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Anotace  

Tato práce objasňuje problematiku pojištění municipalit. Výdaje spojené 
s pojištěním majetku, pojištěním odpovědnosti za škodu a pojištěním vozidel tvoří mnohdy 
značnou část obecních rozpočtů. Proto se v práci zaměřuji mimo jiné na kvalitní 
zhodnocení pojistného trhu před samotným uzavřením pojistných smluv. Další části 
bakalářské práce tvoří popis teoretických a legislativních východisek, jejichž znalost je pro 
uzavření efektivního pojistného programu nezbytná. V závěrečných částech práce je 
jednak uveden praktický příklad procesu výběru nejvýhodnější nabídky prostřednictvím 
veřejné zakázky na pojištění města a dále pak několik doporučení pro představitele měst 
při tvorbě obecního pojistného programu. Důraz je v obou případech kladen na část výběru 
nejefektivnější nabídky resp. rozsahu pojištění. 

Klí čová slova: pojištění, pojistitel, pojistné, pojistné nebezpečí, pojistný trh, obec, veřejná 
zakázka, pojišťovací makléř, spoluúčast, efektivní pojištění 

 

Summary 

This thesis clarifies main issues of municipal insurance. The costs which are 
connected with property insurance, liability insurance and vehicles insurance creates 
usually considerable part of municipal budgets. That is the main reason to focus in this 
thesis on quality evaluation of the insurance market before closing insurance policies. Next 
parts of the thesis describes theoretical and legislative bases which are very important to 
know before closing effective insurance programm. In the final parts of the thesis there is a 
practical example of choosing the most effective insurance programm through the public 
tender of municipal insurance and furthermore there are several recommendations for the 
municipal representatives to create efficient insurance. In both cases there is an emphasis 
on the part of choosing the most effective insurance offer or insurance coverage. 

Keywords: insurance, insurer, premium, insured risk, insurance market, municipality, 
public tender, insurance broker, deductible, efficient insurance 
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1 Úvod 
Téma a náplň mé bakalářské práce jsem spojil s mými zkušenostmi z profesního 

života. Již deset let pracuji v makléřské společnosti I.P. trust, a.s., která patří dlouhodobě 
k významným subjektům působícím na českém pojistném trhu. V této společnosti jsem již 
prošel jistým profesním vývojem a dnes zde pracuji na pozici ředitele pojištění velkých 
rizik. Do této oblasti patří mimo jiné i pojištění měst a obcí, na které se v této práci zvláště 
zaměřím. Dále mezi mou pracovní činnost patří komplexní péče (řízení a správa pojistného 
programu) o firemní a podnikatelskou klientelu. Jedná se např. o strojírenské, 
potravinářské, obchodní nebo těžební společnosti patřící ve svém oboru k největším u nás. 
Tato činnost obnáší množství analýz, vyhodnocování a doporučení optimálních řešení pro 
klienta s přihlédnutím k jeho ekonomickým možnostem a efektivnosti pojištění a jeho 
správy. 

Z této široké škály druhů subjektů a ještě širších možností typů a druhů pojištění, 
které zejména český pojistný trh nabízí, jsem si vybral rozbor pojištění měst a obcí. Dnešní 
praxe v pojišťovnictví je taková, že většina obcí realizuje své pojištění prostřednictvím 
pojišťovacího zprostředkovatele. Vzhledem k tomu, že pojištění těchto subjektů je 
poměrně složitý proces, který se navíc neustále vyvíjí, oslovují zástupci měst pojišťovací 
zprostředkovatele, aby se stali jejich partnery v této oblasti. Ti se narozdíl od městských 
úředníků orientují v nástrahách pojišťovnictví mnohem obratněji a mohou tak např. ušetřit 
městskému rozpočtu nemalé finance nebo poradit, jak efektivně ochránit jeho majetek. 

Práce není zaměřena pouze na jeden konkrétní druh pojištění, ale zahrnuje analýzu 
komplexní pojistné ochrany majetku měst a obcí včetně nemajetkových pojištění, jako 
je např. velmi důležité pojištění odpovědnosti za škodu. Cílem této analýzy je získání 
maximálních možných informací o pojistném trhu tak, aby se odpovědní pracovníci mohli 
rozhodnout pro správnou variantu pojistného programu, který plně vyhovuje jejich 
potřebám, a to zejména z ekonomického pohledu. Další výstupy analýzy dávají zájemci o 
pojištění návod, jaký zvolit postup při začlenění pojištění do praxe, příp. informace o míře 
jeho efektivnosti nebo naopak o neúčelném vynakládání finančních prostředků. 

Ve své práci se budu věnovat problematice pojišťovnictví jako takové,  
tzn. např. vysvětlím některé důležité pojmy či mechanismy týkajících se nejen 
pojišťovnictví, ale také měst a obcí jako subjektů se zájmem o pojištění. Dále pak přiblížím  
legislativní prostředí, ve kterém se pojištění jako takové, a zejména pak pojištění měst, 
pohybuje. Ve třetí kapitole se zaměřím na pojistný trh v ČR podrobněji,  
a to např. popisem a rozborem jednotlivých druhů pojištění, objasněním principů zajištění 
rizik nebo např. statistickými údaji z pojišťovnictví. Čtvrtá část pojednává zejména o práci 
pojišťovacího makléře, a to od počátku spolupráce s městem až po kompletní správu jeho 
pojistné smlouvy, s tímto rozsáhlým procesem související. Dále se zde zaměřuji na popis  
a rozbor nejčastěji používaných typů pojištění, resp. pojistných nebezpečí. Předposlední 
kapitola obsahuje konkrétní příklad z praxe a závěrečná doporučení. Na základě teorií 
uvedených v předchozích kapitolách se zde věnuji procesu zadávání veřejné zakázky 
na pojištění města a následné analýzy a vyhodnocování nejvhodnějších nabídek pojištění 
dle bodovací metody vedoucí až k uzavření pojistných smluv. Popis tohoto procesu je 
následován souborem různých doporučení pro města týkající se rozsahu pojištění, 
pojistných částek nebo optimálních úrovní sjednávaných spoluúčastí. Tato doporučení 
vycházejí z předchozích analýz a popisů uvedených v práci a jsou reálně využitelná 
v praxi. Poslední částí je závěrečné shrnutí práce. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Úvod do pojiš ťovnictví 
Jak již z názvu této kapitoly vyplývá, hlavní úlohou této části práce je uvedení 

do problematiky pojišťovnictví a popsání některých zásadních pojmů a mechanismů tohoto 
finančního oboru. 

V této úvodní kapitole práce by rozhodně neměla chybět definice pojištění. Tento 
finanční obor je dnes však již natolik rozšířen a jeho rozsah působnosti je natolik široký, 
že neexistuje pro tento výraz pouze jediná správná definice, ale je k dispozici dokonce 
velké množství těchto definic. Uvádím zde tedy svou verzi definice: „Pojištění je 
specifický druh peněžní služby, kdy pojistitel za úplatu, kterou je v tomto případě přijaté 
pojistné, poskytuje pojistnou ochranu, tzn. vyplácí pojistné plnění v případě, že dojde 
k pojistné události.“ Pokud se nad všemi definicemi pojištění hlouběji zamyslíme, najdeme 
v nich jeden a ten samý hlavní význam, a tím je krytí rizik, které není jednotlivec či 
společnost (fyzická nebo právnická osoba) schopna eliminovat vlastními silami 
a prostředky. Počátky pojištění na území dnešní ČR sahají až do 17. století. První 
pojišťovna vznikla na našem území v roce 1827 a nesla název „Císařsko-královský, 
privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav“. Od této 
nejstarší pojišťovny odvozuje svoji tradici dnešní Česká pojišťovna. Od této doby prošlo 
pojišťovnictví pochopitelně obrovským vývojem přes vznik a činnost až několika set 
pojišťovacích spolků v 1. polovině 20. stolení, znárodnění soukromého pojišťovnictví 
v roce 1945 a omezení počtu pojišťoven na pět (Pojišťovna Slavie n.p., Pražská 
pojišťovna, n.p., První československá pojišťovna n.p., pojišťovna Slovan, n.p. 
a Nemocenská pojišťovna, n.p.), vytvoření monopolního pojišťovacího ústavu 
(Československá pojišťovna, n.p.) v roce 1948, vznik jediných dvou státních pojišťoven 
(Česká státní pojišťovna a Slovenská štátna poisťovňa) až po vznik nynějších komerčních 
soukromých pojišťovacích ústavů po listopadu 1989. Dnes je pojišťovnictví silným 
finančním oborem, který již není vyhledáván pouze pro své existenční důvody, ale 
např. pro možnosti vytváření kapitálových zásob. [8] 

Podle krytí určitého druhu rizika lze pojištění rozdělit na dvě základní oblasti: 

� životní pojištění (životní pojištění, investiční pojištění, zdravotní pojištění, 
penzijní připojištění atd.) 

� neživotní pojištění (pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění 
motorových vozidel atd.) 

Vzhledem k tomu, že jako téma této práce jsem si vybral pojištění měst a obcí,  
tzn. zejména pojištění majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za škodu, budu se dále 
zabývat téměř výhradně částí patřící do neživotního pojištění. Dalším důvodem je to, 
že zájemci o životní pojištění jsou v převážné míře především soukromé fyzické osoby  
a nikoliv právnické osoby či územně správní celky. 

2.2 Vymezení obcí 
Legislativní náležitosti týkající se obcí jsou vymezeny zákonem č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. dubna 2000 (dále jen zákon o obcích). V tomto zákoně 
se pojednává např. o obecním zřízení, občanech obce, území obce nebo hospodaření obce. 
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Lze tedy zjednodušeně říci, že zákonem o obcích se řídí vznik, uspořádání a působnost 
všech obcí v ČR. Zde uvádím definici obce dle § 1 zákona č. 128/2000 Sb.: „Obec je 
základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je 
vymezen hranicí území obce.“ 

Dle § 3 zákona o obcích, se městem stává každá obec, jejíž počet obyvatel přesáhne 
počet 3 000 a pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny pro předcházejícím 
vyjádření vlády. Obce i města jsou samostatně spravována zastupitelstvem. Dalšími orgány 
jsou rada, starosta, obecní nebo městský úřad a zvláštní orgány. V případě, že orgánem 
města je primátor a magistrát, jedná se o statutární město. Taková města se mohou členit 
na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. V současnosti je  
v naší republice celkem těchto 23 statutárních měst: Kladno, České Budějovice, Plzeň, 
Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, 
Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav, Děčín, 
Frýdek-Místek, Chomutov a Přerov. Oficiálně se mezi statutární města neuvádí Praha jako 
hlavní město, ale de facto mezi ně svým charakterem také patří. [9] 

2.3 Legislativní prost ředí pojiš ťovnictví 
Úvodem uvádím dva zákony, které se sice svou náplní nevěnují pojišťovnictví jako 

finančnímu oboru, ale upravují obecné vztahy mezi jednotlivými subjekty celého 
pojistného trhu. Jedná se o: 

� Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

� Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

Je však třeba podotknout, že všechny pojistné smlouvy vzniklé před 1. 1. 2005  
se řídí občanským zákoníkem. Všechna pojištění počínaje 1. 1. 2005 se již řídí zákonem 
č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (dále jen 
zákon o pojistné smlouvě). Vztahy a souvislosti, které tento zákon neupravuje, se řídí opět 
občanským zákoníkem. Dalšími důležitými právními normami jsou např.: 

� Zákon č. 277/2009 Sb., zákon o pojišťovnictví. 

� Zákon č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 
likvidátorech pojistných událostí. 

Posledně jmenovaným zákonem se řídí mj. činnost pojišťovacích makléřů, o kterých 
se později v této práci zmíním podrobněji v souvislosti s komplexní správou pojištění obcí. 

Dále se na pojišťovnictví vztahují zvláštní právní předpisy, které upravují přímo 
konkrétní druhy pojištění nebo se této oblasti dotýkají pouze okrajově. Jedná se např. o: 

� Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. 

� Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu 
nad finančním trhem. 

� Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

� Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

� Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. 
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Prakticky každá pojistná smlouva se řídí nejen výše uvedenými právními předpisy, 
ale dále je pojištění upravováno pojistnými podmínkami příslušného pojistitele nebo 
zvláštními smluvními ujednáními, které vycházejí zejména ze zákona o pojistné smlouvě. 

2.4 Subjekty pojistného trhu 
Po listopadu 1989 došlo u nás nejen ke změně politického a hospodářského 

uspořádání, ale také k výrazným změnám téměř ve všech oblastech podnikání. 
Pojišťovnictví nebylo pochopitelně výjimkou a na náš trh se začalo mocně tlačit velké 
množství pojišťoven, a to zejména se zahraniční kapitálovou účastí. Vznikající české 
pojišťovny začínaly ve větší míře prohlubovat spolupráci s velkými zahraničními pojistiteli 
a zajistiteli. V důsledku těchto radikálních změn začala paralelně růst důležitost různých 
typů pojišťovacích zprostředkovatelů, jejichž činnost byla legislativně upravena do dnešní 
stávající podoby zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích  
a samostatných likvidátorech pojistných událostí (dálen jen zákon o pojišťovacích 
zprostředkovatelích). Ostatní subjekty pojistného trhu definuje zákon č. 277/2009 Sb., 
o pojišťovnictví. 

Dohled nad finančním trhem, jehož je pojistný trh součástí, vykonává od 1. 4. 2006 
Česká národní banka. Ta kromě jiného převzala agendu Úřadu státního dozoru 
v pojišťovnictví a penzijním připojištění. Tímto byl dohled nad finančním trhem u nás 
sjednocen do kompetencí jediné instituce. V následující tabulce 1 je uveden kompletní 
seznam subjektů českého pojistného trhu dle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích: 

Tabulka 1: Subjekty českého pojistného trhu 

Zájemci o pojištění Zprostředkovatelé Pojišťovny Zajistitelé 

- stávající klienti 
pojišťoven 

- potencionální 
klienti pojišťoven 

 

- pojišťovací agent 

- pojišťovací makléř 

- podřízený pojišťovací 
zprostředkovatel 

- vázaný pojišťovací 
zprostředkovatel 

- výhradní pojišťovací agent 

- pojišťovací zprostředkovatel  
se sídlem mimo ČR 

- samostatný likvidátor 
pojistných událostí 

- pojistitelé 

- škodní zástupci 

 

Zdroj: [zákon č. 38/2004 Sb.] 

Uspořádání tabulky je záměrné, neboť ho lze použít jako obvyklé schéma vzájemné 
komunikace mezi jednotlivými subjekty trhu, zvláště pak u pojištění měst. Počátek 
je samozřejmě vždy u zájemců o pojištění, kteří komunikují s pojišťovnou prostřednictvím 
svého zprostředkovatele, což bývá ve většině případů pojišťovací makléř. Neznamená 
to ovšem, že tento komunikační kanál je pravidlem. Zájemci o pojištění mohou 
komunikovat a sjednávat svá pojištění přímo s pojišťovnami bez využití služeb 
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zprostředkovatelů. Tabulka tuto možnost sice neznázorňuje, ale v praxi bývá i smluvní 
vztah mezi pojišťovnami a zajistiteli řešen prostřednictvím zprostředkovatelů. 

Všichni pojišťovací zprostředkovatelé musejí dle zákona o pojišťovacích 
zprostředkovatelích splňovat podmínku zapsání do Registru pojišťovacích 
zprostředkovatelů a dále musejí splňovat podmínku důvěryhodnosti a odborné 
způsobilosti. Následující tabulka 2 popisuje jednotlivé skupiny pojišťovacích 
zprostředkovatelů s členěním dle požadavků na jejich odbornou způsobilost. 

Tabulka 2: Pojišťovací zprostředkovatelé v členění dle stupně odbornosti 

Stupeň 
odbornosti Zprostředkovatel Oprávněná činnost 

vázaný poj. 
zprostředkovatel 

nabízí produkty, které si vzájemně nekonkurují 

podřízený poj. 
zprostředkovatel 

jedná se o spolupracovníky agentů  
nebo makléřů, jejichž jménem jednají základní 

stupeň 
samostatný likvidátor 
pojistných událostí 

na základě smlouvy s pojišťovnou provádí 
šetření nutné ke zjištění povinnosti pojišťovny 

plnit 

střední 
stupeň 

pojišťovací agent 
nabízí produkty, které si mohou vzájemně 

konkurovat; dělí se na výhradní a nevýhradní 
(dle počtu zastupovaných pojišťoven) 

vyšší 
stupeň 

pojišťovací makléř 
zatupuje své klienty, nikoliv pojišťovny,  
a jedná jejich jménem; činnost je vázána 

obsahem smlouvy se zájemcem o pojištění 

Zdroj: [zákon č. 38/2004 Sb.] 

Pro rozšíření charakteristiky jednotlivých skupin pojišťovacích zprostředkovatelů lze 
konstatovat, že pojišťovací agenti, podřízení a vázaní zprostředkovatelé sjednávají zejména 
pojistné smlouvy s fyzickými osobami a pojišťovací makléři zprostředkovávají nejčastěji 
pojištění podnikatelů. 
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3 Analýza pojistného trhu 

3.1 Zajišt ění 

Pojistnou smlouvu uzavírá vždy zájemce o pojištění s příslušným pojistitelem  
(v případě soupojištění s více pojistiteli), ale málokdo si je vědom toho, že mnohdy velkou 
část z pojišťovaného rizika postupuje vlastně úplně jinému subjektu než jen pojišťovně,  
se kterou smlouvu fakticky uzavírá. Jedná se o tzv. zajistitele, kteří, zjednodušeně řečeno, 
zastávají úlohu pojistitele jednotlivých komerčních pojišťoven. V praxi se tedy jedná  
o obchod mezi pojišťovnou (cedentem) a zajistitelem, který přebírá od pojišťovny část 
pojišťovaného rizika. Za tuto službu se platí finanční odměna (zajistné) a pojišťovna z něj 
zpět obdrží stanovenou provizi. V případě škody se pak zajistitel podílí na její náhradě. [5] 

Cílem tohoto obchodu mezi pojišťovnami a zajistiteli je získání dostatečné pojistné 
kapacity a na to navazující výsledky upisování rizik a obchodního zisku. Zajištění lze dělit 
dle typu pojistného obchodu na: 

� fakultativní 

� obligatorní 

Fakultativní zajištění se vždy sjednává pro jednotlivě vybraný obchod, který bývá 
zpravidla velmi rizikový a má značný rozsah. Jako příklad mohu uvést např. pojištění 
velkých chemických továren nebo uhelných dolů. Obligatorní zajištění se sjednává pro celé 
portfolio smluv konkrétní pojišťovny, týkající se určitého druhu pojistného obchodu. 
Pojistitel má v tomto případě povinnost postoupit toto riziko zajistiteli a ten se zavazuje 
převzít riziko do zajištění. V menší míře existuje také jakási kombinace těchto dvou typů 
zajištění. Jedná se o fakultativně-obligatorní zajištění, které umožňuje pojišťovně 
zahrnovat do zajištění pouze vybraná rizika a zajistitel je povinen tato rizika přijmout. [3], 
[5] 

Zajištění se v praxi ještě dělí na: 

� proporcionální 

� neproporcionální 

Podstatou proporcionálního zajištění je pevně stanovený poměr, ve kterém se dělí 
pojistné mezi zajistitele a pojišťovnu. Ve stejném poměru se pak tyto dva subjekty podílejí 
na výplatě případné škody. U neproporcionálního zajištění se zajistitel podílí na výplatě 
škody v rozmezí vrstvy, která je dána svou spodní hranicí. Tato hranice bývá logicky často 
shodná s výší vlastního vrubu pojišťovny. [3], [5] 
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V následující tabulce 3 je uvedeno 10 největších světových zajistitelů seřazených dle 
výše přijatého pojistného za rok 2008. 

Tabulka 3: Největší světoví zajistitelé – statistické údaje 

Poř. 
č. Zajistitel Přijaté pojistné 

v mld. USD Země 

1. Munich Re Group 26,12 Německo 

2. Swiss Re Group 26,01 Švýcarsko 

3. Berkshire Hathaway / Gen Re Group 11,44 USA 

4. Hannover Re Group 9,90 Německo 

5. Lloyd´s 8,39 Velká Británie 

6. SCOR Re Group 8,03 Francie 

7. Transatlantic RE 3,95 USA 

8. Everest Re Group 3,92 USA 

9. Partner Re 3,76 Bermudy 

10. Tempest Reinsurance ACE 3,10 USA 

Zdroj: [statistika, www.businessinsurance.com, 2009] [18] 

3.2 Česká asociace pojiš ťoven 
Česká asociace pojišťoven (dále jen ČAP) je zájmovým sdružením komerčních 

pojišťoven v České republice a jejím hlavním posláním je zastupování, hájení  
a prosazování zájmů členských pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní 
správy, legislativě a dalším subjektům, spolupráce se zahraničními asociacemi a podpora 
rozvoje pojišťovnictví a pojistného trhu u nás. [21] 

Svou činnost zahájila ČAP 1. ledna 1994 a od roku 1998 je řádným členem 
Evropské pojišťovací a zajišťovací federace (CEA European Insurers). K 1. 2. 2010 má 
ČAP 29 řádných členů, což tvoří 98 % předepsaného pojistného v ČR. Jedná se tedy  
o naprosto drtivou většinu pojišťoven působících na našem pojistném trhu. Navíc má ČAP 
ještě jednoho přidruženého člena (čeká na přijetí do asociace) a dva členy se zvláštním 
statutem (subjekty jiné než pojišťovny, působící v komerčním pojišťovnictví a zřízené 
podle zvláštních zákonů). Kompletní seznam členů ČAP je uveden na příloze 1 této práce. 
[21] 

Na následujícím obrázku 1 je patrný jeden z hlavních úkolů ČAP. Jedná se o hájení  
a prosazování zájmů členských pojišťoven a jejich klientů při legislativním procesu v ČR. 
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Obrázek 1: Legislativní proces v pojišťovnictví 

Zdroj: [ČAP, www.cap.cz, 2009] [19] 

3.3 Struktura druh ů pojišt ění 
Jak už jsem v této práci dříve uvedl, pojištění měst a obcí spadá zejména do skupiny 

smluvního neživotního pojištění. V této části uvádím kompletní strukturu pojistných 
odvětví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Základní rozdělení druhů pojištění 

Jak je tedy patrné z výše uvedeného schématu, v první řadě se pojištění dělí 
na smluvní a bezesmluvní vztahy. Do bezesmluvních pojištění patří prakticky pouze 
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pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání. Povinnost uzavření tohoto pojištění je stanovena zákonem, včetně pojišťovny, 
která ho sjednává (nyní Kooperativa pojišťovna, a.s., dříve Česká pojišťovna, a.s.). 
Pojistník toto pojištění musí sjednat bez ohledu na to, jestli o pojištění má zájem. Všechna 
ostatní pojištění patří do druhé skupiny smluvního pojištění. I sem však patří některá 
pojištění, jejichž sjednání je požadováno zákonem, jedná se např. o pojištění odpovědnosti 
za škodu z provozu motorových vozidel, známé spíše pod názvem povinné ručení. Zde 
však platí ta možnost, že pojistník má „volné ruce“ při volbě pojistitele, se kterým smlouvu 
uzavře. [1] 

3.4 Pojistný trh v číslech 
Než opustím obecnou rovinu pojištění a budu se více věnovat praktické stránce 

tématu této práce, uvádím několik zajímavých číselných údajů a statistik. Pojišťovnictví 
jako finanční obor je pochopitelně rychle se vyvíjejícím procesem. S ohledem na tuto 
skutečnost a na období vzniku této práce je třeba podotknout, že uváděné údaje jsou platné 
pouze poměrně krátkodobě. Přes mou snahu uvést co nejaktuálnější údaje jsou použity 
pouze oficiální dostupné statistiky, nejčastěji za rok 2008 nebo 2009. 

3.4.1 Vývoj národního hospodá řství 

Jak jsem již v této práci uvedl, pojišťovnictví je finančním oborem. Je tak zřejmé, 
že vývoj národního hospodářství a jeho ukazatelů má zásadní vliv i na pojistný trh v ČR.  
Po předchozích obdobích mírně se zpomalujícího růstu vykázal v roce 2008 hrubý domácí 
produkt téměř poloviční růst než v roce 2007, a to ve výši 3,2 %. Na vývoji tempa se 
podílelo zejména poslední čtvrtletí, které zaznamenalo pokles oproti 3. čtvrtletí o 0,9 %  
a proti stejnému období předchozího roku růst 0,2 %, přestože v prvních třech čtvrtletích 
byl meziroční růst na úrovni 4 %. V posledním čtvrtletí roku 2008 globální změny 
vyvolané finanční krizí vyústily ve výrazně odlišný vývoj domácí ekonomiky ve srovnání  
s ukazateli za předchozí části roku. [7] 

V níže uvedené tabulce uvádím vývoj ukazatelů nejen hrubého domácího produktu, 
ale i dalších stěžejních makroekonomických ukazatelů. 

Tabulka 4: Vývoj makroekonomických ukazatelů v ČR 

Makroekonomický ukazatel (%) 2004 2005 2006 2007 2008 

HDP – meziroční změny 4,5 6,3 6,8 6,0 3,2 

Tržby za průmysl 5,8 8,1 11,6 10,8 0,1 

Tržby za služby 3,2 3,0 5,0 7,0 0,7 

Míra inflace (meziroční) 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 

Míra nezaměstnanosti 9,2 9,0 8,1 6,6 5,5 

Vývoz (stálé ceny) 20,7 11,6 15,8 14,9 6,9 

Dovoz (stálé ceny) 17,9 5,0 14,2 14,2 4,6 

Zdroj: [ČSÚ, Praha, duben 2009] 
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Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že počátky globální finanční krize 
se pochopitelně dotkly i naší ekonomiky, a tak většina těchto ukazatelů vykazuje 
v posledním roce výrazně jiná čísla, než tomu bylo v předchozích letech. 

V roce 2009 pokračovala tendence vývoje makroekonomických ukazatelů 
podobným směrem jako v roce 2008. Z údajů ČSÚ tak uvádím např. pokles HDP o 4,3 % 
nebo pokles zaměstnanosti o 2,1 % oproti stejným údajů z roku 2008. 

3.4.2 Vývoj pojistného trhu v ČR 

Na rozdíl od údajů o vývoji národního hospodářství v ČR, uvedených v předchozí 
kapitole, je potřeba konstatovat, že podobný vývoj nenastal na českém pojistném trhu. 
Naplnily se tak předpoklady ČAP o pozitivních meziročních výsledcích trhu za rok 2009. 
Ten sice oproti roku 2008 zaznamenal zhruba poloviční růst, přesto zásadně nepodlehl 
vlivům hospodářské krize. Celkový objem předepsaného pojistného vzrostl meziročně  
o 2,5 %. Tempo růstu životního pojištění se meziročně zvýšilo o výrazných 5,1 %,  
u neživotního pojištění statistiky zaznamenaly stagnaci (+ 0,6 %). I přes tento zpomalený 
růst dokazují výsledky členů ČAP dlouhodobou stabilitu odvětví. Jisté znaky hospodářské 
krize se však projevily i v těchto pozitivních číslech. Např. v neživotním pojištění klesl  
o 2 % objem pojistného u havarijního pojištění vozidel, který jednoznačně souvisí 
s všeobecným poklesem prodeje vozidel v loňském roce. Naopak stabilní zájem vykazuje 
kategorie podnikatelských pojištění, do které patří i pojištění majetku a odpovědnosti měst, 
jimiž se subjekty snaží chránit svůj majetek proti hrozícím rizikům. [7] 

Nyní se vrátím k letům předchozím (2004-2008) a uvedu srovnání vývoje podílu 
předepsaného pojistného na HDP s rozdělením na životní a neživotní pojištění. Z níže 
uvedeného grafu je zřejmé, že vývoj celkového podílu pojistného na HDP je v posledních 
letech poměrně konstantní. Z celkového podílu v roce 2008 činí životní pojištění 1,54 %  
a neživotní pojištění 2,24 %. Obě hodnoty jsou však stále pod průměrem evropských zemí, 
který činil 4,9 % resp. 3,1 %. [7] 
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Obrázek 3: Podíl pojistného na HDP s rozdělením na životní a neživotní pojištění (v %) 

Zdroj: [výroční zpráva ČAP 2008, Praha, 2009] 
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3.4.3 Pojiš ťovny 

K 1. 1. 2009 působilo na českém pojistném trhu 53 subjektů, což znamenalo mírný 
nárůst oproti roku minulému. Svou činnost ukončila AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, 
a.s., dále byla udělena licence dvěma novým neživotním pojišťovnám AXA pojišťovna a.s. 
a Wüstenrot pojišťovna, a.s. V segmentu poboček zahraničních pojišťoven byla nově 
zřízena pobočka rakouské pojišťovny Skandia Lebensversicherungs AG a proběhla fúze 
HDI Hannover Versicherung AG, organizační složka a HDI-Gerling Industrie 
Versicherung AG, organizační složka, do nového subjektu HDI Versicherung AG, 
organizační složka. Tím se tedy počet poboček zahraničních pojišťoven nezměnil. V ČR 
tak v tuto dobu působilo na trhu 35 tuzemských pojišťoven a 18 poboček zahraničních 
pojišťoven, zejména ze zemí EU. [7] 

Na následujícím grafu je možné pozorovat vývoj počtu pojišťoven působících 
na našem trhu s rozdělením na životní a neživotní segment. 
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Obrázek 4: Počet pojišťoven dle jejich zaměření 

Zdroj: [výroční zpráva ČAP 2008, Praha, 2009] 

Výsledky členských pojišťoven ČAP odpovídají vývoji trhu, tj. celkovému snížení 
dynamiky růstu objemu předepsaného pojistného. Český trh je nadále značně 
koncentrovaný, nicméně prvních deset pojišťoven podle předepsaného pojistného se svým 
podílem 89,8 % již zařadilo pod hranici 90 %. Beze změn je taktéž dlouhodobá pozice 
prvních tří pojišťoven, i když jejich celkový podíl na trhu se oproti rokům 2007 a 2008 
neustále snižuje. Rozhodující, téměř 66% podíl na trhu, představují skupiny  
PPF – Generali (ČP, GEN, ČPZ) a Vienna Insurance Group (KOOP, ČPP, PČS) s podíly 
33,9 %, resp. 31,6 %. Z níže uvedeného grafu je zřejmé rozložení jednotlivých podílů 
největších pojišťoven našeho trhu. Jedná se o celkové předepsané pojistné dle objemu 
za rok 2009. 
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Obrázek 5: Podíl předepsaného pojistného podle objemu za rok 2009 

Zdroj: [statistické údaje ČAP 2009, Praha, leden 2010] 

Pojištění měst a obcí patří zejména do oblasti neživotního pojištění a následně 
do skupiny podnikatelských pojištění. V této oblasti už je rozložení trhu odlišné od podílů 
jednotlivých pojišťoven v celkovém předepsaném pojistném. První dvě příčky jsou stále 
neohroženě obsazeny Kooperativa pojišťovnou, a.s., a Českou pojišťovnou, a.s., tentokrát 
však v opačném pořadí, a na třetí příčce je Generali pojišťovna, která v celkovém pořadí 
zaujímá až pátou pozici. Není bez zajímavosti, že prvních pět pojišťoven představuje téměř 
87 % celkové produkce celého podnikatelského pojištění. Z níže uvedeného grafu je patrné 
rozložení jednotlivých pojišťoven s vyčíslením předepsaného pojistného v miliardách Kč 
za rok 2009. 
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Obrázek 6: Předepsané pojistné v podnikatelském pojištění 

Zdroj: [statistické údaje ČAP 2009, Praha, leden 2010] 
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Tímto grafem končím oblast obecné analýzy pojistného trhu a dále se budu již 
zaměřovat více na praktickou stránku pojištění, zejména na ty oblasti, které se pojištění 
obcí týkají nejvíce, a na správu jejich pojistných zájmů. 
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4 Pojistná smlouva a její správa 
V úvodu této kapitoly uvedu některá obecná pravidla, která jsou s pojistnou 

smlouvou spjata a není možné je opomíjet. Jak již bylo dříve v této práci uvedeno, všechny 
pojistné smlouvy sjednané po 1. 1. 2005 se řídí zákonem o pojistné smlouvě, všechny 
smlouvy uzavřené před tímto datem spadají pod působnost občanského zákoníku. Veškerá 
dále uvedená pravidla již vycházejí z nové právní úpravy, tj. ze zákona o pojistné smlouvě. 
Pojišťovny při vytváření pojistných smluv postupují v souladu s touto platnou legislativou 
a za pomoci pojistných podmínek a smluvních ujednání ji upravují do podoby jednotlivých 
pojistných produktů. 

4.1 Obecná pravidla 
Pojistná smlouva musí mít u nás písemnou formu, a to i v případě, že je sjednána 

prostřednictvím internetu nebo po telefonu. Výjimku tvoří pojištění s dobou kratší než  
1 rok. Pojistitel má kromě pojistné smlouvy povinnost předat pojistníkovi také pojistné 
podmínky a pojistku, která slouží jako potvrzení o sjednaném pojištění. S pojistnými 
podmínkami musí být pojistník prokazatelně seznámen před uzavřením pojistné smlouvy. 
[10] 

Pojistná smlouva musí vždy obsahovat tyto údaje: 

� osoby účastnící se pojištění (pojistitel, pojistník, pojištěný, obmyšlený  
a oprávněná osoba), 

� určení škodového nebo obnosového pojištění, 

� vymezení pojistné události a pojistných nebezpečí, 

� uvedení, zda se u pojistného jedná o běžné nebo jednorázové pojistné, jeho výši  
a splatnost, 

� stanovení, na jakou dobu se pojištění vztahuje, tj. pojistná doba. [10] 

Dle platné legislativy vzniká pojištění prvním dnem po uzavřením pojistné smlouvy, 
může být však dohodnuto, že vzniká již uzavřením pojistné smlouvy nebo i později. Dále 
může být pojištění dokonce uzavřeno i na dobu před uzavřením pojistném smlouvy. 
V jiných případech vzniká pojištění až zaplacením prvního pojistného. Naopak pojištění 
končí zejména těmito způsoby: 

� uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, 

� nezaplacením pojistného, tj. marné uplynutí lhůty stanovené pojistitelem 
v upomínce k zaplacení pojistného, 

� dohodou, 

� výpovědí, která může být podána jednou ze smluvních stran do 2 měsíců 
od počátku platnosti pojištění, nebo 6 týdnů před koncem pojistného období, nebo 
do 3 měsíců od data oznámení vzniku pojistné události, 

� jiné důvody – jedná se např. o zánik pojistného rizika nebo pojištěné věci. [10] 
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4.2 Hlavní oblasti pojišt ění měst a obcí 
Pojistná nebezpečí, neboli rizika, která potenciálně klientům z řad měst a obcí hrozí, 

se příliš neliší od ostatních subjektů. Je zde však pár výjimek, na které budu dále 
upozorňovat. Podívejme se tedy nejprve, jak lze pojistná nebezpečí rozdělit  
a charakterizovat. Z níže uvedeného schématu jsou zřejmé 3 hlavní oblasti, do kterých lze 
pojištění měst rozdělit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  7: Hlavní oblasti v pojištění měst 

4.2.1 Majetkové pojišt ění 

Zpravidla nejobsáhlejší, ale také nejnákladnější oblastí pojištění, je pro město 
majetkové pojištění. Jak již z názvu vyplývá, je v této oblasti sjednáváno pojištění majetku, 
kam patří zejména nemovitosti, movité vybavení, věci zvláštní hodnoty, cennosti, strojní 
vybavení či elektronická zařízení typu výpočetní techniky. V majetkovém pojištění lze 
sjednávat pojištění nejen pro vlastní majetek, ale také pro věci, které patří cizím subjektům 
nebo které město užívá na základě smluvního vztahu. Vzhledem k tomu, že majetek měst 
není v soukromém vlastnictví jistého subjektu a jedná se v podstatě o „státní majetek“, 
je ze strany zástupců měst přistupováno k tomuto pojištění s velkou zodpovědností tak, aby 
pokud možno veškerý majetek byl pod dostatečnou pojistnou ochranou a nehrozily velké 
finanční ztráty na úkor rozpočtů měst při případných škodách na majetku. Nehledě na fakt, 
že zákon o obcích ukládá jednotlivým subjektům povinnost pečovat o svěřený majetek 
s péčí řádného hospodáře. Neukládá tedy pojištění jako povinnost, jistou mírou to však 
tento zákon doporučuje. [9] 

Vzhledem k mnohdy velkému množství majetku měst je poměrně složitým úkolem 
sestavit kompletní strukturu majetku ve výše uvedeném členění a vyčíslení jeho hodnoty, 
resp. stanovení správných pojistných částek tohoto majetku. Přesnosti a zejména 
důležitosti stanovování pojistných částek se věnuji v jedné z následujících kapitol. 

Dalším podstatným faktorem a rozhodnutím při tvorbě pojištění majetku je rozsah 
pojistných nebezpečí, proti kterým se město rozhodne svůj majetek chránit. Stejně tak jako 
u stanovování správných pojistných částek, tak i u tohoto procesu je více než vhodná 
pomoc pojišťovacího makléře, který svou praxí a provedenými analýzami dokáže 
zhodnotit hlavní rizika a doporučit svému klientovi taková pojistná nebezpečí, která by 
nebylo dobré opomenout při sjednávání pojištění. Patří sem zejména: 
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� živelní pojištění – požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, tíha sněhu  
a námrazy, vodovodní škody, záplava, povodeň, zemětřesení, sesuv půdy, náraz 
vozidla či pád letadla, 

� pojištění proti odcizení – zde se může jednat jak o pojištění krádeže majetku, tak 
loupežného přepadení, 

� pojištění proti vandalismu – jedná se o poškození majetku, 

� strojní pojištění – lze sjednat pro strojní zařízení a jeho rozsah je přesně stanoven 
v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven. Zpravidla se však jedná o 
tzv. all-riskové pojištění, tzn. pojištění proti všem rizikům, 

� pojištění elektroniky – je obdobou výše uvedeného strojního pojištění, 

� pojištění skel, 

� a další. 

4.2.2 Odpov ědnostní pojišt ění 

Pojištění odpovědnosti za škodu je vždy poměrně složitým pojištěním a u měst 
to platí dvojnásob. Na rozdíl od majetkového pojištění, kde jsou přesně vymezena rizika 
nebo předměty pojištění, je pojištění odpovědnosti vždy trochu na první pohled nečitelným 
pojištěním s nejasným rozsahem pojistného krytí. Je to způsobeno tím, že v tomto pojištění 
se přesně nevymezují pojistná nebezpečí, jako je tomu právě u majetkového pojištění nebo 
alespoň ne v takové míře. Pojištění odpovědnosti za škodu má kromě základního pojištění 
– obecné odpovědnosti za škodu – několik možností tzv. doplňkových pojištění, která jsou 
právě u měst využívána v hojné míře tak, aby bylo pojistné krytí pokud možno co nejširší  
a nehrozily případné finanční ztráty z nepojištěných požadavků na náhradu škod 
od poškozených. 

Jak už jsem zmínil výše, základním pojistným nebezpečím je pojištění tzv. obecné 
odpovědnosti za škodu. Toto pojištění, resp. jeho rozsah, můžeme definovat jako právním 
předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného města za škodu vzniklou jinému subjektu 
v souvislosti s činností nebo vztahem města. Pojištěný má v tomto případě právo, aby 
za něj pojistitel uhradil: 

� škodu na zdraví nebo na životě, 

� škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, 

� jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody uvedené u dvou výše uvedených 
bodů. 

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu se většinou vztahuje i na škody vyplývající 
z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu 
činnosti uvedené v pojistné smlouvě. 

U měst je pojištění obecné odpovědnosti velmi důležité i z toho pohledu, že sjednané 
pojištění nemusí krýt pouze škody způsobené samotným městem. V této souvislosti 
se jedná zejména o organizace zřizované městem. Jsou to organizace, které mohou jednak 
mít svou právní subjektivitu, tzn. že mají přidělené identifikační číslo, ale také organizace, 
které svou vlastní právní subjektivitu nemají, a v tomto případě se pojištění odpovědnosti 
za škodu sjednané městem vztahuje i na činnosti těchto organizací. Do jisté míry 
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se pojištění odpovědnosti za škodu města může vztahovat i na zřizované organizace 
s vlastní právní subjektivitou, a to formou tzv. pojištění škodního nadměrku. V praxi to 
znamená, že zřizovaná organizace uzavře např. pojištění odpovědnosti za škodu na 
pojistnou částku 1 mil. Kč, přičemž škody převyšující tuto částku jsou hrazeny z pojištění 
města, které tuto organizaci zřizuje. Tento způsob pojištění však musí být v pojistných 
smlouvách řádně ujednán. [1] 

Organizace zřizované městem jsou v drtivé většině neziskové nebo příspěvkové 
organizace, které vznikají usnesením zastupitelstev měst. Jedná se např. o: 

� domovy dětí a mládeže, 

� penziony pro seniory, 

� mateřské a základní školy, 

� základní umělecké školy. 

V podstatě stejný charakter jako výše uvedené organizace má např. i městská policie 
nebo sbor dobrovolných hasičů. U těch měst, kde tyto subjekty provádějí svou činnost, 
je tedy potřeba při sestavování pojistného programu dbát i na tento fakt a neopomenout 
zahrnutí pojištění jejich majetku či odpovědnosti za škodu do pojistného programu města. 
U pojištění odpovědnosti za škodu se zpravidla musí uvádět, že se pojištění vztahuje právě 
i na tyto subjekty. 

Prvním z doplňkových pojištění, které jsou většinou sjednávány k základnímu 
rozsahu pojištění, je pojištění tzv. regresů zdravotních pojišťoven. Jedná se o náhradu 
nákladů léčení vynaložených zdravotními pojišťovnami ve prospěch zaměstnanců a třetích 
osob na zdravotní péči v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného města. 

Další zvláštností u pojištění měst je možnost sjednání dodatkového pojištění 
odpovědnosti z výkonu veřejné služby. Veřejná služba je poměrně nový institut, zavedený 
zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Veřejná služba je dobrovolná, je 
to výpomoc obci zejména při veřejně užitečných aktivitách, kterými jsou např. úklid 
veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Je určena 
dlouhodobě nezaměstnaným osobám, kterým je déle jak 6 měsíců vyplácen příspěvek 
na živobytí. Jde tak o šanci získat alespoň krátkodobou pracovní příležitost a možnost 
zvýšit si částku příspěvku na živobytí. V případě, že město tuto službu poskytuje, 
je povinno dle zákona o pomoci v hmotné nouzi sjednat pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem veřejné služby. Náklady na toto pojištění jsou obcím následně 
propláceny od Ministerstva práce a sociálních věcí. [11] 

U organizací typu Městské správy sociálních služeb, které jsou zřizovány městy  
a nemají svou právní subjektivitu, mají obce povinnost sjednat doplňkové pojištění i 
pro činnosti těchto organizací. Toto jim nařizuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, nebo zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, to v případě, 
že organizace provozuje tzv. dětský stacionář. [12], [13] 

Dále se mohou obce připojistit na škody vzniklé při výkonu státní a veřejné správy. 
Právní náležitosti této oblasti upravuje zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 
Do tohoto pojištění spadá např. náhrada škody v souvislosti s nezákonným rozhodnutím 
stavebního úřadu. 
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Hodně starostí přinesla obcím novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, konkrétně ustanovení o správě a péči komunikací, které jsou ve vlastnictví 
měst. Oproti minulosti, kdy o tyto komunikace pečovali správci nebo provozovatelé 
(např. správa a údržba silnic nebo technické služby měst), to totiž mj. znamená, že obce 
jsou odpovědné za případné škody vzniklé právě v souvislosti s nedostatečnou údržbou 
jejich komunikací. Není pochopitelně v silách zaměstnanců zejména větších měst, aby 
neustále udržovali především všechny chodníky v perfektním stavu, a tak může docházet 
k situacím, že se budou množit požadavky na náhradu škody hlavně v zimních obdobích, 
kdy bude docházet k četným zraněním chodců. I tyto škody lze finančně eliminovat 
pojištěním, protože se na ně vztahuje pojištění obecné odpovědnosti. [14] 

Posledním doplňkovým pojištěním, o kterém se zmíním a které získává v posledních 
letech na důležitosti, je nemajetková újma v důsledku neoprávněného zásahu do práva 
na ochranu osobnosti. Díky rostoucímu právnímu povědomí naší populace a díky několika 
medializovaným případům začínají pomalu i obce zvyšovat zájem o toto pojištění. Výši 
odškodnění v tomto pojištění vždy stanovuje soud a rozsah tohoto pojištění je velmi široký 
a obecně těžko definovatelný. 

Zejména díky posledním dvěma jmenovaným typům pojištění odpovědnosti 
za škodu je poměrně těžké stanovit správnou výši pojistné částky, resp. limitu plnění 
pro případné škody. Tato částka by měla být stanovena po důkladném zvážení všech 
možných rizik a pravděpodobnosti vzniku škod. Obecně lze říci, že by se měla pohybovat 
v závislosti na velikosti obce, a to v řádech milionů korun. Je to však velmi individuální 
rozhodnutí, na kterém by se měl velkou měrou podílet pojišťovací makléř města.  
O způsobu stanovování pojistné částky a jejího vlivu na výši pojistného se zmiňuji ještě 
obsáhleji v dalších kapitolách této práce. 

4.2.3 Pojišt ění motorových vozidel 

Základní struktura pojištění motorových vozidel je zřejmá z níže uvedeného 
schématu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Základní struktura pojištění motorových vozidel 
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Pojištění motorových vozidel se skládá ze dvou hlavních skupin, které se však 
od sebe zásadním způsobem liší. Jednak se jedná o povinně smluvní pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a jednak o havarijní pojištění 
vozidel, které je případně doplňováno několika doplňkovými pojištěními. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je spíše známo 
pod názvem povinné ručení. Do 31.12.1999 se jednalo o zákonné pojištění, ke kterému 
nebylo potřeba uzavírat pojistnou smlouvu. V současné době se však toto pojištění řídí 
zákonem č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Díky tomuto 
zákonu se pojištění stalo povinně smluvním pojištěním. Každé vozidlo tak musí mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou, která toto pojištění nabízí. Smyslem tohoto 
pojištění je náhrada mnohdy velmi vysokých škod na majetku nebo vážných následků 
na zdraví poškozených způsobených provozem vozidla. Bez tohoto pojištění by mohly 
nastávat situace, kdy viník nebude mít dostatek finančních prostředků k úhradě škod 
poškozeným. 

Novela zákona č. 168/1999 Sb. k 1. 6. 2008 navýšila minimální limit pojistného 
plnění pojišťoven pro škody na majetku a ušlém zisku z 18 mil. Kč na 35 mil. Kč. Zvýšení 
limitu bylo vyvoláno potřebou harmonizace zákona s předpisy Evropských společenství, 
ve kterých je stanoven minimální limit ve výši 1 mil. EUR. Pro škody na zdraví zůstal limit 
ve výši 35 mil. Kč. Pojišťovny tak nabízejí pojištění od těchto nejnižších limitů až 
po několikanásobně vyšší částky než stanovuje zákon. Každý, kdo uzavřel pojistnou 
smlouvu, se prokazuje tzv. zelenou kartou, kterou je pojišťovna povinna bezprostředně 
po uzavření smlouvy vydat pojistníkovi. [16] 

Za účelem úhrad škod způsobených nepojištěnými nebo nezjištěnými vozidly byl 
založen garanční fond České kanceláře pojistitelů. Z tohoto fondu mohou být hrazeny 
škody způsobené nezjištěnými vozidly na majetku a ušlém zisku, pokud byla současně 
poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví. Za závažnou škodu na zdraví se 
považuje usmrcení nebo těžká újma na zdraví, anebo škoda na zdraví trvalého charakteru, 
která ztěžuje společenské uplatnění poškozeného. Podmínkou vzniku práva poškozeného 
na plnění z garančního fondu je šetření škodné události Policií České republiky. [16] 

Havarijní pojištění vozidel je na rozdíl od povinného ručení pojištěním 
dobrovolným, tzn., že výběr tohoto pojištění je vždy pouze rozhodnutím samotného 
pojistníka. V rámci havarijního pojištění nabízejí pojišťovny několik variant rozsahu 
tohoto pojištění. Jsou jimi: 

� havárie vozidla, 

� vandalismus na vozidle, 

� odcizení vozidla, 

� poškození vozidla živelním rizikem. 

Při sjednávání pojistné smlouvy je možné sjednat různé kombinace těchto rizik nebo 
kompletní pojištění proti všem rizikům. Tato varianta bývá nejčastější a pojistník se tak 
nemusí obávat téměř jakékoliv nepříjemné události na vozidle. Havarijní pojištění je, 
stejně jako majetkové a odpovědností pojištění, sjednáváno se spoluúčastí pojistníka 
na škodě. Taktéž spoluúčasti lze volit z různých variant, přičemž nejoblíbenějšími jsou 
spoluúčasti ve výši 5 %, min. 5 000 Kč nebo 10 %, min. 10 000 Kč. Z níže uvedené 
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tabulky je zřejmé, v jakém případě se u odpočtu spoluúčasti ve variantě 10 %, 
min. 10 000 Kč, používají procenta a kdy se používá minimální částka. 

Tabulka 5: Příklady odpočtů spoluúčastí 

Výše škody Odpočet Výsledné plnění 

120 000 Kč 10 % (12 000 Kč) 108 000 Kč 

50 000 Kč 10 000 Kč 40 000 Kč 

 

Z těchto dvou příkladů vyplývá, že pokud výše procentuální spoluúčasti překročí 
minimálně stanovenou částku, je uplatňováno právě dané procento z výše škody. 
V opačném případě je výsledné pojistné plnění poníženo o minimální částku spoluúčasti. 

Na závěr kapitoly o pojištění motorových vozidel uvádím výčet doplňkových 
pojištění, která se sjednávají k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo 
k havarijnímu pojištění. Jedná se o: 

� pojištění zavazadel, 

� úrazové pojištění cestujících, 

� pojištění skel vozidla, 

� asistenční služby, 

� pojištění přepravovaného nákladu, 

� pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla. 

Tato doplňková pojištění se sjednávají většinou bez spoluúčasti, ale i zde jsou jisté 
výjimky. 

Seznam pojišťoven, které získaly licenci ke sjednávání pojištění vozidel, je uveden  
v příloze 2 této práce. 

4.3 Činnost pojiš ťovacího maklé ře pro m ěsto 
Profese pojišťovacího makléře má  smysl pouze v konkurenčním prostředí 

pojišťoven, proto v České republice našla uplatnění až po pádu monopolu státní pojišťovny 
a v kontextu ekonomické transformace po roce 1989. Jak už jsem se v této práci zmiňoval, 
působnost pojišťovacího makléře je stanovena zákonem o pojišťovacích 
zprostředkovatelích. Pojišťovací makléř má potřebné odborné znalosti, které jsou 
ze zákona přísně prověřovány, a zároveň zná nabídku pojistných produktů alespoň většiny 
pojistitelů působících na trhu. Umí na základě svých znalostí a odborných zkušeností 
posoudit, které pojistné produkty jsou nejvhodnější pro krytí rizik obcí, a které podrobně 
zjistí a analyzuje. Takovou kombinaci schopností a znalostí nelze předpokládat 
u samotných zaměstnanců měst. 

Mezi hlavní činnosti pojišťovacího makléře patří: 

� revize a přezkoumání stávajících pojistných smluv (audit pojištění), 

� profesionální risk management, 
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� stanovení pojistných částek, zajištění znaleckých posudků, 

� optimalizace pojistného programu v souladu s finančním plánováním, 

� organizace výběrového řízení na pojistitele, 

� zajištění výběrového řízení nebo veřejné soutěže dle zákona č. 137/2006 Sb., 

� sestavení provozních manuálů pro postup při vzniku pojistných událostí  
a vyškolení vybraných pracovníků, 

� hlášení pojistné události, sledování a řízení celého procesu likvidace, 

� zaměstnanecké produkty, stabilizační programy pro zaměstnance, 

� individuální servis zaměstnancům – občanské pojištění, 

� organizace školení pro pracovníky zodpovědné za oblast pojištění, 

� průběžná aktualizace pojistné ochrany, sledování novinek na pojistném trhu, 

� komplexní poradenský a konzultační servis. 

Dále se budu věnovat ve větší míře třem nejdůležitjším činnostem pojišťovacího 
makléře, které obcím přinášejí v oblasti pojištění zřejmě největší službu. Jedná 
se o rizikový management, stanovování pojistných částek a správu pojistných událostí. 

4.3.1 Risk management 

Risk managementu, neboli řízení rizik, je ze strany pojišťovacího makléře věnována 
velká pozornost. Jedná se o koncepci komplexního zabezpečení měst pro případ vzniku 
škod prostřednictvím zavádění preventivních opatření technického a organizačního 
charakteru. Politika makléře v oblasti řízení rizik spočívá v dokonalé a detailní znalosti 
majetku a procesů měst, průběžném vyhodnocování rizikových situací a vypracovávání 
opatření ke snížení hrozících rizik a jejich zavedení do praxe. Tato činnost je, stejně jako 
všechny další aktivity makléře, pro město beznákladová, protože odměna je ve formě 
provize vyplácena pojišťovnou. [4], [5] 

Výstupem risk managementu pro město je tzv. riziková zpráva, která shrnuje 
výsledky fyzické prohlídky všech míst pojištění a je zároveň nezbytným podkladem 
pro pojišťovny k vypracování cenových nabídek pojištění. Součástí rizikové zprávy je 
zároveň doporučení ke zdokonalení prevence vzniku případných škod. [4], [5] 

4.3.2 Správnost stanovení pojistných částek 

Na správnost stanovení pojistných částek by měl být vždy kladen maximální možný 
důraz, protože nesprávné ocenění majetku měst může mít značné důsledky na efektivnost 
pojištění. Jinými slovy to znamená, že při špatném stanovení pojistných částek může dojít 
k tzv. podpojištění. Následující příklad ukazuje význam podpojištění v praxi: 

Př.: Na nemovitosti se skutečnou hodnotou 10 mil. Kč dojde požárem téměř k jejímu 
zničení a škoda bude vyčíslena na 8 mil. Kč. Tato nemovitost však byla pojištěna pouze 
na pojistnou částku 1 mil. Kč. Tím, že nemovitost nebyla pojištěna na svou skutečnou 
hodnotu, ušetří město na pojistném v řádu stovek korun ročně, ošem škoda, která mu 
v důsledku této chyby vznikne, je nesrovnatelně vyšší. Zákon o pojistné smlouvě totiž 
umožňuje pojišťovnám krátit pojistném plnění v takovém poměru, ve kterém došlo 
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k podpojištění. V tomto případě se tedy jedná o poměr 1:10 a výsledné pojistné plnění tak 
bude ve výši 800 000 Kč namísto 8 mil. Kč. [10], [6] 

Je tedy prací makléře, aby použil některé ze znaleckých metod pro správné stanovení 
pojistných částek, jako např. statistické indexy nebo metodiku obestavěného prostoru,  
a eliminoval tak možnost vzniku výše uvedeného příkladu nebo jemu podobných. 

4.3.3 Správa pojistných událostí 

Vznik pojistných událostí k pojištění neodmyslitelně patří. Efektivní systém 
likvidace pojistných událostí je u každého města prioritní záležitostí a vyžaduje pečlivou 
evidenci a průběžný monitoring ze strany pojišťovacího makléře. Mezi jeho hlavní činnosti 
zde patří: 

� formálně správné nahlášení škody a předání dokladů příslušné pojišťovně, 

� evidence pojistných událostí, včetně sledování průběhu likvidace, 

� urgence nevyřízených škod ve lhůtách daných zákonem o pojistné smlouvě, 

� jednání o sporných škodách, 

� zabezpečení potřebných soudních znalců k vyčíslední výše škody, případně 
expertíz ke sporným škodám, 

� poradenské služby v případech nutnosti soudního řešení sporu. 

Nejnáročnější částí v likvidaci pojistných událostí bývá často administrativa, a 
to zvláště u pojištění vozidel. Na níže uvedeném schématu je proto jasně patrné, jaké 
činnosti který subjekt vykonává a jak putují požadované doklady či finance. Dále je také 
patrné usnadnění administrativy pracovníků měst. 

Obrázek 9: Postup při likvidaci pojistné události na vozidle 
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4.4 Asociace českých pojiš ťovacích maklé řů 
Asociace českých pojišťovacích makléřů (dále jen AČPM) je zájmovým sdružením 

právnických osob, které bylo založeno v roce 1994. K 31. 1. 2009 bylo v registru České 
národní banky zapsáno celkem 601 pojišťovacích makléřů, z toho však pouze 109 bylo 
členem AČPM. To je jasným důkazem přísných podmínek pro udělení členství v asociaci  
a do jisté míry zárukou kvalitního výběru pojišťovacího makléře jako svého partnera 
v oblasti pojištění. [20] 

AČPM spatřuje své hlavní poslání v několika oblastech: 

� legislativa - AČPM je připomínkovým místem pro návrhy zákonných norem 
z oblasti pojišťovnictví, 

� etika – AČPM se snaží eliminovat excesy svých členů a vyžaduje důsledné 
dodržování Kodexu etiky, 

� publicita – AČPM se snaží jak o určitou osvětu, tak i o poskytování informací, 
které mohou být významné pro širší veřejnost a zákaznickou sféru zvláště, a proto 
se lze setkat s příspěvky či alespoň s názory asociace k aktuálním záležitostem 
v denním tisku, odborných periodikách i ve specializovaných publikacích, 

� vzdělávání - asociace usiluje o zvyšování odborné úrovně pojišťovacích makléřů, 
zorganizovala pro ně množství odborných přednášek a seminářů a od roku 2001 
pořádá pravidelně konference se specializovaným obsahem, 

� odborné otázky profese - ve snaze o zkvalitnění poskytovaných služeb je třeba 
řešit odborné otázky, např. společná pracovní skupina AČPM a ČAP vypracovala 
soubor pojistně-technických parametrů pro vypracování nabídky pojistné 
smlouvy, který je dobrou pracovní pomůckou a usnadňuje komunikaci 
při sjednávání pojistných smluv, 

� mezinárodní kontakty - vstup ČR do EU a přijetí příslušné legislativy umožňuje 
českým pojišťovacím makléřům rozšířit jejich obchodní aktivity do celého 
Evropského hospodářského prostoru a na druhé straně se setkávat doma 
s konkurencí zahraničních kolegů. Jednotný pojistný trh Evropské unie se stal 
i naším trhem. [20] 

Úplný seznam všech členů AČPM je uveden na příloze 3 této práce. 
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5  Vyhodnocení 
Jak jsem již v úvodu této práce předeslal, uvedu praktický příklad procesu výběru 

pojistitele města dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a všech souvisejících 
činností s tímto procesem spojených. 

5.1 Zákon o ve řejných zakázkách 
Obce jsou dle § 2 zákona o veřejných zakázkách veřejným zadavatelem. Znamená 

to, že i při výběru pojistitele se musí řídit tímto zákonem. Pojištění patří do skupiny 
veřejných zakázek na služby, které jsou definovány v § 10 tohoto zákona. 

Zásadní kritérium pro způsob vyhlašování veřejné zakázky na pojištění obcí je její 
předpokládaná hodnota. Dle tohoto ukazatele se veřejné zakázky na služby dělí na: 

� nadlimitní veřejné zakázky, kde je hranicí částka 4 290 000 Kč, 

� podlimitní veřejné zakázky, jejichž rozmezí předpokládané hodnoty je 
2 000 000 Kč – 4 290 000 Kč, 

� veřejné zakázky malého rozsahu, které nedosahují předpokládané hodnoty 
2 000 000 Kč. 

Do výše předpokládané hodnoty se počítá výsledná výše pojistného včetně 
jakýchkoli jiných dalších odměn souvisejících s pojišťovacími službami. V úvahu zde 
nepřipadá DPH, protože pojišťovnictví je od této daně osvobozeno. Důležitou skutečnost 
určuje ještě § 13 odst. 3 tohoto zákona, a sice zákaz rozdělení předmětu veřejné zakázky 
tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity 
uvedené výše. V praxi to znamená např. rozdělení výběrových řízení na majetek a vozidla 
zvlášť. [17] 

5.2 Zadávací dokumentace k ve řejné zakázce 
Na úvod praktické ukázky veřejné zakázky na pojištění města uvádím, že se jedná  

o veřejnou zakázku na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu statutárního města Mostu 
od 1. 1. 2006, na jejíž realizaci jsem se podílel, a to z pozice pojišťovacího makléře. 

Zadávací řízení zahájil zadavatel v souladu s § 26 zákona o veřejných zakázkách,  
a to uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení. Současně byla ve spolupráci 
města a makléře připravena zadávací dokumentace, která byla předávána zájemcům  
o předložení nabídek, tj. jednotlivým pojišťovnám. Tato zadávací dokumentace je přílohou 
4 této práce. Vzhledem k objemnosti však zde neuvádím rizikovou zprávu. 

5.3 Hodnotící kritéria 

V této veřejné zakázce na pojištění statutárního města Mostu byla zvolena čtyři 
hodnotící kritéria. Tento počet a jejich znění bylo dohodnuto mezi zástupci města  
a makléřem. Nejde však jen o počet těchto kritérií, ale zejména o důležitost každého z nich. 
To probíhalo tak, že ke každému kritériu bylo přiřazeno procento důležitosti tak, aby 
součet všech procentuálních vyjádření činil celkem 100 %. Toto rozdělení je patrné v níže 
uvedené tabulce. 
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Tabulka 6: Přehled hodnotících kritérií pro veřejnou zakázku 

Hodnotící kritérium Důležitost Celkem 

výše nabídkové ceny 60 % 

bonifikace bezeškodního průběhu 10 % 

výše limitů pojistného plnění 20 % 

míra respektování zadání 10 % 

100 % 

5.4 Nabídky pojiš ťoven 
Této veřejné zakázky se nakonec zúčastnily, resp. nabídku předložily následující 

čtyři pojišťovny: 

� Allianz pojišťovna, a.s. 

� Česká pojišťovna, a.s. 

� Generali Pojišťovna, a.s. 

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

Zde předkládám souhrn nabídek jednotlivých pojišťoven s rozdělením dle 
jednotlivých odvětví pojištění města. Jedná se o částky pojistného na 1 rok. 

Tabulka 7: Nabídky jednotlivých pojišťoven 

Pojišťovna 
Pojištění majetku  
a odpovědnosti  

za škodu 

Havarijní 
pojištění 

Povinné 
ručení Pojistné celkem 

 
771 148 Kč 260 117 Kč 57 613 Kč 1 088 878 Kč 

 
885 454 Kč 408 174 Kč 65 340 Kč 1 358 968 Kč 

 
1 036 927 Kč 435 742 Kč 82 623 Kč 1 555 292 Kč 

 
1 398 188 Kč 410 650 Kč 75 324 Kč 1 884 162 Kč 

Výše uvedená tabulka souhrnu nabídek je již setříděna od nejnižší cenové nabídky 
po tu nejvyšší. Vzhledem k tomu, že výše nabídkové ceny v této veřejné zakázce má 
daleko nejvyšší procento důležitosti hodnotícího kritéria (60 %), je zde již zřejmé, které 
nabídky mají větší šanci v konečném hodnocení uspět a naopak. 

Tyto cenové nabídky jednotlivých pojišťoven byly doplněny údaji k dalším třem 
hodnotícím kritériím, tj. k bonifikaci bezeškodního průběhu, výši limitů pojistného plnění  
a k míře respektování zadání. 
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5.5 Bodovací metoda 
Vyhodnocování této veřejné zakázky probíhalo dle vyhlášky č. 240/2004 Sb.,  

o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek 
podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické 
výhodnosti se provádí bodovací metodou dle § 8 této vyhlášky. Hodnotící komise použije 
bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria 
přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího 
kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální 
hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 
a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná 
kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, v tomto případě 
např. celkové pojistné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, 
která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější  
k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce 
přiřadí nižší bodové hodnocení, a to o podíl 100 a počtu účastníků. [22] 

Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení 
nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu 
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých 
nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 
Zmiňované vyhláška byla později dále upravena vyhláškou č. 137/2005 Sb. [22] 

5.6 Vyhodnocení ve řejné zakázky 
Dle výše uvedeného způsobu bodovací metody podle vyhlášky č. 240/2004 Sb., jejíž 

podrobné výsledky jsou uvedeny v příloze 5 této práce, dospěla komise u veřejné zakázky 
na pojištění statutárního města Mostu k těmto výsledkům: 

Tabulka  8: Závěrečné vyhodnocení nabídek dle bodovací metody 

Pořadí Pojišťovna Počet bodů 
1. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 9 250 

2. Generali Pojišťovna, a.s. 6 968 

3. Allianz pojišťovna, a.s. 6 452 

4. Česká pojišťovna, a.s. 5 808 

 

Dle povinností makléře, které mu ukládá zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích, 
byla podána písemná analýza nabídek a závěrečné doporučení, jehož závěr se shodoval 
s výsledky veřejné zakázky dle bodovací metody hodnocení nabídek. Jak tedy vyplývá 
z výše uvedené tabulky závěrečného vyhodnocení veřejné zakázky, nejvýhodnější 
nabídkou na pojištění statutárního města Mostu se stala nabídka Kooperativa 
pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Okamžikem vyhlášení konečných výsledků 
začali zástupci makléře ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci městského úřadu 
pracovat s vítězem zakázky na přípravě pojistných smluv tak, aby veškeré smluvní vztahy 
byly uzavřeny včas, tj. před termínem počátku pojištění. Nutno podotknout, že výsledky 
této veřejné zakázky nastolily dlouhodobější obchodní vztah a tato pojistná smlouva platí 
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do dnešního data. Během této doby byla upravována dle potřeb a možností města, ale její 
struktura zůstala zachována. 

5.7 Doporu čení 
V závěru této kapitoly uvedu několik doporučení pro představitele obcí, kterými 

je vhodné se řídit při výběru zprostředkovatele pojištění či vhodného rozsahu pojištění 
dle velikosti města. 

5.7.1 Výběr zprost ředkovatele pojišt ění 

Výběr zprostředkovatele či přímého partnera (pojistitele) v oblasti pojištění je plně 
v kompetenci zástupců obcí. Vzhledem k objemu pojišťovaného majetku a vzhledem 
ke znalostem pojistného trhu je vhodným partnerem obcí pojišťovací zprostředkovatel. 
Ze skupiny těchto zprostředkovatelů uvedených v tabulce 1 a tabulce 2 této práce, je 
pro obce zřejmě nejvhodnějším pojišťovací makléř. Jak jsem již v této práci uváděl, makléř 
má nejvyšší možné odborné znalosti, které jsou pravidelně prověřovány. Mimo 
pojišťovacího makléře lze také volit spolupráci s podřízeným pojišťovacím 
zprostředkovatelem či pojišťovacím agentem. Charakter jejich činnosti je obdobný, ale 
nemusí se prokazovat nejvyšším stupněm odborných znalostí. 

Na českém pojistném trhu působí velká řada pojišťovacích makléřů. Kromě 
zmiňované výhody odborných znalostí se lze při výběru partnera v oblasti pojištění řídit 
přílohou 2 této práce, kde je uveden seznam makléřských společností sdružených 
do AČPM, což by mělo představovat také jistou míru záruky kvalitního partnera. 

Dále lze také volit cestu přímého pojištění u vybrané pojišťovny 
bez zprostředkovatelské služby. V tomto případě ovšem město nemá možnost srovnání 
s pojistnými produkty konkurenčních pojistitelů a tím ani volbu optimálního pojistného 
programu. Na vyspělých pojistných trzích je úloha pojišťovacího zprostředkovatele 
naprosto samozřejmá a nezpochybnitelná. 

5.7.2 Doporu čený rozsah pojišt ění  

U majetkového pojištění měst nelze přesně specifikovat charakter ani množství 
majetku, který by měl být v závislosti na velikosti města zahrnut do pojištění. Je však 
zajisté možno konstatovat, že do pojištění by měl být zahrnut veškerý movitý a nemovitý 
majetek ve vlastnictví obce, případně i cizí majetek užívaný např. na základě smlouvy 
o pronájmu. Je na zvážení měst, zda-li zahrnou do pojištění třeba neobývané budovy 
(ruiny) či majetek, který je těsně před prodejem.  

Velmi důležitým faktorem je v pojištění majetku správné stanovení pojistných částek 
tak, aby při případných škodách byla pojišťovnou vyplácena plná náhrada škody 
a nedocházelo ke krácení pojistného plnění. Této problematice se podrobněji věnuji 
v jedné z výše uvedených kapitol. 

Poměrně zásadním faktorem, který má vliv na výslednou výši pojistného, je zvolená 
úroveň spoluúčasti. V níže uvedené tabulce uvádím doporučené výše spoluúčastí 
v závislosti na objemu pojišťovaného majetku. Obecně lze říci, že čím větší objem majetku 
je zahrnován do pojištění, tím vyšší úroveň spoluúčasti by měla být zvolena. Pojištění se 
tak stává efektivnějším. 
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Tabulka  9: Doporučená výše spoluúčasti v majetkovém pojištění 

Objem pojišťovaného majetku Doporučená výše 
 spoluúčasti 

do 10 mil. Kč 1 000 Kč 

do 100 mil. Kč 5 000 Kč 

do 1 mld. Kč 20 000 Kč 

nad 1 mld. Kč 50 000 Kč 

Samotný rozsah sjednaných pojistných nebezpečí by bez ohledu na objem 
pojišťovaného majetku měl zahrnovat co možná nejširší škálu rizik, které pojišťovny u nás 
nabízejí. Jejich výčet je taktéž uveden výše v této práci. Zmíním tedy pouze ty 
nejzákladnější jako je živelní pojištění, pojištění proti odcizení a vandalismu, pojištění 
elektroniky a strojů, pojištění motorových vozidel a velmi důležité pojištění odpovědnosti 
za škodu. 

Narozdíl od majetkového pojištění lze právě u pojištění odpovědnosti za škodu 
doporučit vhodný rozsah pojištění dle velikosti města a to včetně výše pojistné částky 
a spoluúčasti. Tento doporučený rozsah pojištění je uveden v níže uvedené tabulce. 

Tabulka  10: Doporučený rozsah pojištění odpovědnosti za škodu dle velikosti města 

Počet obyvatel města Doporučená výše 
 pojistné částky 

Doporučená výše 
spoluúčasti 

do 10 000 5 mil. Kč 1 000 Kč 

do 50 000 10 mil. Kč 5 000 Kč 

do 100 000 30 mil. Kč 10 000 Kč 

nad 100 000 50 mil. Kč 10 000 Kč 

Z této tabulky vyplývá, zejména u doporučených výší spoluúčastí, že její růst není 
v porovnání s pojištěním majetku tak progresivní. Je to způsobeno možným charakterem 
a hlavně četnostní škod, kdy např. do pojištění odpovědnosti za škodu patří úrazy občanů   
způsobené na městských komunikacích, kterých se může jen v zimním období stát velké 
množství. Při příliš vysokých spoluúčastech by z pojištění nebylo možné tyto události řešit 
a město by je muselo hradit ze svých vlastních prostředků. 

U pojištění motorových vozidel je povinnost sjednání povinného ručení dána 
zákonem. Výjimku tvoří případy uvedené v § 5 zákona č. 168/1999 Sb. Pro města můžou 
z těchto výjimek platit např. vozidla složek integrovaného záchranného systému, které 
neslouží k podnikání nebo vozidla jednotky sboru dobrovolných hasičů. Dále je tímto 
zákonem stanovena minimální výše limitů pojistného plnění (35 mil. Kč / 35 mil. Kč). 
Pojišťovny však nabízejí mnohdy i násobky těchto minimálních limitů, přičemž výše 
pojistného přitom roste mírněji. Je tedy možné doporučit sjednání povinného ručení 
s vyššími limity pojistného plnění např. 70 mil. nebo 100 mil. Kč. [16] 

Havarijní pojištění vozidel již není vyžadováno žádným zákonem, nicméně ho lze 
jednoznačně doporučit zejména u osobních vozidel. Podobně jako u majetkového pojištění 
je důležitou součástí tohoto pojištění správné stanovení pojistné částky vozidla. U nových 
vozidel je určení této ceny velmi snadné, protože ta odpovídá pořizovacím nákladům. 
U starších vozidel se dnes již obvykle stanovuje jejich hodnota v úrovni obecné ceny, 
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která vyjadřuje tržní hodnotu vozu s přihlédnutím právě k jeho stáří, značce vozu nebo 
např. jeho výbavě. I v tomto pojištění se uplatňuje princip odpočtu spoluúčasti při škodě 
na vozidle. Podrobněji se o této problematice zmiňuji v jedné z výše uvedených kapitol. 
V následující tabulce je uvedeno doporučení při stanovování výše spoluúčasti 
u havarijního pojištění vozidel v závislosti na jeho ceně tak, aby pojištění bylo opět co 
nejefektivnější. 

Tabulka  11: Doporučená výše spoluúčasti dle ceny vozidla 

Cena vozidla 
Doporučená výše 

spoluúčasti 

do 100 000 Kč 1 000 Kč 

do 400 000 Kč 5 000 Kč 

do 800 000 Kč 10 000 Kč 

nad 800 000 Kč 20 000 Kč 

 

 Povinné ručení a havarijní pojištění umožňují dále sjednávat několik doplňkových 
pojištění. Z jejich celkového výčtu v jedné z předchozích částí práce jednoznačně 
doporučuji sjednání pojištění čelního skla, úrazového pojištění cestujících a pojištění 
zavazadel. 

 Všechna výše uvedená doporučení jsou podložena dlouholetými zkušenostmi 
z problematiky pojištění měst a jiných subjektů. 
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6 Závěr 
Cíl, který byl vytyčen zadáním této bakalářské práce, tedy analýza pojistného trhu 

s doporučením nejvýhodnější varianty pojištění pro město, byl postupnými kroky naplněn. 
Finální vyhodnocení a soubor doporučení optimálního rozsahu pojištění pro města by 
nebylo možné docílit bez úvodních částí práce, kde jsem se věnoval teoretickým oblastem 
pojišťovnictví jako finančního oboru. Mezi tato podstatná fakta patří zejména definice 
legislativního prostředí, jehož znalost je nezbytná pro veškeré další uvedené postupy, či 
popis subjektů pojistného trhu, které mohou jednak vystupovat v roli pomocníků měst 
a jednak subjekty, u kterých je možno pojištění sjednávat. Na základě těchto nezbytných 
informací nebo různých statistických údajů jsem dospěl k závěrečnému vyhodnocení 
nejvýhodnější nabídky pojištění a k několika doporučením, která vedou k požadované 
efektivitě pojistného programu města.  

Proces veřejné zakázky na pojištění města nelze automaticky použít v tomto nebo 
obdobném znění na všechna města. Je zde potřeba přihlédnout k dalším faktorům jako je 
např. geografická poloha města nebo počet a charakter organizací zřizovaných příslušným 
městem. Při zvažování těchto a dalších faktorů může posloužit jako pomůcka několik 
uvedených doporučení při sestavování pojistného programu. Těmito body týkajícími se 
doporučení optimálního rozsahu pojištění či efektivních výší spoluúčastí se mohou řídit 
zástupci měst při sestavování pojistného programu, příp. při zadávání veřejné zakázky 
na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel. Analýza 
pojistného trhu a veškerá teoretická východiska jsou použitelná vždy a to bez ohledu 
na velikost města či jiné další odlišnosti. 

Hlavním doporučením pro města je postup tvorby pojistného programu dle bodů 
v kapitole 5.7 Doporučení. Nejprve je tedy nezbytné rozhodnout, zda-li pojištění bude 
realizováno prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele nebo bude spravováno 
vlastními zaměstnanci. Výhody spolupráce s pojišťovacím zprostředkovatelem jsou v práci 
uvedeny a zejména u větších měst je tato spolupráce pro obce velkým přínosem. 
Při sestavování samotného pojistného programu lze využít množství obecných informací 
s přihlédnutím k uvedeným doporučením v bodě 5.7 této práce. 

Při použití výše uvedených návrhů a postupů je reálné využití této práce v praxi. Ta 
je koncipována tak, aby jí mohl používat i méně zkušený pracovník měst, který se 
v pojišťovnictví tak dobře neorientuje. Seznamy pojistitelů či pojišťovacích 
zprostředkovatelů mu mohou pomoci s výběrem partnera pro budoucí spolupráci v této 
oblasti ochrany obecního majetku a dalších rizik.  

Pojišťovnictví jako finanční obor se neustále vyvíjí a poměrně pružně reaguje 
na legislativní změny týkající se měst a obcí. Celosvětová finanční krize tento obor 
výrazně nezasáhla a tak věřme, že se můžeme dočkat neustále rostoucí nabídky a kvality 
pojistných produktů. 
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