35964 0,000126912 

AXA 3 1 0,333 5 9 8,991 0,003172803 

ČP 5 3 1 7 9 189 0,066695566 

Generali 0,333 0,2 0,143 1 7 0,013333 4,70515E-06 

KP 0,111 0,111 0,111 0,143 1 3,91E-05 1,38029E-08 

Součet           198,364 0,07 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tabulka č. 3. 10: Matice z hlediska kritéria min. délky pojištění 

Z Tab. 3.4 je zřejmé, ţe minimální délka pojištění je u kaţdé pojišťovny stejná. Váhy 

u všech pojišťoven mají hodnotu 0, protoţe toto kritérium nezískalo ve Fullerově trojúhelníku 

ţádnou váhu. 

0 Allianz AXA ČP Generali KP Ri vi 

Allianz 1 1 1 1 1 0,2 0 

AXA 1 1 1 1 1 0,2 0 

ČP 1 1 1 1 1 0,2 0 

Generali 1 1 1 1 1 0,2 0 

KP 1 1 1 1 1 0,2 0 

Součet           1 0 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

3.2.6 Volba nejvhodnější varianty 

Nejvhodnější variantu zjistíme součtem vah kritérií, které jsme zjistili z matic pro 

jednotlivá kritéria. Výsledek, kterého jsme se dopátrali, je znázorněn v Tab. 3.11. Pro lepší 

orientaci ve výsledku je vhodnost variant zobrazena Grafem 3.1. Graf je sloţen z celkového 

součtu vah kritérií. 

Tabulka č. 3. 11: Konečné seřazení variant  

Pojišťovna (produkt) Součet Pořadí 

Allianz (Pastelka) 0,099242946 4. 

AXA (Medvídek) 0,429970808 1. 

ČP (Sluníčko Plus) 0,173134576 3. 

Generali (Clever Invest JUNIOR) 0,262551443 2. 

KP (Brouček) 0,035100226 5. 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Graf č. 3. 1: Vhodnost variant produktů 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Z grafu je moţné vidět, ţe nejvhodnějším produktem investičního ţivotního pojištění pro dítě 

je produkt Medvídek. Druhým nejvhodnějším produktem je Clever Invest JUNIOR, dalším 

v pořadí je Sluníčko Plus a Pastelka. Nejméně vhodným produktem je Brouček.  

 

3.2.7 Komparace a vyhodnocení výsledků porovnaných variant 

3.2.7.1 Allianz pojišťovna, a. s. – Pastelka 

  

Allianz pojišťovna, a. s. se s produktem Pastelka ocitla na pomyslném čtvrtém místě 

našeho ţebříčku. Ve všech maticích, které hodnotily předem stanovená kritéria, se produkt 

Pastelka umístil většinou na konci pořadí.  

 Cena, kterou pojišťovna stanovila, je druhá nejdraţší ze všech pojišťoven. Další 

kritéria, která byla stanovena k hodnocení produktŧ, jsou většinou shodná s ostatními 

pojišťovnami. Zhodnocení prostředkŧ v akciových fondech se předpokládá ve výši 6 % p. a. 

U tohoto produktu si mŧţeme připojistit Zproštění od placení pojistného pro případ smrti 

dospělé osoby. Také mŧţeme sjednat Připojištění dospělé osoby pro případ smrti, kdy je 
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pojištěnému vyplaceno jednorázové plnění určené ve smlouvě. Tyto připojištění povaţujeme 

za výhody produktu.  

 

3.2.7.2 AXA pojišťovna, a. s. - Medvídek 

 

Pojišťovna AXA se umístila na prvním místě a stala se nejvhodnějším produktem pro 

modelovou osobu. V maticích, které zobrazují hodnocení kritérií, se produkt umisťoval 

většinou jako první v pořadí. Při hodnocení kritéria předpokládaného zhodnocení fondŧ, se 

produkt umístil jako první. AXA pojišťovna nabízí zhodnocení finančních prostředkŧ, které 

hodlá klient vloţit do akcií, aţ ve výši 8,04 % p. a., tuto skutečnost mŧţeme zařadit mezi 

výhody produktu.   

I kdyţ produkt není v naší nabídce nejlevnější, s cenou 372 Kč měsíčně se stal druhým 

nejlevnějším produktem. Příznivá cena je brána jako další výhoda tohoto produktu. 

Pojišťovna nám také nabízí připojištění Zproštění od placení pojištění v případě plné 

invalidity dospělé osoby a také má pro své klienty zřízenou bezplatnou telefonní linku.  

 

3.2.7.3 Česká pojišťovna, a. s. – Sluníčko Plus 

 

 Produkt Sluníčko Plus České pojišťovny, a. s. se umístil na třetím místě. I kdyţ 

pojišťovna nabízí nejdraţší produkt, jeho cena je 1300 Kč měsíčně, tak v produktu je zahrnuto 

kompletní připojištění dospělé osoby i s úrazovými připojištěními, z tohoto dŧvodu je cena 

produktu tak vysoká. Připojištění dospělé osoby je největší výhodou tohoto produktu. Tento 

fakt nám výši pojistného kompenzuje.  

 Předpokládané zhodnocení peněţních prostředkŧ je druhé největší, ve výši 7 % p. a. 

Cena produktu je i kvŧli této skutečnosti tak vysoká, protoţe rozloţení prostředkŧ do 

akciových fondŧ nám nedovolovalo sjednat pojištění s niţší cenou. Další kritéria, která jsme 

mezi sebou porovnávali, jsou většinou shodná s produkty jiných pojišťoven. 

 

3.2.7.4 Generali pojišťovna, a. s. – Clever Invest JUNIOR 

 

 Generali pojišťovna se s produktem Clever Invest JUNIOR dostala na druhou nejvyšší 

pozici. Přestoţe cena produktu u Generali pojišťovny byla nejniţší, k pojištění nelze sjednat 
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připojištění zproštění od placení pojistného. U většiny matic, kromě matice zohledňující cenu, 

se produkt Clever Invest JUNIOR umisťoval na spodních příčkách. 

 Hlavní výhodou produktu je jiţ zmíněná cena, 351 Kč měsíčně. U produktu je 

předpokládáno zhodnocení peněţních prostředkŧ pouze ve výši 5 % p. a., zhodnocení je 

nejniţší ze všech moţných produktŧ, a proto výši předpokládaného zhodnocení řadíme mezi 

nevýhody produktu.  

 

3.2.7.5 Komerční pojišťovna, a. s. – Brouček 

 

 Produkt Brouček od Komerční pojišťovny se umístil na posledním místě. Produkt je 

pro modelovou osobu nejméně vhodný. Předpokládané zhodnocení akciových fondŧ je  

6 % p. a. Největší podíl na tom, ţe se produkt Brouček umístil na posledním místě, je fakt, ţe 

smlouva je sjednána pouze na 18 let. Avšak délku pojistné smlouvy si mŧţe kaţdý klient 

zvolit sám a smlouva mŧţe být sjednána aţ do 26 let dítěte. 

 Mezi výhody tohoto produktu mŧţeme zařadit cenu, která je třetí nejniţší a také velké 

mnoţství asistenčních sluţeb, které jsou nabízeny k ochranné variantě. Mnoţství sjednaných 

připojištění, minimální délka pojištění a připojištění Zproštění od placení pojistné je shodné 

s produkty, které nabízejí i jiné pojišťovny. 

 

3.2.7.6 Vyhodnocení zjištěných výsledků 

 

 Analýza byla provedena k tomu, abychom srovnali nabídku dětských investičních 

ţivotních pojištění u vybraných pěti pojišťoven na českém trhu. Srovnání jsme provedli  

u pojišťovny Allianz, AXA pojišťovny, České pojišťovny, pojišťovny Generali a Komerční 

pojišťovny. 

 Nabízené produkty se od sebe příliš neliší, a proto se pojišťovny spíše zaměřují na 

připojištění, která nabízejí ke svým produktŧm. Připojištění, která si k pojistné smlouvě 

mŧţeme sjednat, jsou připojištění rizikového typu (úrazová připojištění). Zákazník si mŧţe 

vybrat, jestli bude upřednostňovat niţší cenu pojištění, nebo vyšší rozsah připojištění a tím  

i kvalitnější sluţby spojené s pojištěním za vyšší cenu. Pro většinu lidí je nejdŧleţitějším 

kritériem při výběru cena, proto také kritérium cena byla pomocí Fullerova trojúhelníku 

zvolena jako nejdŧleţitější. 
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 Po provedení metody párového srovnání se nejoptimálnějších produktem stalo 

investiční ţivotní pojištění od AXA pojišťovny, a. s.  
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Závěr 

 

Jak uţ sám název práce napovídá, cílem práce bylo naleznutí optimálního produktu 

dětského investičního ţivotního pojištění pro modelovou osobu u vybraných pěti pojišťoven 

pŧsobících v České republice. Toho bylo dosaţeno pomocí metody párového srovnání. U této 

metody jsme nejdříve stanovili varianty řešení, to byly pojišťovny Allianz s produktem 

Pastelka, AXA s produktem Medvídek, Česká pojišťovna s produktem Sluníčko Plus, 

Generali s produktem Clever Invest JUNIOR a Komerční pojišťovna s produktem Brouček. 

Dále byla stanovena kritéria, pomocí kterých produkty porovnávali. Kritéria, která byla 

stanovena jako nejdŧleţitější pro výběr optimální varianty, jsou cena pojištění, 

předpokládaného zhodnocení prostředkŧ v akciových fondech, připojištění dospělé osoby, 

moţnost sjednání dalších připojištění, sjednaná pojistná doba a minimální délka pojištění. Po 

stanovení kritérií bylo zapotřebí určit váhu jednotlivých kritérií. K tomu byl pouţit Fullerŧv 

trojúhelník a tím bylo zjištěno, ţe největší váhu má kritérium cena. Kdyţ byly stanoveny váhy 

jednotlivých kritérií, přistoupilo se k samotnému párovému srovnání.  

Metoda párového srovnání se provedla pomocí dosazování do Saatyho matice. 

Saatyho matice porovnává varianty z hlediska jednotlivých kritérií. Takţe byly vytvořeny 

matice z hlediska kritéria cena, předpokládané zhodnocení akciových fondŧ a další. Kaţdá 

matice obsahuje váhu pojišťoven, které nabízejí jednotlivé produkty. Čím vyšší je váha 

pojišťovny, tím je produkt, který pojišťovna nabízí, optimálnější pro modelovou osobu. 

Součtem vah pojišťoven ze všech matic byla získána absolutní váha pojišťoven. Z informace 

o absolutní váze pojišťoven bylo stanoveno pořadí nejvhodnějších variant. Jako 

nejoptimálnější produkt pro modelovou osobu, byl stanoven produkt Medvídek od AXA 

pojišťovny. Následoval produkt Clever Invest JUNIOR, Sluníčko Plus, Pastelka a pak 

Brouček. 

Metodou párového srovnání bylo zjištěno, ţe optimální produktem pro modelovou 

osobu je investiční ţivotní pojištění Medvídek. Pojištění Medvídek v sobě zahrnuje 

připojištění Zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity dospělého atd.  

U akciových fondŧ nabízí zhodnocení aţ 8,04 % p. a. V případě ceny za měsíční pojistné je 

rozdíl mezi nejniţší nabízenou cenou pojištění a cenou nabízenou AXA pojišťovnou pouze 21 

Kč měsíčně. Tento rozdíl není nikterak veliký, a tak, i kdyţ cena pojištění byla zvolena jako 

hlavní kritérium, se Medvídek stal nejvíce vhodným produktem pro modelovou osobu. 
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Příloha č. 1 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, §15, 

6. odstavec 

 

Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve 

zdaňovacím období na jeho soukromé ţivotní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi 

poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna  

k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního 

předpisu,
89)

, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo 

Evropského hospodářského prostoru za předpokladu, ţe výplata pojistného plnění (dŧchodu 

nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána aţ po 60 měsících od uzavření smlouvy  

a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehoţ prŧběhu dosáhne poplatník věku 60 let,  

a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ doţití navíc za 

předpokladu, ţe pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ doţití  

s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na  

40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ doţití s 

pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč. U 

dŧchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku povaţuje odpovídající jednorázové 

plnění při doţití. V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně 

rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální 

částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, ţe 

poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Při nedodrţení těchto podmínek z 

dŧvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění 

odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, 

ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech  

z dŧvodu zaplaceného pojistného základ daně sníţen, s výjimkou pojistných smluv, u nichţ 

nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota 

pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého ţivotního pojištění splňující 

podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/poznamky.aspx#poznamka89
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx#par10


 

Příloha č. 2 Úmrtnostní tabulka České republiky za rok 2008 

   
        

Ţeny     Females 

věk qx px lx dx Lx Tx ex 

                

0 0,002369 0,997631 100000 237 99782 8013199 80,13 

1 0,000260 0,999740 99763 26 99750 7913417 79,32 

2 0,000196 0,999804 99737 20 99727 7813667 78,34 

3 0,000102 0,999898 99718 10 99712 7713939 77,36 

4 0,000055 0,999945 99707 6 99705 7614227 76,37 

5 0,000063 0,999937 99702 6 99699 7514522 75,37 

6 0,000083 0,999917 99696 8 99691 7414824 74,37 

7 0,000077 0,999923 99687 8 99684 7315132 73,38 

8 0,000089 0,999911 99680 9 99675 7215449 72,39 

9 0,000083 0,999917 99671 8 99667 7115773 71,39 

10 0,000067 0,999933 99663 7 99659 7016106 70,40 

11 0,000079 0,999921 99656 8 99652 6916447 69,40 

12 0,000084 0,999916 99648 8 99644 6816795 68,41 

13 0,000098 0,999902 99640 10 99635 6717151 67,41 

14 0,000162 0,999838 99630 16 99622 6617517 66,42 

15 0,000198 0,999802 99614 20 99604 6517895 65,43 

16 0,000239 0,999761 99594 24 99582 6418291 64,44 

17 0,000228 0,999772 99570 23 99559 6318708 63,46 

18 0,000206 0,999794 99548 21 99537 6219150 62,47 

19 0,000223 0,999777 99527 22 99516 6119612 61,49 

20 0,000239 0,999761 99505 24 99493 6020096 60,50 

21 0,000240 0,999760 99481 24 99469 5920603 59,51 

22 0,000244 0,999756 99457 24 99445 5821134 58,53 

23 0,000272 0,999728 99433 27 99419 5721689 57,54 

24 0,000273 0,999727 99406 27 99392 5622270 56,56 

25 0,000297 0,999703 99379 29 99364 5522877 55,57 

26 0,000295 0,999705 99349 29 99335 5423513 54,59 

27 0,000282 0,999718 99320 28 99306 5324179 53,61 

28 0,000296 0,999704 99292 29 99277 5224873 52,62 

29 0,000314 0,999686 99263 31 99247 5125595 51,64 

30 0,000345 0,999655 99231 34 99214 5026348 50,65 

31 0,000386 0,999614 99197 38 99178 4927134 49,67 

32 0,000450 0,999550 99159 45 99137 4827956 48,69 

33 0,000466 0,999534 99114 46 99091 4728819 47,71 

34 0,000469 0,999531 99068 46 99045 4629728 46,73 

35 0,000446 0,999554 99022 44 99000 4530683 45,75 

36 0,000525 0,999475 98977 52 98952 4431684 44,77 

37 0,000597 0,999403 98926 59 98896 4332732 43,80 

38 0,000719 0,999281 98866 71 98831 4233836 42,82 

39 0,000864 0,999136 98795 85 98753 4135005 41,85 

40 0,000995 0,999005 98710 98 98661 4036253 40,89 

41 0,001070 0,998930 98612 105 98559 3937592 39,93 

42 0,001199 0,998801 98506 118 98447 3839033 38,97 

43 0,001234 0,998766 98388 121 98328 3740585 38,02 

44 0,001286 0,998714 98267 126 98204 3642258 37,06 

45 0,001439 0,998561 98140 141 98070 3544054 36,11 

46 0,001578 0,998422 97999 155 97922 3445984 35,16 

47 0,001784 0,998216 97845 175 97757 3348062 34,22 

48 0,002183 0,997817 97670 213 97563 3250305 33,28 

49 0,002564 0,997436 97457 250 97332 3152742 32,35 

50 0,002916 0,997084 97207 283 97065 3055410 31,43 

51 0,003106 0,996894 96923 301 96773 2958345 30,52 

52 0,003196 0,996804 96622 309 96468 2861572 29,62 



 

53 0,003388 0,996612 96314 326 96150 2765104 28,71 

54 0,003698 0,996302 95987 355 95810 2668953 27,81 

55 0,004164 0,995836 95632 398 95433 2573143 26,91 

56 0,004715 0,995285 95234 449 95010 2477710 26,02 

57 0,005226 0,994774 94785 495 94537 2382701 25,14 

58 0,005948 0,994052 94290 561 94009 2288163 24,27 

59 0,006522 0,993478 93729 611 93423 2194154 23,41 

60 0,006935 0,993065 93118 646 92795 2100731 22,56 

61 0,007339 0,992661 92472 679 92133 2007936 21,71 

62 0,007842 0,992158 91793 720 91433 1915803 20,87 

63 0,008632 0,991368 91073 786 90680 1824370 20,03 

64 0,009684 0,990316 90287 874 89850 1733690 19,20 

65 0,010697 0,989303 89413 956 88935 1643839 18,38 

66 0,011666 0,988334 88456 1032 87941 1554905 17,58 

67 0,012591 0,987409 87425 1101 86874 1466964 16,78 

68 0,013469 0,986531 86324 1163 85742 1380090 15,99 

69 0,014658 0,985342 85161 1248 84537 1294348 15,20 

70 0,015862 0,984138 83913 1331 83247 1209811 14,42 

71 0,018152 0,981848 82582 1499 81832 1126563 13,64 

72 0,021164 0,978836 81083 1716 80225 1044731 12,88 

73 0,024702 0,975298 79367 1960 78386 964506 12,15 

74 0,027784 0,972216 77406 2151 76331 886120 11,45 

75 0,031214 0,968786 75256 2349 74081 809789 10,76 

76 0,033880 0,966120 72907 2470 71672 735708 10,09 

77 0,037717 0,962283 70437 2657 69108 664036 9,43 

78 0,043967 0,956033 67780 2980 66290 594928 8,78 

79 0,051050 0,948950 64800 3308 63146 528638 8,16 

80 0,058295 0,941705 61492 3585 59699 465493 7,57 

81 0,066261 0,933739 57907 3837 55989 405793 7,01 

82 0,074848 0,925152 54070 4047 52047 349805 6,47 

83 0,085113 0,914887 50023 4258 47894 297758 5,95 

84 0,097452 0,902548 45765 4460 43535 249864 5,46 

85 0,110796 0,889204 41305 4576 39017 206329 5,00 

86 0,126811 0,873189 36729 4658 34400 167311 4,56 

87 0,144589 0,855411 32071 4637 29753 132911 4,14 

88 0,164642 0,835358 27434 4517 25176 103158 3,76 

89 0,187238 0,812762 22917 4291 20772 77983 3,40 

90 0,212600 0,787400 18626 3960 16646 57211 3,07 

91 0,240935 0,759065 14666 3534 12900 40564 2,77 

92 0,272423 0,727577 11133 3033 9616 27665 2,48 

93 0,307200 0,692800 8100 2488 6856 18048 2,23 

94 0,345337 0,654663 5612 1938 4643 11193 1,99 

95 0,386816 0,613184 3674 1421 2963 6550 1,78 

96 0,431504 0,568496 2253 972 1767 3587 1,59 

97 0,479121 0,520879 1281 614 974 1820 1,42 

98 0,529220 0,470780 667 353 491 846 1,27 

99 0,581162 0,418838 314 183 223 356 1,13 

100 0,634109 0,365891 132 83 90 133 1,01 

101 0,687033 0,312967 48 33 32 43 0,89 

102 0,738750 0,261250 15 11 9 11 0,76 

103 1,000000 0,000000 4 4 2 2 0,50 

Zdroj: www.czso.cz 

  



 

 

Příloha č. 3        Produkty životního pojištění pro děti v České republice 

    
         

Název pojišťovny Produkt Typ pojištění 
Počet pojištěných 

dětí a dospělých 

Min. vstupní věk 

dítěte 

Max. vstupní věk 

dítěte 

Max. délka 

pojištění (do věku 

dítěte) 

Min. pojistná 

doba (roky) 
Internetové stránky 

AEGON Pojišťovna, 

a.s. 
AEGON Juventus IŢP 1 dítě a 1 dospělý 2 měsíce 15 26 5 www.aegon.cz 

Allianz pojišťovna, a.s. 
Pastelka IŢP 4 děti a 2 dospělí 0 12 25 5 

www.allianz.cz 

Junior Hit RŢP 4 děti 0 17 18 1 

Amcico pojišťovna, a.s. 

Relax junior KŢP 1 dítě 0 14 25 10 

www.amcico.cz 

Baby KŢP 1 dítě a 1 dospělý 0 14 25 10 

Invest junior IŢP 1 dítě  0 14 25 10*; 5** 

Garant junior UŢP 1 dítě 0 14 25 10*; 5** 

Aviva ţivotní 

pojišťovna, a.s. 
Talisman IŢP 1 dítě a 1 dospělý 0 15 25 10 www.aviva-pojistovna.cz 

AXA ţivotní 

pojišťovna, a.s. 
Medvídek IŢP 1 dítě a 1 dospělý 0 16 26 5 www.axa.cz 

Česká podnikatelská 

pojišťovna, a.s. 

Ţivotní pojištění 

s Filipem PLUS 
KŢP 1 dítě 0 14 25 10 www.cpp.cz 

Česká pojišťovna, a.s. SLUNÍČKO Plus IŢP 1 dítě a 2 dospělí 0 14 26 5 www.ceskapojistovna.cz 

ČSOB Pojišťovna, a.s. 
ČTYŘLÍSTEK UŢP 1 dítě a 2 dospělí 0 15 25 5 

www.csobpoj.cz 

KORUNKA KŢP 1 dítě a 2 dospělí 0 21 26 5 

Generali Pojišťovna, a.s. 

Lvíček Generali KŢP 1 dítě a 1 dospělý 0 13 19 5 

www.generali.cz 
Future Junior IŢP 1 dítě 0 14 99 5 

Clever Invest 

Junior 
IŢP 1 dítě 0 14 75 5 

 

http://www.allianz.cz/
http://www.amcico.cz/
http://www.aviva-pojistovna.cz/
http://www.csobpoj.cz/


 

ING Ţivotní pojišťovna 

N.V. 

Junior Plus IŢP 1 dítě 3 měsíce 20 24 5 

www.ing.cz 

Junior Top IŢP 1 dítě 3 měsíce 20 24 5 

Investor Junior IŢP 1 dítě 3 měsíce 20 24 5 

Stipendijní pojištění KŢP 
1 dospělý ve 

prospěch 1 dítěte 
3 měsíce 20 24 5 

Kooperativa pojišťovna, 

a.s. 

RADOST KŢP 1 dítě a 1 dospělý 0 15 25 10 
www.koop.cz 

BUDOUCNOST KŢP 1 dítě a 1 dospělý 0 17 25 7 

Komerční pojišťovna, 

a.s. 
Brouček IŢP 1 dítě a 1 dospělý 0 14 26 5 www.komercpoj.cz 

Pojišťovna České 

spořitelny, a.s. 

Flexibilní ţivotní 

pojištění JUNIOR 
UŢP 1 dítě a 1 dospělý 0 18 25 5 www.pojistovnacs.cz 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Motýlek KMOT KŢP 1 dítě a 1 dospělý 0 18 26 5 

www.uniqa.cz 

Motýlek IMOT IŢP 1 dítě a 1 dospělý 0 18 26 5 

Victoria Volksbanken 

pojišťovna, a.s. 
Premiant Plus KŢP 1 dítě 0 13 18 5 www.victoria.cz 

Wüstenrot, ţivotní 

pojišťovna, a.s. 
Dětský balíček KŢP 1 dítě a 2 dospělí 6 týdnŧ 13 18 5 www.wuestenrot.cz  

Zdroj: Vlastní zpracování + internetové stránky pojišťoven. 

     

 
 

       *u běţně placeného pojistného 

      ** u jednorázově zaplaceného pojistného 

     KŢP…kapitálové ţivotní pojištění 

       IŢP…investiční ţivotní pojištění 

       UŢP…univerzální ţivotní pojištění 

       RŢP…rizikové ţivotní pojištění 

       

http://www.komercpoj.cz/
http://www.pojistovnacs.cz/
http://www.victoria.cz/
http://www.wuestenrot.cz/
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Macháčková Jana, Uničovská 91, 785 01, Šternberk, 602 709  289 

Nabídka investičního ţivotního pojištění 
Tarif Z65 Clever Invest JUNIOR 

 

 

 pojištěný  
Příjmení a jméno : XYZ  

Rodné číslo : 09 (Dívka)  
Vstupní věk : 1 let  

Počátek pojištění:    1.  6. 2010   Pojistné bude placeno:  23 let  Konec pojištění: 31.  

5. 2033 

 Pátý kalendářní den po zaplacení prvního pojistného v plné výši  je pojištěnému poskytována pojistná ochrana ve výši uvedené 
v návrhu, maximálně však 3.000.000 Kč za jednu pojistnou událost. 
 
Splátka pojistného: 351 Kč placeno   12 x ročně 
Z toho roční rizikové pojistné (v 1. roce): 605 Kč 
  

 Při doţití se konce pojištění 
Při růstu podílu:  5,00  % 4,00  % 
Celkem k výplatě v případě doţití: 117 047 Kč 104 416 Kč 

 Při úmrtí pojištěného během pojištění 
- obmyšleným osobám je vyplacena sjednaná pojistná částka 2 000 Kč 
+ aktuální hodnota investice. 

  V případě úrazu pojištěného 
Pojištěnému je vyplaceno od 1. dne léčení úrazu (pokud doba nezbytného léčení úrazu byla  
delší než 7 dnů) po dobu nezbytnou k léčení úrazu dle tabulky sjednané denní odškodné  
doplňkového pojištění 50 Kč 
V případě hospitalizace následkem úrazu se denní odškodné navyšuje na: 100 Kč 

V případě hospitalizace pojištěného následkem úrazu je vyplacena denní dávka: 100 Kč 

V případě trvalých následků úrazu je pojištěnému vyplacena částka odpovídající stupni 
invalidity z pojistné částky 200 000 Kč 
Plnění je vypláceno od  0,001% stupně invalidity; v případě 100% stupně invalidity: 1 000 000 Kč 

4 Paušální částky bez zvýšení pojistného 
5 Ztráta trvalého zubu působením zevního násilí: 1 000 Kč 

Jizva způsobená úrazem o délce min. 6 cm (na krku a obličeji 3 cm): 1 000 Kč 
Do 18 let věku je poskytována paušální částka za zlomeniny: 
 úplné zlomeniny dlouhých kostí, kosti lebeční a zlomeniny pánve: 1 000 Kč 
 ostatní zlomeniny:  500 Kč 
 
(vyplácí se buď plnění za dobu nezbytného léčení, nebo paušál - jen vyšší z obou) 

Maximální výstupní věk pro doplňkové úrazové pojištění je 18 let. 

 

 
Minimální pojistné za životní část pojištění: 300 Kč 
Minimální pojistné za  doplňkové úrazové pojištění: 51 Kč 

Běţné pojistné za celou smlouvu: 351 Kč 
  

Příloha č. 7 



 

Alokační poměr (investiční strategie) 

Pojistné je investováno prostřednictvím Progresivní globální strategie. 
 
Pojistné je investováno do podílových fondů v následujícím poměru: 
 

Název fondu Alokační poměr 

 
High Conviction Europe C 20 % 
Central and Eastern European Equities C 30 % 
Euro Equities Opportunity C 20 % 
Global Multi Utilities C 30 % 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH POJIŠTĚNÍ 
 

Maximální doporučené zhodnocení podílového účtu klienta je  8,00 %. 

Předpokládaný růst ceny podílu: 5,00 %  

 
Rok  Kumulované   Rizikové Hodnota Odkupné Pojistné plnění 
 pojistné   pojistné investice  v případě smrti 
 
 1 4 212   605 2 871 0 4 871 
 2 8 424   605 5 644 0 7 644 
 3 12 636   606 8 566 3 302 10 566 
 4 16 848   605 11 646 6 629 13 646 
 5 21 060   605 14 890 10 113 16 890 
 6 25 272   605 18 308 13 702 20 308 
 7 29 484   605 21 907 17 524 23 907 
 8 33 696   605 25 696 21 585 27 696 
 9 37 908   605 29 685 25 780 31 685 
 10 42 120   605 33 882 30 231 35 882 
 11 46 332   605 38 299 34 891 40 299 
 12 50 544   605 42 947 39 772 44 947 
 13 54 756   605 47 835 44 885 49 835 
 14 58 968   605 52 977 50 292 54 977 
 15 63 180   605 58 385 55 953 60 385 
 16 67 392   606 64 071 61 929 66 071 
 17 71 604   606 70 050 68 186 72 050 
 18 75 816   16 76 941 75 343 78 941 
 19 80 028   16 84 185 82 885 86 185 
 20 84 240   16 91 799 90 825 93 799 
 21 88 452   16 99 801 99 139 101 801 
 22 92 664   16 108 210 107 887 110 210 
 23 96 876   16 117 047 117 047 119 047 

Výše zhodnocení investice, které je použito v tomto modelovém příkladu, má pouze orientační 
charakter.  
V praxi je zhodnocení určeno výnosností fondů, do kterých je pojistné alokováno. 
6  Tato modelová nabídka má pouze informativní charakter, tzn. že ji nelze považovat za součást 

pojistné smlouvy a společnosti Generali Pojišťovna a.s. z ní neplynou žádné závazky. 
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