
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A JEHO ANALÝZA 
 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Blanka Handlová 

Vedoucí bakalářské práce:    RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D. 

 

 

 

Most 2010 



 

 

Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci včetně přílohy, jsem vypracovala samostatně a uvedla 

jsem všechny použité podklady a literaturu.  

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a §60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít 

(§35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

V Mostě dne 15. 4. 2010                          Blanka Handlová 

 

 



 

 

Anotace 

 V předložené práci je zpracovaná analýza krátkodobého cestovního pojištění pěti 

vybraných pojišťoven na českém pojistném trhu. Mezi vybrané pojišťovny patří Česká 

pojišťovna, a. s., Kooperativa pojišťovna, a. s., Allianz pojišťovna, a. s., ČSOB Pojišťovna, 

a. s. a Generali Pojišťovna, a. s.. Vysvětluje pojmy týkající se pojištění, pojišťovnictví, 

cestovního pojištění, dále vysvětluje význam sjednávání cestovního pojištění a analyzuje 

nabídky vybraných pojišťoven včetně nabízených připojištění. Obsahem práce je i cenové 

porovnání nabídek pro fiktivního klienta a souhrnná závěrečná analýza, při níž je využita 

metoda SILAKI. 

 

Klíčová slova: pojištění, cestovní pojištění, pojištění léčebných výloh, limity pojistného 

plnění, analýza 

 

 

 

 

Summary 

This thesis treats of  an analysis of  short term travel insurance of five selected  insurance 

companies in the Czech insurance market. Among the selected insurance companies are the Czech 

Insurance Company, Kooperativa Insurance Company, Allianz Insurance Company, CSOB 

Insurance Company  and Generali Insurance Company. It explains  the concepts related to 

insurance, system of  insurance, travel insurance. Further  explaining the importance of arranging a 

travel insurance and  it  analyses  the offers of selected insurance companies  including offered  

insurance. The subject of my thesis  is  also a price comparison of offers  for a fictitious client and a 

comprehensive final analysis in which is used  the method SILAKI.  

 

Keywords:  insurance, travel insurance, insurance of  medical expenses, limits of  insurance 

coverage ,  analysis. 
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1 ÚVOD 

 Na českém pojistném trhu působí řada pojišťoven, které nabízejí cestovní pojištění. 

Nabídky cestovního pojištění však nejsou zcela stejné, liší se rozsahem, cenou, limity 

pojistného plnění, nabízenými slevami, možností připojištění rizikových sportů, možností 

připojištění doplňkových pojištění a rozsahem asistenčních služeb. 

Na výběr cestovního pojištění, které by nám nejvíce vyhovovalo, mnohdy nezbývá 

čas a ani energie. Pravděpodobně jen hrstka z nás se před cestou do zahraničí zabývá 

porovnáváním cestovního pojištění od různých pojišťoven a srovnává, která nabídka je pro 

něj nejvýhodnější. Běžně jsme již myšlenkami na dovolené a máme před sebou spoustu 

jiných povinností, které je nutné před odjezdem na dovolenou ještě stihnout. V poslední 

dny před odjezdem se většina z nás dostaví do nejbližší pojišťovny k uzavření jakéhokoliv 

cestovního pojištění. V zápalu cestovních povinností si někteří vzpomenou i v den odjezdu 

a ani nemají čas si poslechnout nabídku pojišťovny, kterou právě navštívili, hlavně aby 

obdrželi nějakou kartičku, s kterou se budou v zahraničí při léčbě prokazovat. A ti co 

zapomněli nebo nepovažují cestovní pojištění za důležité, odjíždějí dokonce bez něj – na 

vlastní riziko, proto je práce věnovaná krátkodobému cestovnímu pojištění, které klienti 

nejvíce využívají. 

A protože se cestovní pojištění bere za věc automatickou a pro většinu cestujících 

do zahraničí nezajímavou, přivedlo mě to k myšlence porovnání rozdílů cestovního 

pojištění mezi největšími českými komerčními pojišťovnami.  

Mezi pojišťovny, u kterých provedu analýzu, patří: 

Česká pojišťovna, a. s. 

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

Allianz pojišťovna, a. s. 

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

Generali Pojišťovna, a. s. 
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Pro tyto pojišťovny jsem se rozhodla, protože mají největší podíl předepsaného 

pojistného na trhu podle objemu v roce 2009 a jsou tak veřejnosti nejvíce známé a 

veřejností nejvíce navštěvované. 

Na začátku své bakalářské práce se krátce věnuji pojmům pojištění, pojišťovnictví, 

historickému vývoji a výběru pojišťoven pro svou analýzu.  

Podrobně se zaměřím na vysvětlení významu a důležitosti cestovního pojištění, 

nabízeným typům cestovního pojištění a jeho variantám.  Základem cestovního pojištění je 

pojištění léčebných výloh, vysvětluji podstatu, porovnávám limity pojistného plnění, ceny 

a zmiňuji se i o výlukách.  

Cestovní pojištění je na pojistném trhu nabízeno s různými možnostmi připojištění. 

Popisuji různé druhy připojištění a i u nich porovnávám limity pojistného plnění. 

V poslední kapitole se věnuji výběru vhodného cestovního pojištění. Popisuji 

konkrétní nabídky analyzovaných pojišťoven a porovnávám cenu cestovního pojištění pro 

fiktivního klienta. Po porovnání cen se dále věnuji souhrnné analýze, kde při porovnávání 

je nutné zohlednit více kritérií. 

V současné době, dochází-li k porovnávání nabídek jednotlivých pojišťoven, je 

porovnání vždy směřováno pouze k ceně pojištění a jsou opomíjeny ostatní faktory. 

Zjednodušené analýzy jsou pak prezentovány potencionálním klientům v tisku, médiích či 

na internetu. A i proto jsem se rozhodla pro podrobnější analýzu cestovního pojištění.  
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2 POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 

2.1 Pojištění 

Pojištění znamená přenesená rizika na specializovanou instituci – pojistitele, 

vlastně se rovněž jedná o tvorbu rezerv na krytí rizik (prostřednictvím příspěvků na 

pojištění od jednotlivých zúčastněných), ovšem jde o kolektivní tvorbu rezervy, o 

rozdělení rizika mezi více zúčastněných a krytí rizik není ohraničeno naspořenými 

prostředky jednotlivého účastníka. 

Pojištění patří mezi finanční služby, kdy se za úplatu poskytuje pojistná ochrana. 

Jako součást infrastruktury ekonomiky působí pojištění na průběh procesu reprodukce tím, 

že přesouvá část finančních prostředků tam, kde jsou v daném okamžiku potřeba. 

S nahodilými událostmi se pojistitel vyrovnává dvěma způsoby:  

- může je krýt z vlastních zdrojů (samopojištění), 

- využije pojištění (riziko se přesouvá na jinou instituci, která provozuje pojištění). 

 Komerční pojištění pomáhá stabilizovat ekonomickou úroveň ekonomických 

subjektů. Ekonomické subjekty jsou pojištěním chráněny proti vzniku případného rizika a 

následné ztráty, která by mohla ekonomický subjekt existenčně ohrozit. Komerční pojištění 

je dobrovolné a každý jednotlivec či subjekt si svou volbou ovlivní, zda chce pojištěním 

řešit ochranu svého majetku, odpovědnosti, zdraví, svou budoucí finanční stabilitu nebo 

sociální situaci.  

2.1.1 Historický vývoj pojištění 

Pojištění v podmínkách České republiky po druhé světové válce: 

- Před rokem 1945 působilo v Československu více jak 700 pojišťoven a 

pojišťovacích spolků. V roce 1945 byly pojišťovny znárodněny a jejich počet byl 

snížen na pouhých pět pojišťoven. V roce 1948 byla vytvořena jedna státní 

pojišťovna, v roce 1968 v souvislosti s federalizací došlo k rozdělení na Českou 

státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu.    

- V roce 1991 byl vydán Zákon o pojišťovnictví a tím se vytvořily podmínky pro 

zrušení monopolu tehdejší České státní pojišťovny. Zároveň byl tak umožněn vstup 
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dalším pojišťovnám na pojistný trh. Do konce roku 1999 vzniklo na českém trhu 42 

pojišťoven a jejich stav se neustále mění. [1] 

2.1.2 Členění pojištění 

Z hlediska způsobu financování se pojištění člení na dva systémy: 

a) pojištění sociální – zahrnuje úhradu tzv. sociálních rizik v rozsahu daném 

rozhodnutím státu, je koncipováno jako pojištění povinné, 

b) pojištění komerční (soukromé) – zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů 

(fyzických i právnických osob), kdy se subjekty většinou sami rozhodují na 

základně svých potřeb (kromě některých povinných pojištění). 

Z hlediska právního se pojištění člení na:  

a) pojištění dobrovolné, kdy se sjednává pojistná smlouva mezi pojistníkem a 

pojistitelem a to v závislosti na rozhodnutí pojistníka, 

b) pojištění povinné: 

- povinné smluvní, kdy v právním předpise je určena povinnost sjednání pojistné 

smlouvy pro dané subjekty, 

- zákonné, kdy povinnost vyplývá ze zákona a pojistná smlouva se nesjednává (z 

právního předpisu vyplývá povinnost platit pojistné ve vymezené výši, vymezené 

instituci a ve vymezených termínech). [1] 

2.1.3 Základní pojmy komerčního pojištění 

Pojistník – osoba (fyzická nebo právnická), která uzavřela pojistnou smlouvu 

s pojistitelem a zároveň se v pojistné smlouvě zavázala platit pojistné za pojistnou ochranu 

pojištěného. 

Pojištěný – osoba, na jejíž majetek, odpovědnost za škody, život nebo zdraví se pojištění 

vztahuje. Osoba, které vzniká na základě uzavřené pojistné smlouvy právo na pojistné 

plnění a to bez ohledu na to, zda pojištění sjednala sama, nebo pojištění sjednala jiná osoba 

(pojistník). 

Pojistitel – právnická osoba, která má oprávnění provozovat pojištění, tj. pojišťovna 

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

Oprávněná osoba – osoba, které vzniklo právo na pojistné plnění. 
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Obmyšlený – osoba, ve prospěch které by bylo v případě úmrtí pojištěného (v pojištěních, 

kde je kryto riziko úmrtí) vyplaceno pojistné plnění. 

Pojistná smlouva – právní dokument, který završuje dvoustranný právní akt, na jehož 

základě vzniká smluvní pojištění fyzických a právnických osob. Pojistnou smlouvou se 

pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, pokud nastane nahodilá 

událost, která je ve smlouvě podrobně specifikovaná. Pojistník, který s pojistitelem 

pojistnou smlouvu uzavřel, se v pojistné smlouvě zavazuje platit pojistné za poskytovanou 

pojistnou ochranu za stanovených podmínek. Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné 

podmínky (všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky). V pojistné smlouvě 

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

pojištění, charakteristika rizik, která jsou daným pojištěním kryta, výše a způsob placení 

pojistného, způsob stanovení pojistného plnění nebo výše pojistného plnění. Pojistnou 

smlouvu může sjednat i jiná osoba (pojistník) ve prospěch jiné osoby (pojištěného). 

Pojistná doba – doba, na kterou je pojištění sjednáno. 

Pojistné podmínky – obsahují právní úpravu určitého pojistného produktu. Existují 

všeobecné pojistné podmínky a zvláštní pojistné podmínky. 

Všeobecné pojistné podmínky – pojistné podmínky, týkající se určitého druhu pojištění. 

Jsou součástí pojistné smlouvy a určují charakteristiku pojmu pojistná událost (vymezení 

rizik krytých v rámci daného pojistného produktu včetně výčtu výluk z pojištění), způsob 

uzavření pojistné smlouvy, začátek, dobu trvání a ukončení pojištění, výluky z pojištění, 

předmět pojištění, podmínky poskytování a způsob propočtu velikosti pojistného plnění, 

práva a povinnosti pojistníka a pojištěného, práva a povinnosti pojišťovny, atd.. 

Zvláštní pojistné podmínky – konkrétní pojistné podmínky pro dané pojištění, 

konkretizují všeobecné pojistné podmínky. Zvláštní pojistné podmínky jsou dohodnuty 

v pojistné smlouvě. 

Pojistné riziko – souhrn rizik, na která se určitý druh pojištění vztahuje. 

Pojistné – úplata, za kterou je pojištění poskytnuto. Pojistné je povinen platit pojistník. 

Pojistné plnění – náhrada pojistitele v případě, že dojde k pojistné události. 
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2.2 Pojišťovnictví 

 Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční 

eliminaci rizik, která ovlivňují činnost lidí. Zahrnuje všechny pojišťovací instituce, které 

mají oprávnění k podnikání v pojištění v dané ekonomice, ve všech jejich formách. 

Jednotlivé země z hlediska zahrnování institucí do tohoto odvětví ekonomiky 

přistupují k pojmu pojišťovnictví jiným způsobem. V mnohých zemích se do 

pojišťovnictví nezahrnují jen komerční pojišťovny, ale také instituce, které se zabývají 

povinným zdravotním pojištěním a někdy také pojišťovny sociální. V České republice jsou 

do pojišťovnictví zahrnovány instituce, které se zabývají z různého pohledu komerčním 

pojištěním. 

2.2.1 Pojišťovnictví v České republice 

 V podmínkách České republiky se chápe pod pojmem pojišťovnictví specifické 

odvětví ekonomiky zabývající se činností: 

- pojišťovací,  

- zajišťovací, 

- zábrannou, 

- zprostředkovatelskou, 

- související s pojištěním – podpora a rozvoj pojišťovnictví, rozšiřování a 

zkvalitňování pojišťovacích služeb. 

 Předmětem pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky je také regulace pojišťoven ze 

strany státních orgánů, ty dohlížejí na správné podnikání v oblasti pojištění.  Dále 

pojišťovnictví zahrnuje řízení pojišťoven, kalkulace pojistného, tvorbu technických rezerv, 

informační soustavu apod. V rámci pojišťovnictví v jednotlivých zemích existují a působí 

instituce, jejichž účelem je organizování vzájemné spolupráce pojišťoven, asociace 

pojišťoven. 

Instituce, zahrnující se pod pojem pojišťovnictví jsou: 

- pojišťovny a zajišťovny, 

- pojišťovací zprostředkovatelé, 

- státní dozor nad pojišťovnictvím, 

- asociace pojišťoven, 



Blanka Handlová: Cestovní pojištění a jeho analýza 

 

 

2010  7 

 

- finanční instituce zabývající se pojištěním vedle pojišťoven (např. banky), 

- poradenské a ostatní firmy v oblasti pojišťovnictví. 

2.2.2 Pojišťovny 

Pojišťovny jsou specifické finanční instituce, které přebírají rizika a provozují 

pojistné produkty. Pojišťovna je právní subjekt, který má oprávnění vykonávat pojišťovací 

činnost (tzn. obdržela od státu, orgánu státního dozoru nad pojištěním, povolení 

k provozování pojišťovací činnosti). 

Pro zpracování své bakalářské práce, jsem si vybrala pojišťovny s největším 

podílem předepsaného pojistného na trhu v roce 2009 a právě podle velikosti podílu (viz. 

graf č. 1) jsou jednotlivé pojišťovny řazeny v následujících tabulkách. 

Česká pojišťovna, a. s. …………… 27,2 % 

Kooperativa pojišťovna, a. s. ……. 22,2 % 

Allianz pojišťovna, a. s. ………….    7,3 % 

ČSOB Pojišťovna, a. s. ……………    6,9 % 

Generali Pojišťovna, a. s. …………    6,4 % 

Graf č. 1: Podíl na trhu podle předepsaného pojistného v roce 2009 

 

Zdroj: www.cap.cz 
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3 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 

3.1 Cestovní pojištění 

Cestovním pojištěním se rozumí soubor pojištění proti rizikům, která mohou nastat 

při cestování anebo jsou s cestováním v přímé souvislosti spojena. Pojistnou událostí je 

úraz nebo náhlé akutní onemocnění, ke kterému došlo v zahraničí v době trvání pojištění, a 

které v této době vyžaduje nutné a neodkladné léčení v zahraničí. 

Cestovní pojištění může být sjednáno několika způsoby: 

- jako základní pojištění, tedy léčebné výlohy cestovního pojištění nebo 

- jako léčebné výlohy a jakékoliv připojištění, dle nabídky jednotlivých pojišťoven. 

 Cestovní pojištění je vhodné pro jednotlivce, kolektivy i pracovní cesty. Cestovní 

pojištění je také nabízeno cestovními kancelářemi při nákupu zájezdu a bývá již zahrnuto 

v ceně zájezdu. Jednotlivé kanceláře mají sjednanou s konkrétní pojišťovnou rámcovou 

smlouvu o uzavírání cestovního pojištění a ceny pojištění jsou zde speciálně upraveny. 

V rámci cestovního pojištění jsou nabízeny i sazby pro uzavírání pracovní cesty do 

zahraničí. Cestovní pojištění může sjednat firma i individuální zaměstnanec, který si 

pojistné nechá od firmy proplatit. 

Cestovní pojištění je nabízeno v těchto formách: 

- krátkodobé cestovní pojištění – pro jednorázové cesty a pobyty v zahraničí, 

- celoroční cestovní pojištění – roční pojištění pro opakované cesty a pobyty 

v zahraničí, 

- pojištění pro cesty v tuzemsku. 

 Ve své práci se věnuji porovnávání krátkodobého cestovního pojištění, které je 

nejvíce využíváno při cestách do zahraničí. 

Samotná volba výběru cestovního pojištění pak samozřejmě čeká na každého, kdo 

se chystá podniknout soukromou cestu do zahraničí. Nejdůležitější věcí, o kterou by se měl 

zajímat, je pojištění léčebných výloh. 

3.1.1 Cestování bez pojištění – riziko 

Bohužel i v dnešní době cestují někteří lidé do zahraničí bez uzavřeného cestovního 

pojištění. Z důvodu nevědomosti nebo nezodpovědnosti či časového nedostatku odjíždějí 
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na vlastní riziko. V zahraničí stačí, když cestovatele potkají jen běžné zdravotní problémy 

a přesto se náklady na jejich léčbu mohou vyšplhat na desítky až tisíce stovek korun. 

Oproti této výši případných nákladů je cena cestovního pojištění takřka zanedbatelnou. 

Přehled poplatků za léčbu je uveden v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Přehled poplatků za léčbu 

Onemocnění Poplatky za léčbu v Kč 

Zažívací problémy (Tunis) 3.500,-- 

Onemocnění dýchacích cest (Chorvatsko) 2.200,-- 

Zánět středního ucha (Bulharsko) 3.000,-- 

Ošetření zubů (Řecko) 2.800,-- 

Reakce na bodnutí hmyzem (Egypt) 3.000,-- 

Zánět močových cest (Chorvatsko) 1.200,-- 

Slepé střevo – hospitalizace (Egypt) 100.000,-- 

Zlomená noha (Turecko) 64.000,-- 

Operace oka (Nový Zéland) 180.000,-- 

Tropická horečka (Srí Lanka) 40.000,-- 

Zlomenina klíční kosti (Rakousko) 255.000,-- 

Alergická reakce po požití krevet (Malta) 33.000,-- 

Zhmoždění nohy – ošetření (Egypt) 8.000,-- 

Zdroj: ČSOB pojišťovna, AXA pojišťovna, Allianz pojišťovna 
 

3.1.2 Cestovní pojištění v EU 

Každý občan České republiky může uplatnit nárok na nutnou a neodkladnou 

zdravotní péči v členských státech EU. Náklady na jeho léčení jsou pak přeúčtovány na 

vrub jeho zdravotní pojišťovny v České republice (občan ČR se při poskytnutí zdravotní 

pomoci prokazuje předložením Evropského průkazu zdravotního pojištění příp. 

potvrzením, které dočasně nahrazuje Evropský průkaz zdravotního pojištění). Existuje také 

řada mezivládních dohod, které byly uzavřeny mnohdy ještě před rokem 1989, na jejich 

základě by měl mít občan ČR nárok na již uvedenou nutnou a neodkladnou zdravotní péči 

bezplatně a na vrub těchto států. 
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1. Problémem je však rozdíl rozsahu zdravotní péče ve všech členských státech 

EU. Zdravotní péče je poskytována ve stejném rozsahu, jako je poskytována 

místním občanům.  

o Občan ČR musí zaplatit stejnou spoluúčast na jeho léčbě jako místní 

obyvatelé (úhrada spoluúčasti je zpravidla vyžadovaná hned v hotovosti a 

výše spoluúčasti různých států se liší – podrobnosti na www.cmu.cz. 

o Nutnou a nedokladnou zdravotní péči zdarma poskytnou pouze zdravotní 

zařízení, která jsou financována z veřejných zdrojů. Zdravotní zařízení, 

nenapojená na veřejný systém, žádají úhradu nákladů celého léčení. 

2. Zraněný nemá nárok na bezplatnou cestu zpět do České republiky a při úmrtí 

není nárok na uplatnění úhrady repatriace ostatků a jejich převoz zpět do ČR. 

Je nutné podotknout, že rozsah nutné a nedokladné péče se v různých státech liší.  

V Česku je zdravotní péče z 95,4 % hrazena ze zdravotního pojištění a jenom zbylá část 

připadá na soukromé výdaje občanů (především u stomatologa). To je suverénně nejméně 

ze všech zemí EU. Domácí občané platí v zemích EU především za stomatologické 

ošetření, léky, hospitalizaci, ambulantní péči, nemocniční péči či za návštěvu lékaře 

vysokou spoluúčast (dosahuje stovek eur, u komplikovanějších případů tisíce eur). Zároveň 

se odlišuje i rozsah uplatněných nároků pro různé skupiny občanů ČR (jiný nárok mohou 

uplatnit turisté, jiný pracující, jiný studenti a jiný důchodci). 

Výhodnou komerčního pojištění léčebných výhod je:  

- poskytnutí pojistného plnění v plné výši, 

- vztahuje se i na léky a přepravu, 

- nepřetržitá asistenční služba v českém jazyce. 

3.1.3 Cestovní pojištění – součást platební karty 

Cestovní pojištění je na trhu spojováno i v souvislosti s platebními kartami. 

Pojištění bývá zdarma zahrnuto u embosovaných, platinových a exkluzivních zlatých karet. 

Vyplatí se však ověřit, jaké pojištění je spojeno právě s Vaší platební kartou. Pojištění 

může být omezeno místem pojištění, výší pojistného plnění či mírou rizika prováděných 

aktivit (sportů). Většina pojištění se vztahuje na tzv. klasickou dovolenou, kde si můžete 

zaplavat, zahrát golf, projet se na lodi …., pokud se ale chystáte věnovat konkrétnímu 

http://www.cmu.cz/
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sportu, nebývají tyto aktivity v pojištění zahrnuty. Většina těchto pojištění zahrnuje 

spoluúčast. 

3.1.4 Typy cestovního pojištění 

Cestovní pojištění se sjednává jako jeden z typů cesty: 

- turistická cesta (Turistickou cestou se rozumí běžné rekreační a poznávací cesty 

nebo pobyty, oddechové a necílené provozování rekreačních činností a studijní 

pobyty). 

- pracovní cesta (Pracovní cestou se rozumí cesty a pobyty za účelem výkonu práce 

zaměstnance nebo podnikatele, cesty a pobyty za účelem výdělku, charitativní a 

dobrovolná činnost, au-pair, stáže). 

- sportovní cesta (Sportovní cestou se rozumí cílené provozování sportu a pohybové 

činnosti v rámci aktivního odpočinku nebo provozování sportu při organizovaných 

soutěžích amatérských či profesionálních sportovců pořádaných jakoukoliv 

organizací a veškerou přípravu k této činnosti). 

- riziková cesta (Jedná se o zvlášť vysoce rizikové sportovní činnosti a další vybrané 

aktivity jako canyoning, výpravy do míst s extrémními klimatickými nebo 

přírodními podmínkami, činnost artistů, kaskadérů a krotitelů zvěře, činnost při 

zajíždění motorových vozidel a při provádění typových zkoušek, činnost továrních 

jezdců motorových vozidel a další činnosti srovnatelné rizikovosti). 

 Nabídky jednotlivých pojišťoven se liší v ceně pojištění, v limitech pojistného 

plnění, rozsahu pojištění, ve výši poskytnutých slev, v typech sportů, které je možné si 

připojistit. 

3.1.5 Varianty cestovního pojištění 

V cestovním pojištění je možné sjednat různé varianty pojištění. Základem je 

pojištění léčebných výloh, ostatní pojištění jsou volitelná. Některé pojišťovny volitelná 

pojištění nabízejí pouze v balíčku (zároveň dohromady s jiným volitelným pojištěním). 

V následující tabulce č. 2 uvádím přehled variant pojištění, která jsou nabízená 

analyzovanými pojišťovnami. Z tabulky je patrné, že v rozsahu nabízených variant jsou 

viditelné rozdíly.  
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Tabulka č. 2: Nabízené varianty cestovního pojištění 

Jednotlivé varianty 
pojištění 

Česká 
pojišťovna, 

a. s. 

Kooperativa 
pojišťovna, 

a. s. 

Allianz 
pojišťovna, 

a. s.  

ČSOB 
Pojišťovna, 

a. s. 

Generali 
Pojišťovna, 

a. s. 

Pojištění léčebných 

výloh včetně 

asistenčních služeb 

(povinné) 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Úrazové pojištění 

(volitelné) 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Pojištění odpovědnosti 

za škodu občana 

(volitelné) 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Pojištění cestovních 

zavazadel (volitelné) 
ANO ANO ANO ANO ANO 

Pojištění storna cesty 

(volitelné) 
ANO ANO ANO ne  ANO 

Pojištění přerušení cesty 

(jen, je-li sjednáno 

pojištění storna cesty) 

ANO ne ne  ne ANO 

Pojištění nevyužité 

dovolené (jen, je-li 

sjednáno pojištění storna 

cesty) 

ANO ne ne  ne ne 

Pojištění právní ochrany 

během cestování 

(volitelné) 

ANO ne ANO ne  ANO 

Pojištění zásahu horské 

služby na Slovensku 

(volitelné) 

ANO ANO ANO ANO  ne 

Pojištění veterinární 

léčby (volitelné) 
ANO ne ne  ne ne  

3.1.6 Územní platnost cestovního pojištění 

Každá pojišťovna má v pojistných podmínkách stanovené zeměpisné oblasti, na 

které se cestovní pojištění vztahuje. Dělení zeměpisných oblastí je ve většině pojišťoven 

stanovené na oblasti:  Tuzemsko, Evropa a Svět.  

Rozdíly nalezneme i v územní platnosti. (Neuvádím zde územní platnost tuzemsko 

- ČR. Evropa a Svět jsou vždy vyjma ČR). 
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Porovnání rozdělení územní platnosti 

Allianz pojišťovna, a. s.: 

- Evropa (kromě ČR) + Alžírsko, Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko, Portugalsko 

včetně Azorských ostrovů a Madeiry, u Španělska včetně Baleárských a 

Kanárských ostrovů, u Ruska v jeho evropské části a u Turecka v jeho evropské a 

asijské části 

- Celý svět kromě ČR a USA a jejich výsostných území 

- Celý svět (kromě ČR) 

ČSOB Pojišťovna, a. s.: 

- Evropa 

- Svět mimo USA, Kanady a Austrálie 

- Celý svět (včetně USA, Kanady a Austrálie) 

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group: 

- Evropa včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských 

ostrovů a následující státy: Egypt, Izrael, Kypr, Maroko, Tunisko, Turecko 

- Celý svět 

Česká pojišťovna, a. s.: 

- Evropa včetně Alžírska, Egyptu, Kypru, Libye, Maroka, Tuniska, Turecka 

- Celý svět 

Generali Pojišťovna, a. s.: 

- Evropa včetně následujících zemí: Alžírsko, Egypt, Gruzie, Izrael, Libanon, Libye, 

Maroko, Sýrie, Tunisko 

- Celý svět 

3.2 Pojištění léčebných výloh 

3.2.1 Pojištění léčebných výloh – základ cestovního pojištění 

Pojištění léčebných výloh se vztahuje na úhradu nákladů spojených s léčbou úrazu 

nebo náhlého akutního onemocnění v zahraničí. Jakmile je stabilizován stav 

pojištěného, může v cestě pokračovat nebo je převezen zpět do České republiky. 
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Z pojištění jsou hrazeny tyto náklady:  

- lékařské ambulantní ošetření, 

- hospitalizace, 

- ošetření zubním lékařem (při akutních a bolestivých případech, nebo poranění 

hlavy), 

- léky předepsané lékařem, 

- přepravu do zdravotnického zařízení, 

- převoz do místa bydliště nebo nemocnice v ČR (pokud není možné ze zdravotních 

důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek), 

- přepravu, ubytování a stravování doprovázejícího opatrovníka, přivolaného 

opatrovníka nebo návštěvu rodinného příslušníka (při delší hospitalizaci 

pojištěného), 

- převoz tělesných ostatků do ČR v případě úmrtí pojištěného. 

 Součástí cestovního pojištění je nepřetržitá asistenční služba v českém jazyce. 

Asistenční službu je možné volat na účet volaného a je připravena pomoci v nouzi 

kdekoliv na světě (zprostředkuje návštěvu u lékaře, zajistí převoz do zdravotnického 

zařízení, zajistí spolupráci mezi nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními a 

personálem, zajistí repatriaci, zprostředkuje finanční pomoc, při delší hospitalizaci zařídí 

návštěvu rodinného příslušníka nebo jiné blízké osoby apod.) Aktuální kontakt na 

asistenční službu je vždy uveden v karnetu a na informační kartě, kterou klient obdrží při 

sjednání pojištění. 

3.2.2 Porovnání limitů pojistného plnění léčebných výloh 

Většina pojišťoven má limity dělené na dvě části: limit základní a limit navýšený. 

Pro porovnání uvádím oba limity (viz. tabulka č. 3).  Za navýšený limit zaplatí klient vyšší 

pojistné. 

Z  uvedených limitů je jednoznačné, že nejvýhodnější limit pojistného plnění 

léčebných výloh nabízí Allianz pojišťovna, a. s. (neomezenému limitu bude samozřejmě 

odpovídat i výše pojistného). 
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Tabulka č. 3: Limity pojistného plnění léčebných výloh 

Název pojišťovny 
Základní limit pojistného 

plnění léčebných výloh 

Vyšší limit pojistného 

plnění léčebných výloh 

Česká pojišťovna, a. s. 1.500.000,-- 3.000.000,-- 

Kooperativa pojišťovna, a.s 1.500.000,-- 3.000.000,-- 

Allianz pojišťovna, a. s. Bez omezení Bez omezení 

ČSOB Pojišťovna, a. s. 1.500.000,-- 2.500.000,-- 

Generali Pojišťovna, a. s. 1.700.000,-- 3.400.000,-- 

3.2.3 Pojištění zásahu horské služby 

Od 1. 7. 2006 platí na Slovensku nový Zákon o horské záchranné službě, který 

ukládá povinnost platit za případný zásah horské služby. Každý, kdo se dostane do situace, 

kdy bude muset použít služeb slovenské horské služby, bude muset uhradit veškeré 

náklady spojené s tímto zásahem, ať se jedná o záchranné práce, nebo pouze o pátrání. 

Zásahy horské služby tak musí platit i zahraniční turisté, proto některá horská střediska 

nabízejí za tímto účelem speciální připojištění.  

Pojištění je určeno pro cesty a pobyt ve slovenských horách. Kryje náklady na 

pátrací a vyhledávací akce a případné vyprošťovací práce (technický zásah) zajišťované 

Záchrannou horskou službou Slovenské republiky. (Náklady na ošetření a převoz 

zraněného zajišťované horskou službou kdekoliv na světě jsou kryty ze základního 

pojištění léčebných výloh). 

Pojistné plnění se poskytuje pouze v případě, že pojištěný dodržel pokyny horské 

služby, řídil se výstražnými, informačními a jinými zařízeními souvisejícími s bezpečností 

osob v horské oblasti, choval se tak, aby neohrozil vlastní život, zdraví a majetek nebo 

život, zdraví a majetek jiných osob. 

 V České republice nenabízí pojištění zásahu horské služby na Slovenku všechny 

pojišťovny. U pojišťoven, které krytí rizika nabízejí, jsou značné rozdíly v limitech 

pojistného plnění. Porovnání limitů analyzovaných pojišťoven je uvedeno v tabulce č. 4. 

Česká pojišťovna, a. s. nabízí pojištění zásahu horské služby na Slovensku za 

příplatek, u ostatních uvedených pojišťoven je pojištění zahrnuto již v ceně pojištění 

léčebných výloh. 
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Tabulka č. 4: Limity pojistného plnění zásahu horské služby na Slovensku 

Název pojišťovny Limit pojistného plnění 

Česká pojišťovna, a. s. 500.000,-- 

Kooperativa pojišťovna, a.s Klasik  200.000,-- 

Plus 400.000,-- 

Allianz pojišťovna, a. s. Bez omezení 

ČSOB Pojišťovna, a. s. Max. 30% z limitu léčebných výloh 

Generali Pojišťovna, a. s. Nezahrnuje 

3.2.4 Ceny pojištění léčebných výloh 

Ceny se liší věkovou kategorií klienta, územní platnosti, pro kterou se pojištění 

sjednává a limitem pojistného plnění. Ceny pojištění se mezi jednotlivými pojišťovnami 

výrazně liší.  

Cenu pojištění zvyšuje připojištění pracovní cestě, sportovní cestě nebo zvlášť 

rizikové cestě (extrémní sporty). Zároveň může být cena snížena o poskytované slevy, 

mezi které patří slevy za konkrétní zdravotní pojišťovnu, návaznost na již jiné pojištění 

sjednané u konkrétní pojišťovny, či na účet vedený u konkrétní banky.  

V tabulce č. 5 uvádím pro porovnání ceny pojištění léčebných výloh pro klasickou 

turistickou cestu do zahraničí (bez připojištění rizikových a extrémních sportů), která je 

klienty nejvíce využívána. 

Pro velmi krátkodobé cesty do zahraničí, mají některé pojišťovny stanovený 

minimální paušál ceny pojištění léčebných výloh.  

Mezi tyto pojišťovny patří: 

- Česká pojišťovna, a. s. – minimální pojistné Kč 100,--, 

- Allianz pojišťovna, a. s. – v rámci Evropy minimální pojistné Kč 180,--, svět 

s výjimkou Kč 360,--, celý svět Kč 600,--. (U Allianz pojišťovny, a. s. nelze sjednat 

pojištění léčebných výloh samostatně, cena je zde uvedená již včetně připojištění). 
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Tabulka č. 5: Porovnání cen pojištění léčebných výloh (krátkodobého cestov. pojištění) 

Název 

pojišťovny 
Věk 

Územní platnost 

Evropa Svět s výjimkou Celý svět 

Základní 

limit 

Vyšší 

limit 

Základní 

limit 

Vyšší 

limit 

Základní 

limit 

Vyšší 

limit 

Česká 

pojišťovna, 

a. s. 

do 18 let 16 20,8 

ne ne 

32 41,6 

19 - 69 

let 
20 26 40 52 

70 - více 

let 
44 57,2 88 114,4 

Kooperativa 

pojišťovna, 

a. s. 

do 6 let zdarma zdarma 

ne ne 

zdarma zdarma 

6 - 18 

let 
10 15 18 27 

19 - 70 

let 
20 30 36 54 

71 - více 

let 
40 60 72 100 

Allianz 

pojišťovna, 

a. s. 

do 15 let 20 20 40 40 60 60 

16 - 70 

let 
40 40 80 80 120 120 

71 - více 

let 
80 80 160 160 240 240 

ČSOB 

Pojišťovna, 

a. s. 

do 15 let 11 19 22 36 41 68 

od 16 let 17 31 34 60 64 114 

Generali 

Pojišťovna, 

a. s. 

do 17 let 11 22 

ne ne 

22 44 

18 – 69 

let 
15 30 30 60 

70 - více 

let 
45 90 90 180 

3.2.5 Výluky z pojištění 

Nemilou součástí pojistných podmínek k cestovnímu pojištění jsou výluky. Asi 

každý by se zlobil, kdyby uzavřel cestovní pojištění, v zahraničí zažil nějakou nehodu a 

poté zjistil, že se na ní pojištění nevztahuje. Proto je velice důležité seznámit se s výlukami 

uzavíraného cestovního pojištění. (Výluky jsou vždy popsané v karnetu s pojistnými 

podmínkami, který obdržíte při sjednání pojištění). 
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Výčet výluk 

 Pojistitel je zbaven povinnosti poskytnout pojistné plnění v případech, kdy 

pojištěný utrpěl úraz nebo onemocnění v souvislosti s: 

- požitím alkoholu, návykových látek či se zneužitím léků, 

- v případě úmyslného vystavení se nebezpečí, poškození se na zdraví, sebevraždy, 

pokusu o sebevraždu nebo nedodržení pokynů lékaře, a to bez ohledu na duševní 

stav pojištěného, 

- výtržností, kterou vyvolal, nebo kterou v souvislosti s trestnou činností spáchal,  

- úmyslné jednání pojistníka nebo pojištěného, 

- válečnou událostí nebo občanskou válkou,  

- působení jaderné energie, 

- občanskými nepokoji, na nichž se přímo podílel,  

- vlastním jednáním, kdy vědomě nedodržel zákonná ustanovení platná v dané zemi 

(např. při řízení motorového vozidla bez příslušného oprávnění, provozování 

jakékoliv činnosti v zakázané nebo nedoporučené oblasti, výkon práce bez řádného 

oprávnění či povolení apod.),  

- provozováním profesionálního nebo výkonnostního sportu po dobu účasti na 

soutěžích a přípravy na ně, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, 

- provozováním rizikových druhů sportu (skok na gumovém laně, skialpinismus, 

lyžování mimo vyznačené trasy, horolezectví technikou nezajištěného lezení 

apod.), které není možné pojistit,  

- provozováním nebezpečných druhů sportu (vysokohorská turistika, parasailing, 

rafting a jiné sjíždění divokých řek, vodní motorové sporty, potápění s dýchacím 

přístrojem do větší hloubky než je stanoveno, speleologie, jízda na koni, 

automotosport, jízda na snowbordu, seskok padákem, lety na rogalu, závěsné létání 

a jiné letecké sporty), pokud nebylo sjednáno připojištění ”sportovec”,  

- jde-li o náklady za ošetření onemocnění horskou nemocí, není-li v pojistné smlouvě 

uvedeno jinak,  

- účastí na organizovaných sportovních soutěžích, pokud nebylo sjednáno 

připojištění ”sportovec”, 

http://www.finance.cz/zakony/
http://www.finance.cz/pojisteni/


Blanka Handlová: Cestovní pojištění a jeho analýza 

 

 

2010  19 

 

- nastoupení cesty poté, co Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo 

Světovou zdravotnickou organizací nebo obdobnou institucí nebylo doporučeno 

cestovat do dané oblasti. 

Pojistitel je dále zbaven povinnosti poskytnout pojistné plnění, jde-li o:  

- jde – li o vyšetření (včetně laboratorního a ultrazvukového) ke zjištění těhotenství, 

interrupce, jakékoliv komplikace po šestém měsíci těhotenství, porod, vyšetření a 

léčbu neplodnosti, umělé oplodnění,  

- náročná vyšetření, která indikoval odborný lékař (počítačová tomografie, 

ultrazvuková vyšetření, endoskopie), pokud úhrada nákladů na tato vyšetření 

nebyla předem odsouhlasena pojistitelem nebo asistenční službou pojistitele,  

- antikoncepce, 

- ošetření zubů a služby s tím spojené. Výjimkou je ošetření v důsledku úrazu nebo 

první pomoci,  

- duševní, psychické, neurologické změny či poruchy zjištěné na základě lékařského 

vyšetření, 

- jde – li o provedení úkonů mimo zdravotnické zařízení (nemocnici), které 

neprovádí oprávněný personál nebo léčení, které není vědecky nebo lékařsky 

uznávané,  

- jde – li o preventivní prohlídky, kontrolní vyšetření, lékařská vyšetření a ošetření 

nesouvisející s náhlým onemocněním nebo úrazem,  

- jde – li o rehabilitaci, fyzikální léčbu, lázeňskou léčbu nebo nadstandardní péči, 

chiropraktické výkony, pediatrické ošetření, výcvikovou terapii nebo nácvik 

soběstačnosti, homeopatickou léčbu, podpůrnou léčbu, 

- jde – li o náklady za nákup, zhotovení a opravy zdravotních pomůcek, zejména 

protéz (ortopedické, zubní), brýlí, kontaktních čoček nebo naslouchacích přístrojů a 

ortéz, 

- za kosmetické zákroky a za operace vedoucí k odstranění chronických následků 

úrazu či nemocí, 

- nákup podpůrných léků nebo vitamínových preparátů, 

- sexuálně přenosných nemocí nebo AIDS, přenosu viru HIV, onemocnění 

v důsledku epidemií, 

- za pátrací a vyhledávací akce, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/31017/
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Pojistitel není dále povinen plnit v případě, že náklady léčení vznikly v důsledku:  

- pokud léčebná péče souvisí s ošetřením chronického onemocnění nebo je-li 

pokračováním léčby onemocnění nebo úrazu, které vzniklo před počátkem 

pojištění, 

- onemocnění, které bylo zjevné nebo zjistitelné ještě před počátkem pojištění, jeho 

následky, včetně úmrtí,  

- léčebné péče, která se stala jediným cílem nebo jedním z hlavních cílů cesty 

pojištěného nebo pokud jde o léčebnou péči, o které již před započetím cesty bylo 

známo, že se musí v době cesty uskutečnit, 

- za léčení, které nebylo z lékařského hlediska nezbytně nutné a neodkladné, protože 

se pojištěný po stanovení diagnózy nebo po nezbytném ošetření mohl neprodleně 

vrátit do ČR. 

 Podstatná část výluk se shoduje pro všechny pojišťovny. Přesto má každá 

pojišťovna k těmto výlukám ještě nějaké navíc. Jako např.: 

Česká pojišťovna, a. s.:  

- nebyla-li poštovně (asistenční službě) bezprostředně po přijetí do nemocnice 

nahlášena hospitalizace, s výjimkou případů, kdy tato povinnost nemohla být 

splněna z objektivních příčin, 

- jde-li o orgánové transplantace, léčení hemofilie, inzulinoterapie mimo poskytnutí 

první pomoci, chronické hemodialýzy a podávání léků, které bylo zahájeno v ČR, 

- pokud pojištěný odmítl přeložení, o kterém rozhodl lékař pojišťovny (asistenční 

služby) a které schválil ošetřující lékař v místě, kde je pojištěný právě léčen, do 

jiného zdravotnického zařízení v zahraničí nebo převoz ze zahraničí do místa 

trvalého bydliště v ČR a tento pokus je z lékařského hlediska přijatelný. 

Kooperativa pojišťovna, a. s.: 

- pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za pojistné události, které 

nastanou během prvních 7 dní od data sjednání pojištění LVZ, bylo-li pojištění 

sjednáno po odjezdu pojištěného na cestu do zahraničí. Výjimkou jsou pojistné 

události z pojištění LVZ, které bezprostředně časově navazují na pojištění LVZ 

sjednané u pojistitele. 

http://www.finance.cz/pojisteni/osoby/
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Generali Pojišťovna, a. s.: 

- onemocnění, recidivujícího v průběhu předešlých 12 měsíců, 

- zdravotní kontraindikace uskutečnění zahraniční cesty. 

3.3 Pojištění odpovědnosti za škodu občana 

 Při cestách do zahraničí, se lehce může stát, že způsobíme nechtěně nějakou škodu, 

kterou bude po nás poškozený chtít vymáhat. V dnešní době se zvlášť rozmáhá trend, kdy 

každý má zájem o úhradu škody, která mu byla způsobena, v opačném případě poškozený 

často vyhrožuje žalobou. Pro případ vzniku právě takové škody slouží pojištění 

odpovědnosti. 

 Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému během 

cesty  - způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, zejména za škodu 

způsobenou pojištěným v těchto případech:  

- během rekreace a zábavy, 

- při rekreačních sportech nebo sportech provozovaných ze zdravotních důvodů, 

s výjimkou škod způsobených mezi účastníky kolektivních sportů, 

- škodu, kterou způsobí jako chodec, cyklista nebo při jízdě na koni, 

- škodu, za kterou zodpovídá jako vlastník nebo opatrovatel psů nebo koček, 

- škoda způsobená činností pracovního charakteru, pokud její pojištění není 

vyloučeno. 

Pojištění se vztahuje na: 

- škody na zdraví, 

- škody na věci, 

- následné škody nebo finanční ztráty.  

Spoluúčast je povinně stanovená u následujících pojišťoven:   

Allianz pojišťovna, a. s. …………………………………….. 5.000,--, 

ČSOB Pojišťovna, a. s. ……………………………………… 3 % min. 500,--. 

Z limitů uvedených v tabulce č. 6 je vidět, že nejvyšší limity pojistného plnění 

nabízí Kooperativa pojišťovna, a. s. ve Variantě PLUS, naopak nejnižší limity nabízí 

ČSOB Pojišťovna, a. s.. 
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Tabulka č. 6:  Pojištění odpovědnosti – porovnání limitů pojistného plnění 

Název 

pojišťovny 
Škody na zdraví Škody na věci 

Následné škody/ 

finanční ztráta 

Česká 

pojišťovna, a. s. 
2.000.000,-- 1.000.000,-- 500.000,-- 

Kooperativa 

pojišťovna, a. s. 

Varianta KLASIK 

2.000.000,-- 

Varianta PLUS 

3.000.000,-- 

Varianta KLASIK 

1.000.000,-- 

Varianta PLUS 

1.500.000,-- 

 

Varianta KLASIK 

500.000,-- 

Varianta PLUS 

750.000,-- 

 

Allianz 

pojišťovna, a. s. 
2.000.000,-- 1.000.000,-- 100.000,-- 

ČSOB 

Pojišťovna, a. s. 
1.000.000,-- 500.000,-- ne 

Generali 

Pojišťovna, a. s. 

Ostatní produkty 

1.000.000,--- 

Easy Manager 

2.000.000,-- 

Ostatní produkty 

1.000.000,-- 

Easy Manager 

1.000.000,-- 

 

Ostatní produkty 

50.000,-- 

Easy Manager 

50.000,-- 

 

3.4 Úrazové pojištění 

Každý z nás již má nebo někdy měl sjednáno úrazové pojištění. Úrazové pojištění 

existuje jako samostatný produkt nebo lze sjednat úrazové pojištění jako součást životního 

pojištění či penzijního připojištění. 

Cestovní pojištění nabízí možnost sjednat krátkodobé úrazové pojištění. Má-li 

klient již sám úrazové pojištění sjednáno a sjedná úrazové pojištění i při cestě do zahraničí, 

v případě pojistné události, by pojišťovna hradila z obou pojistných smluv. 

Úrazové pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde za trvání 

pojištění během cesty a pobytu. 
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Pojistnou událostí je úraz pojištěného. Za úraz se považuje neočekávané a náhlé 

působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo 

pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. 

Pojistitel poskytuje z úrazového pojištění pojistné plnění: 

- za dobu nezbytného léčení, 

- za trvalé následky úrazu, 

- za smrt následkem úrazu. 

Jednotlivé pojišťovny vykazují značné rozdíly pojistných limitů (viz. tabulka č. 7). 

Tabulka č. 7: Úrazové pojištění – porovnání limitů pojistného plnění 

Název 

pojišťovny 

Smrt následkem 

úrazu 

Trvalé následky 

úrazu 

Denní odškodnění 

za léčení úrazu/ 

doba nezbytného 

léčení 

Česká 

pojišťovna, a. s. 
100.000,-- 200.000,-- 20.000,--  plnění v% 

Kooperativa 

pojišťovna, a. s. 

Varianta KLASIK 

100.000,-- 

Varianta PLUS 

200.000,-- 

Varianta KLASIK 

200.000,-- 

Varianta PLUS 

400.000,-- 

Varianta KLASIK 

25.000,-- plnění v % 

Varianta PLUS 

50.000,-- plnění v % 

Allianz 

pojišťovna, a. s. 
200.000,-- 400.000,-- 30,-- /den 

ČSOB 

Pojišťovna, a. s. 
100.000,-- Od 10% z 200.000,-- 50,--/den 

Generali 

Pojišťovna, a. s. 
500.000,-- 500.000,-- ne 

 

Nejvyšší limity nabízí Generali Pojišťovna, a. s., která ale neposkytuje plnění za 

dobu nezbytného léčení nebo denní odškodnění za léčení úrazu. Nejlepší variantu nabízí 

Kooperativa pojišťovna, a. s. ve Variantě PLUS, která je však nabízena za vyšší pojistné. 
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3.5 Pojištění cestovních zavazadel 

Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby, které jsou 

obvyklé pro daný účel cesty, a které si pojištěný s sebou vzal na cestu, popřípadě je 

prokazatelně pořídil během trvání cesty. 

Pojištění se sjednává pro tyto případy: 

- poškození nebo zničení věci živelnou událostí, 

- poškození nebo zničení věci vodou unikající z vodovodních zařízení, 

- odcizení věci vloupáním, 

- poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při dopravní nehodě. 

Porovnání limitů pojistného plnění je uvedeno v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8: Pojištění cestovních zavazadel – porovnání limitů pojistného plnění 

Název pojišťovny Limity pojistného plnění 

Česká pojišťovna a. s. 

10.000,-- 

15.000,-- 

20.000,-- 

Kooperativa pojišťovna, a. s. 

15.000,-- 

30.000,-- 

Allianz pojišťovna, a. s. 

20.000,-- 

50.000,-- 

ČSOB Pojišťovna, a. s. 

10.000,-- 

20.000,-- 

Generali Pojišťovna, a. s. 

30.000,-- 

50.000,-- 

 

Každá pojišťovna nabízí možnost výběru limitů plnění pro pojištění cestovních 

zavazadel. Nejvyšší limity nabízí Generali Pojišťovna, a. s. a Allianz pojišťovna, a. s.. 
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3.6 Pojištění veterinární léčby 

Za pojistnou událost je považováno nezbytné veterinární léčení pojištěného zvířete 

ve stavu vyžadujícím bezodkladné veterinární ošetření způsobené při pobytu v zahraničí 

z těchto důvodu:  

- úraz, ke kterému došlo v době pobytu v zahraničí, 

- akutní onemocnění pojištěného zvířete. 

Pojištěným zvířetem, je zvíře uvedené v pojistné smlouvě, zvíře musí být označené 

čipem nebo vytetovaným číslem. Toto označení je pak uvedené v pasu zvířete v zájmovém 

chovu. 

Do pojištění jsou přijata zvířata, která jsou zdravá a jejichž věk je od 3 měsíců do 

doby dovršení 8 let věku. 

Vznikne-li pojištěnému právo na plnění, uhradí pojišťovna pojištěnému 70% 

prokazatelně vynaložených nákladů na léčení pojištěného zvířete. Maximální úhrada je do 

limitu sjednaného v pojistné smlouvě. (Nehradí se léčba dědičné nemoci, vývojové nebo 

vrozené vady, chronická onemocnění, preventivní a kosmetické zákroky, odstranění 

vnějších parazitů – blech, klíšťat apod., léčba spojená s graviditou a porodem, stanovená 

dietní potrava, kožní onemocnění, nadstandardní veterinární zásahy, očkování …). 

3.7 Pojištění právní ochrany během cestování 

Pojištění je sjednáváno jako pojištění škodové. 

Pojištěním právní ochrany jsou chráněny oprávněné právní zájmy pojištěného, 

jedná se o tyto případy: 

- trestní či správní řízení po dopravní nehodě (pojištěnému se poskytuje 

telefonická služba právních informací dále právní asistenční služba, která se snaží 

pojištěnému nalézt řešení k jeho pojistné události mimosoudně či dohodou a dále 

právní asistenční služba pomáhající v soudním řízení, případně i následném 

exekučním řízení). 

Při dopravních nehodách, kde je pojištěný určen za podezřelého, obviněného nebo 

viníka, hájí pojišťovna zájmy pojištěného (jedná se o trestný čin z nedbalosti). 
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- nárok na náhradu škody (došlo-li během zahraniční cesty k dopravní autonehodě 

či jiné nehodě, z které vzniká pojištěnému nárok na náhradu škody na zdraví nebo 

škody materiální je pojištěném poskytnuta pomoc při vymáhání těchto nároků), 

- spor ze spotřebitelských vztahů s místním poskytovatelem služeb (je – li 

poskytovatelem služeb v zahraničí v oblasti cestovního ruchu porušovaná 

spotřebitelská smlouva, hájí pojišťovna nároky pojištěného). 

Telefonická služba právních informací poskytuje: 

Adresy a kontaktní údaje institucí a dodavatelů služeb (advokáti, exekutoři, úřady 

státní správy, soudy, konzuláty …), informace o cílové zemi (potřebné cestovní doklady, 

specifické podmínky a požadavky), postupy a procedury při komunikaci s institucemi, 

informace související s provozem motorových vozidel. 

Dále jsou pojištěnému poskytovány administrativně - právní informace: 

informace o postupech při řešení problémových situací, asistence při ztrátě a krádeži 

dokladů, asistence při jednání v cizím jazyce, asistence při zprostředkování služeb, jednání 

s orgány policie, celní správy nebo s jinými úřady, asistenční služby v případě vazby nebo 

hospitalizace pojištěného, služby administrativně právní asistence. 

3.8 Pojištění nevyužité dovolené 

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši 80% doložených, nespotřebovaných 

nákladů maximálně do limitu sjednaného v pojistné smlouvě (max. 15 tis. Kč). 

Pojištění se vztahuje na předčasně ukončenou započatou cestu v těchto případech:  

- úmrtí jednoho z pojištěných, 

- úmrtí nejbližšího příbuzného, 

- hospitalizace pojištěného nebo jeho nejbližšího příbuzného uvedeného na společné 

cestovní smlouvě, v zahraničí v důsledku závažného onemocnění nebo úrazu, 

- krádeže, vloupání nebo požáru v místě stálého bydliště. 
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3.9 Pojištění storna cesty 

Pojištění se vztahuje na úhradu stornopoplatků, které byl pojištěný nucen uhradit 

cestovní kanceláři popř. jinému subjektu (dopravní společnosti, ubytovacímu zařízení 

apod.) v důsledku pojistné události. 

Za pojistnou událost je považováno storno cesty z těchto důvodů: 

- úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného, 

- nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného 

pojištěného, 

- nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného. 

Porovnání limitů pojistného plnění je uvedeno v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9: Porovnání výše stornopoplatku 

Název pojišťovny Výše pojistného plnění Maximální výše plnění 

Česká pojišťovna, a. s. 80 % výše stornopoplatku 

60 % výše stornopoplatku 

Max. 64 tis. Kč 

Max. 48 tis. Kč 

Kooperativa pojišťovna, a. s. 80 % výše stornopoplatku Max. 80 % ceny zájezdu 

Allianz pojišťovna, a. s. 75 % stornopoplatku 

90 % stornopoplatku 

Bez omezení 

ČSOB Pojišťovna, a. s. není není 

Generali Pojišťovna, a. s. 80 % skutečně vzniklých, 

resp. nevyužitých nákladů 

Max. 30 tis. Kč 

3.10 Pojištění přerušení cesty 

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů za náhradní dopravu do ČR, bude-li 

pojištěný nucen přerušit zahraniční cestu v důsledku: 
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- úmrtí, vážného onemocnění i úrazu svého nejbližšího příbuzného (manžel, 

manželka, otec, matka, syn, dcera, příp. registrovaný partner), 

- krádeže, vloupání nebo požáru v místě stálého bydliště v ČR. 

 Pojistné plnění se poskytne jen v případě, že je náhradní doprava do ČR zajištěna a 

zorganizována asistenční službou. 

Maximální limit plnění ……………………………… Kč 20.000,--. 
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4 VÝBĚR VHODNÉHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ 

4.1 Faktory ovlivňující výběr vhodné pojišťovny 

 Po rozhodnutí o rozsahu využití pojištění pro krytí existujících rizik následuje 

rozhodování o výběru vhodného pojistitele. Zde se analyzují následující otázky:  

- zda pojišťovna kryje konkrétní riziko, před kterým se chce klient zabezpečit,  

- zda je pojistitel schopen pokrýt výši škody, ke které se pojistnou smlouvou zavázal, 

- zda cena pojištění odpovídá rozsahu pojistného krytí, 

- zda je pojišťovna v dosahu a má schopné odborníky, kteří dovedou ocenit 

objektivně riziko, 

- zda je pojistitel schopen včas uskutečnit výplaty pojistných plnění v případě nastání 

příslušných nahodilých událostí. 

4.2 Důležité údaje poskytnuté pojistiteli při sjednávání pojištění 

Při sjednávání cestovního pojištění, je nutné dbát na správně zodpovězené dotazy 

pojistitele, aby sjednaná pojistná smlouva odpovídala skutečnosti. Při chybném sjednání 

pojistné smlouvy, nebo záměrném zapření důležitých informací, by bylo krácené pojistné 

plnění. 

Údaje uváděné do pojistné smlouvy: 

- země, do které klient cestuje, délka pobytu, identifikační údaje pojistníka i pojištěných, 

- informace, zda se jedná o pracovní cestu, turistickou nebo sportovně zaměřenou, 

- v případě sportu, uvést o jaký sport se jedná a zda je klient pro tento sport registrovaný či 

provádí sport na profesionální úrovni. 

4.3 Porovnání cestovního pojištění dle ceny 

Jak jsem již zmínila v kapitole č. 3 - nabídky jednotlivých pojišťoven se liší v ceně 

pojištění, v limitech pojistného plnění, rozsahu pojištění, ve výši poskytnutých slev, 

v typech sportů, které je možné si připojistit. 

Aby bylo možné porovnat jednotlivé pojišťovny v souvislosti s cenou jejich 

nabízeného pojištění, vybrala jsem jeden konkrétní příklad cesty do zahraničí, bez 
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připojištění rizikových sportů. Jedná se o nejběžnější případ rekreační dovolené, který se 

nejčastěji vyskytuje. 

Pro porovnání jsem zvolila kombinaci pojištění léčebných výloh, úrazového 

pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění zavazadel. Tuto kombinaci jsem vybrala zcela 

záměrně, protože porovnání cen např. pouze pojištění léčebných výloh není možné, některé 

pojišťovny samostatné pojištění nenabízí. U pojištění léčebných výloh jsem zvolila nižší 

limit pojistného plnění, jedná se o limit, který klienti v běžné praxi nejvíce využívají. 

Uváděné ceny odpovídají cenám pojištění sjednaného přes internet. Sjednané 

pojištění přes internet je levnější cca o 10 % než ceny nabízené v „kamenných pobočkách“ 

jednotlivých pojišťoven. 

Příklad: Letní dovolená u moře pro 2 dospělé osoby a jedno dítě (ve věku 10 let), 

v rámci Evropy, délka pobytu 10 dní. 

4.3.1 Česká pojišťovna, a. s. 

Pojištění GLOBUS (viz. tabulka č. 10): 

- lze sjednat samostatně pojištění léčebných výloh, 

- lze různě kombinovat jednotlivé typy připojištění, 

- cena pojištění Kč 954,--. 

Tabulka č. 10: Pojištění GLOBUS – Česká pojišťovna, a. s. 

Pojištění GLOBUS Limity pojistného plnění 

Pojištění léčebných výloh 1.500.000,-- 

Smrt následkem úrazu 

Trvalé následky úrazu 

Tělesné poškození 

100.000,-- 

200.000,-- 

20.000,-- 

Odpovědnost za škodu na životě a zdraví 

Odpovědnost za škodu na věci 

Odpovědnost za jinou škodu 

2.000.000,-- 

1.000.000,-- 

500.000,-- 

Pojištění zavazadel 10.000,-- 

4.3.2 Kooperativa pojišťovna, a. s.: 

Pojištění KLASIK: 

- lze sjednat samostatně jako pojištění léčebných výloh nebo pojištění léčebných 

výloh s balíčkem (viz. tabulka č. 11). 
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- není možné dle přání klienta k pojištění léčebných výloh si zvolit kombinaci jenom 

některého z nabízených připojištění, 

- cena pojištění Kč 900,--. 

Tabulka č. 11: Pojištění KLASIK + balíček – Kooperativa pojišťovna, a. s. 

Pojištění KLASIK + balíček Limity pojistného plnění 

Pojištění léčebných výloh 1.500.000,-- 

Smrt následkem úrazu 

Trvalé následky úrazu 

Tělesné poškození 

100.000,-- 

200.000,-- 

25.000,-- 

Odpovědnost za škodu na životě a zdraví 

Odpovědnost za škodu na věci 

Odpovědnost za jinou škodu 

2.000.000,-- 

1.000.000,-- 

500.000,-- 

Pojištění zavazadel 15.000,-- 

Přerušení cesty 

Nevyužitá cestovní služba 

10.000,-- 

10.000,-- 

4.3.3 Allianz pojišťovna, a. s. 

Pojištění PLATINUM (viz. tabulka č. 12): 

- nelze sjednat samostatně pouze pojištění léčebných výloh, 

- nabízí 3 typy cestovního pojištění, každý z typů má již pevně stanoveno, které další 

připojištění je jeho obsahem, nelze si zvolit dobrovolnou kombinaci možných 

připojištění, 

- cena pojištění Kč 1.100,--. 

Tabulka č. 12: Pojištění PLATINUM – Allianz pojišťovna, a. s. 

Pojištění PLATINUM Limity pojistného plnění 

Pojištění léčebných výloh Bez omezení 

Smrt následkem úrazu 

Trvalé následky úrazu 

Denní odškodné za dobu nezbytného 

léčení 

200.000,-- 

400.000,-- 

30,--/den 

Odpovědnost za škody na zdraví nebo 

usmrcením 

Odpovědnost za škody na jedné věci 

10.000.000,-- 

5.000.000,-- 

Pojištění zavazadel 15.000,-- 

Asistence doplňková (právní pomoc) 

Technická pomoc při škodě na majetku 

v místě bydliště 

35.000,-- 

5.000,-- 
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4.3.4 ČSOB Pojišťovna, a. s. 

Pojištění TARIF RODINA (viz. tabulka č. 13): 

- lze sjednat samostatně pojištění léčebných výloh, 

- lez kombinovat přidání dalších připojištění, 

- u pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění zavazadel je povinná spoluúčast 3 % 

min. 500,--, 

- cena pojištění Kč 890,--. 

Tabulka č. 13: Pojištění TARIF RODINA – ČSOB Pojišťovna, a. s. 

Pojištění TARIF RODINA Limity pojistného plnění 

Pojištění léčebných výloh 1.500.000,-- 

Smrt následkem úrazu 

Trvalé následky úrazu 

Denní odškodné za léčení úrazu 

100.000,-- 

200.000,-- od 10% 

50,--/den 

Odpovědnost za škodu na životě a zdraví 

Odpovědnost za škodu na majetku 

1.000.000,--  

500.000,--  

Pojištění zavazadel 10.000,-- 

4.3.5 Generali Pojišťovna, a. s. 

Pojištění EXKLUZIV (viz. tabulka č. 14): 

- lze sjednat samostatně pojištění léčebných výloh (pojištění EASY MINI), 

- nelze libovolně kombinovat přídavná pojištění (lze si vybrat jen z již pevně 

stanovených variant), 

- cena pojištění Kč 610,--. 

Tabulka č. 14: Pojištění EXKLUZIV – Generali Pojišťovna, a. s. 

Pojištění EXKLUZIV Limity pojistného plnění 

Pojištění léčebných výloh 1.700.000,-- 

Smrt následkem úrazu 

Trvalé následky úrazu 

Denní odškodné za léčení úrazu 

500.000,-- 

500.000,-- 

0,-- 

Odpovědnost za škodu na životě a zdraví 

Odpovědnost za škodu na majetku 

Finanční náhrada 

1.000.000,-- 

1.000.000,--  

50.000,-- 

Pojištění zavazadel 30.000,-- 
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4.3.6 Souhrnná tabulka porovnání cen 

Tabulka č. 15: Porovnání cen 

Název pojišťovny Cena pojištění 

Česká pojišťovna, a. s. 954,-- 

Kooperativa pojišťovna, a. s. 900,-- 

Allianz pojišťovna, a. s. 1.100,-- 

ČSOB Pojišťovna, a. s. 890,-- 

Generali Pojišťovna, a. s. 610,-- 

 

Porovnáním cen z tabulky č. 15 zjistíme, že nejlevnější pojištění nabízí Generali 

Pojišťovna, a. s., následuje ČSOB Pojišťovna, dále Kooperativa pojišťovna, a. s., Česká 

pojišťovna a. s. a poslední je Allianz pojišťovna, a. s.. 

Tento způsob porovnání je však zjednodušený, protože pojišťovny nabízí 

k uvedeným typům cestovního pojištění i různé limity pojištění a různé možnosti 

připojištění (viz. tabulka č. 2), které je také nutné analyzovat. 

4.4 Souhrnná analýza 

Pro sestavení souhrnné analýzy jsem použila metodu SILAKI, která umožňuje 

rozhodování o více kritériích. Zároveň svůj názor nevyjadřuje jen jedna osoba, ale více 

dotázaných. Mezi dotázanými je 5 zájemců o cestovní pojištění, 3 nezávislé osoby a 3 

osoby z praxe, které sjednávají cestovní pojištění. 

1. Dotázaní, přiřadili k jednotlivým kritériím rozhodování určitý počet bodů ze 

stanoveného rozsahu 1 – 10 bodů, kde nejvyšší počet bodů se uděluje 

nejdůležitějšímu kritériu pro rozhodování (viz. tabulka č. 16). 
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Tabulka č. 16: Bodové ohodnocení 

Expert 

Kritérium rozhodování 

Výše pojistného 

(cena) 

Limity 

pojistného 

plnění 

Možnost volby 

připojištění 

Potencionální klient I 5 9 10 

Potencionální klient II 8 5 3 

Potencionální klient III 5 10 8 

Potencionální klient IV 10 8 5 

Potencionální klient V 6 5 8 

Nezávislá osoba I (necestuje) 8 5 8 

Nezávislá osoba II (necestuje) 5 6 4 

Nezávislá osoba III (necestuje) 5 6 8 

Odborník I 5 10 10 

Odborník II 3 9 8 

Odborník III 5 8 8 

Součet celkem 65 81 80 

2. Stanovení dílčích vah důležitosti každého kritéria od jednotlivých 

dotázaných (viz. tabulka č. 17). 

(Součet bodů jednotlivých kritérií / celkový počet bodů) 

Tabulka č. 17: Důležitost kritérií 

Kritérium rozhodování Důležitost kritéria rozhodování 

Cena pojistného 0,288 

Limity pojistného plnění 0,358 

Možnost připojištění 0,354 

3. Stanovení výhodnosti – pro každé kritériu hodnocení se zvlášť stanoví 

pořadí ve vztahu k nákladovosti nebo výnosnosti při porovnání jednotlivých 

pojišťoven, kde 1 místo znamená nejlepší …. 5 místo nejhorší (viz. tabulka 

č. 18). 
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Tabulka č. 18: Tabulka výhodnosti 

Název pojišťovny 

Kritérium rozhodování 

Cena pojistného 

Limity 

pojistného 

plnění 

Možnost 

připojištění 

Česká pojišťovna, a. s. 
4 3 1 

Kooperativa pojišťovna, a. s. 
3 2 4 

Allianz pojišťovna, a. s. 
5 1 5 

ČSOB Pojišťovna, a. s. 
2 5 2 

Generali Pojišťovna, a. s. 
1 4 3 

4. Pořadí je vynásobeno expertní průměrnou vahou kritéria. Nejlepší 

hodnocení má pojišťovna, která získala nejméně bodů (viz. tabulka č. 19). 

Tabulka č. 19: Vyhodnocení 

Název 

pojišťovny 
Pořadí 

Počet 

bodů 

Kritérium rozhodování 

Cena 

pojistného 
Limity plnění 

Možnost 

připojištění 

Česká 

pojišťovna, a. s. 
1 2,580 4*0,288=1,152 3*0,358=1,074 1*0,354=0,354 

Kooperativa 

pojišťovna, a. s. 
3 2,996 3*0,288=0,864 2*0,358=0,716 4*0,354=1,416 

Allianz 

pojišťovna, a. s. 
5 3,568 5*0,288=1,440 1*0,358=0,358 5*0,354=1,770 

ČSOB 

Pojišťovna, a .s. 
4 3,074 2*0,288=0,576 5*0,358=1,790 2*0,354=0,708 

Generali 

Pojišťovna, a. s. 
2 2,782 1*0,288=0,288 4*0,358=1,432 3*0,354=1,062 

Po porovnání nabídek jednotlivých pojišťoven ve více kritériích, než je jen cena, 

dochází k zajímavému zjištění. Zcela se mění pořadí při volbě poštovny. Nejlepší 

hodnocení získala Česká pojišťovna, a. s., další v pořadí je Generali Pojišťovna, a. s., 
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následuje Kooperativa pojišťovna, a. s., dále ČSOB Pojišťovna, a. s. a poslední byť 

s neomezeným limitem pojištění léčebných výloh je Allianz pojišťovna, a. s..  

Je významným zjištěním, že většinu cestujících zajímá v první řadě jen výše ceny. 

Dozví-li se ale klient více o cestovním pojištění, dívá se na situaci výběru již jinak viz. 

tabulka č. 16: Bodové ohodnocení. Při tomto hodnocení získalo nejvíce bodů kritérium 

nabízených limitů pojistného plnění a následně kritérium pro možnost volby různých 

připojištění. Význam ceny byl překvapivě posunut až na poslední místo. 
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5 ZÁVĚR 

Na závěr bych chtěla říci, že cílem mé práce bylo analyzovat cestovní pojištění a 

zdůraznit jeho důležitost, jeho význam po vstupu České republiky do Evropské unie a 

porovnat rozdíly mezi vybranými pojišťovnami. Cestovní pojištění jako i jiná pojištění 

prochází neustálým vývojem a změnami. Přesto analyzování současného stavu by mohlo 

být návodem, čeho si všímat při uzavírání cestovního pojištění a v čem se nachází rozdíly 

mezi jednotlivými pojišťovnami. 

Při zpracovávání své práce jsem získávala informace přímo na pobočkách 

jednotlivých pojišťoven, z dostupných letáků k cestovnímu pojištění a z pojistných 

podmínek. Informace jsem následně konzultovala osobně nebo telefonicky se zaměstnanci 

analyzovaných pojišťoven. 

Během zpracovávání bakalářské práce jsem získala i nové poznatky a některé 

kapitoly by bylo možné rozvést ještě do podrobnějšího rozsahu. 

V kapitole č. 2 jsem se krátce věnovala vysvětlení pojmům pojištění, pojišťovnictví 

a výběru vhodných pojišťoven pro analýzu. 

V kapitole č. 3 se věnuji cestovnímu pojištění, jeho významu, analyzování 

jednotlivých rozdílů pojištění léčebných výloh vybraných pojišťoven, popisu a zároveň 

analyzování jednotlivých druhů připojištění. 

V kapitole č. 4 shrnuji faktory, které ovlivňují výběr vhodné pojišťovny, důležité 

údaje poskytnuté pojistiteli při sjednání pojištění. Dále uvádím příklad fiktivního klienta, 

aby bylo možné porovnat ceny jednotlivých pojišťoven. Po porovnání cen nabízí 

nejlevnější cestovní pojištění Generali Pojišťovna, a. s.. Porovnání nabídek však pouze 

podle ceny je příliš zjednodušené a nezohledňuje žádné jiné kritérium než cenu. Proto jsem 

se následně věnovala souhrnné analýze, kde jsem využila metodu SILAKY, která nabízí 

porovnání více kritérií a zároveň je zde vyjádřen názor více dotázaných. Po této metodě se 

pořadí jednotlivých pojišťoven zcela změnilo. Analýza překvapivě ukazuje, že cena nepatří 

mezi hlavní důvody při volbě konkrétního cestovního pojištění. Nejlepší hodnocení získala 

Česká pojišťovna, a. s.. 

V tabulce č. 20 uvádím souhrnný přehled výsledků analyzovaných pojišťoven. 

Tučně jsou vyznačené nejdůležitější závěry analýzy. 
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Tabulka č. 20: Souhrnný přehled výsledků 

Hodnocené kritérium Nejlépe hodnocená pojišťovna 

Nejvyšší limity pojistného plnění pojištění 

léčebných výloh (neomezený limit) 
Allianz pojišťovna, a. s. 

Nejvyšší limity pojistného plnění úrazového pojištění 
Kooperativa pojišťovna, a. s. 

(Varianta PLUS) 

Nejvyšší limity pojistného plnění pojištění 

odpovědnosti 

Kooperativa pojišťovna, a. s. 

(Varianta PLUS) 

Nejvyšší limity pojistného plnění pojištění zavazadel 
Generali Pojišťovna, a. s. 

Allianz pojišťovna, a. s. 

Nejvyšší limity pojistného plnění pojištění storna 

cesty 
Allianz pojišťovna, a. s. 

Nejlevnější pojištění (tabulka č. 14) Generali Pojišťovna, a. s. 

Nejlepší celkové hodnocení (tabulka č. 18) Česká pojišťovna, a. s. 

Během zpracovávání bakalářské práce mě překvapilo, že nabídky některých 

pojišťoven jsou striktně dané výběrem určitého konkrétního balíčku připojištění, a tak není 

vždy klientovi ponechaná možnost volby. Zároveň limity pojistného plnění se také výrazně 

odlišují. Rozdíly jsou vidět i v možnostech různých připojištění. Některé pojišťovny mají 

vyšší rozsah možných připojištění než jiné. 

Ráda bych podotkla, že rozhodovat se pouze na základě ceny daného pojištění, jak 

ukazuje závěrečná analýza, není zcela dostačující. Důležitější je uzavřít příslušnou 

pojistnou smlouvu s pojištěním na všechna potřebná rizika a tak docílit pojistného krytí 

podle svých představ. 
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Další zdroje informací: 

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus – Abonent  

(Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group) 

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, zvláštní pojistné podmínky pro 

cestovní pojištění (Generali Pojišťovna, a. s.) 

Všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky (Allianz pojišťovna, a. s.) 

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (ČSOB Pojišťovna, a. s.) 

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění a smluvní ujednání (Česká 

pojišťovna, a. s.) 

http://www.cap.cz 
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www.koop.cz 

www.allianz.cz 
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www.csobpoj.cz 
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