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Summary 

In bachelor thesis, there are described three chosen insurance companies of Czech 

insurance market. These insurance companies are Česká pojišťovna a.s., Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group and Generali Pojišťovna a.s. In the introductory 

chapter is mentioned history, evaluation and profile of insurance companies. Then is 

characterised life insurance, accident insurance and motor third party liability insurance at 

chosen companies. Bachelor thesis includes the comparing of essencial data from chosen 

companies and comparison of model examples at particular classes of insurances. The 

main goal is evaluation of optimal variant for specific subject. In the last part of this work 

there are recommended insurance to a given subject.  

 

Keywords: insurance company, life insurance, accident insurance, motor third party 

liability insurance 

Anotace 

V bakalářské práci jsou popsány tři vybrané pojišťovny českého pojistného trhu. 

Mezi zvolené pojišťovny patří Česká pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group a Generali Pojišťovna a.s. V úvodní části je zmíněna historie, ocenění 

a profil pojišťoven. Dále je charakterizováno ţivotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla u zvolených společností. Bakalářská práce obsahuje 

porovnání základních údajů zvolených produktů a komparaci modelových příkladů 

u jednotlivých druhů pojištění. Cílem je vyhodnocení nejvýhodnější varianty pro konkrétní 

subjekt. V závěrečné části jsou doporučena pojištění danému subjektu. 

 

Klíčová slova: pojišťovna, ţivotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla 
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1 ÚVOD 

Zárodky o vyuţívání určitých prvků kategorie pojištění sahají přibliţně do období 

2500 let před naším letopočtem. Pojišťovnictví je určitá část finančnictví, které pomáhá 

zabezpečovat pojistnou ochranu ţivotního a neţivotního pojištění. 

V dnešní moderní a stále se rozvíjející době, hraje pojišťovnictví a pojištění 

v lidském světě stále větší roli. Kaţdý člověk musí po celou dobu své existence čelit 

rizikům a nástrahám svého ţivota. Pro kaţdého z nás je ţivot to nejcennější co máme. 

Proto mnoho lidí zastává názoru, ţe pojištění v dnešní době je nesmírně důleţité. Nikdo 

z nás totiţ neví, kdy se nám něco stane a kdy náš ţivot bude ovlivněn nepříjemnou situací. 

Je tedy zapotřebí chránit sebe i svou rodinu před negativními ţivotními událostmi. 

Ţivotní pojištění nám neumoţňuje pouze pojištění rizik ohroţující ţivoty lidí, ale 

také moţnost investování do fondů, zhodnocování peněz, daňové úlevy a zabezpečení 

rodiny. Úrazové pojištění nám poskytuje finanční náhradu, dojde-li k přechodnému nebo 

trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného. Pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla spočívá v tom, ţe pojišťovna za pojištěného hradí náhradu nároků za způsobené 

škody, které poškozený uplatnil a prokázal. 

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat ţivotní pojištění, úrazové pojištění 

a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Následně porovnat zvolené produkty těchto 

pojištění a vyhodnotit optimální produkt pro konkrétní subjekt. 

Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Mimo úvodu a závěru je práce 

rozdělena do 3 části. Druhá část detailně charakterizuje vybrané pojišťovny. Třetí část se 

věnuje popisu ţivotního pojištění, úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla. Čtvrtá část obsahuje popis určených produktů ţivotního pojištění, úrazového 

pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla od zvolených pojišťoven. V této 

praktické části jsou komparovány vybrané produkty a nalezeny optimální varianty 

ţivotního pojištění, úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

pro daný subjekt. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN 

V této části kapitoly jsou popsány zvolené pojišťovny, které se vyskytují uţ řadu let 

na českém trhu. Charakteristika vypovídá o zaloţení společnosti, profilu společnosti 

a získaných ocenění. 

2.1  ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. 

Česká pojišťovna a.s. (dále jen Česká pojišťovna nebo ČP)je největší pojišťovnou 

na českém trhu. Jedná se o univerzální pojišťovnu s mnohaletou tradicí a širokou nabídkou 

ţivotního i neţivotního pojištění. 

2.1.1 Historie 

Česká Pojišťovna patří k nejstarším pojišťovnám u nás. Její tradice se začíná odvíjet 

od roku 1827, kdy byla zaloţena První česká vzájemná pojišťovna. Ta se zpočátku 

věnovala pouze poţárnímu pojištění. Po roce 1948 vznikla jediná Československá 

pojišťovna, která si drţela monopolní postavení mnoho let. V roce 1991 vznik 

demonopolizace, kdy byl zákonem o pojišťovnictví otevřen trh a umoţněn vstup dalších 

pojišťoven. Samotná akciová společnost vznikla 1. 5. 1992 zápisem do obchodního 

rejstříku. Celková transformace České pojišťovny byla ukončena aţ v roce 1993. Stala se 

tak silným článkem s dominantním postavením na pojistném trhu. [4] 

2.1.2  Profil společnosti 

ČP je univerzální pojišťovnou, která realizuje pojišťovací a zajišťovací činnost 

ve všech standardních pojištěních. Nabízí velkou šíři individuálních ţivotních i neţivotních 

pojištění. Poskytuje pojištění průmyslu, podnikatelů, zemědělské pojištění, zahraniční 

pojištění a zajištění, které vyplývá z mezinárodního obchodního styku. Kromě těchto 

hlavních činností provádí směnárenskou a úvěrovou činnost. V konkurenci od roku 1991 je 

Česká pojišťovna nadále  největším pojišťovacím ústavem v České republice (ČR). 

Přibliţně 4100 zaměstnanců a 5100 obchodních zástupců se na více neţ 3000 obchodních 

místech stará o co největší spokojenost klientů. Pojišťovna spravuje 10,5 milion pojistných 
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smluv, její bilanční suma k 31. 12. 2007 činila 122 miliardy korun.  Celkové předepsané 

pojistné podle metodiky České asociace pojišťoven v roce 2009 činilo přes 38 miliardy 

korun. Česká pojišťovna spravuje přes 9,5 milionů pojistných smluv, její bilanční suma 

k 31. 12. 2009 činila 126 miliard korun. [12] 

Získané ocenění: 

Česká pojišťovna zaujímá první místo na českém pojistném trhu. Důvěru jí však 

nevyznávají jen klienti, ale oceňují ji také odborníci a organizátoři významných soutěţí 

a výzkumů. 

 Česká pojišťovna získala v roce 2008 maximálně u nás moţný Rating A+. 

 ČP se stala Pojišťovnou roku v letech 2004 aţ 2007 v prestiţní soutěţi MasterCard 

Banka roku, ve své kategorii zatím v historii ankety nenašla přemoţitele. 

 Nejdůvěryhodnější značka roku 2007 a 2005 podle společnosti Reader´s Digest.  

 Česká pojišťovna je jednou ze tří společností v České republice, které se mohou 

honosit oceněním Olympijská značka. V současné době je v Česku změřeno 252 

značek, přívlastek „olympijská“ označující nejvyšší hodnotu však vedle ČP náleţí uţ 

jen firmám Škoda Auto a Nokia. 

 Zlatá koruna 2007: znovu medailová příčka se svým pojištěním pro psy 

MAZLÍČEK. [12] 

2.1.3 Finanční skupina České pojišťovny a.s. 

Česká pojišťovna je součástí Generali PPF Holdingu od roku 2008, který působí 

ve 14 zemích. Generali PPF Holding spravuje prostřednictvím svých dceřiných společností 

aktiva ve výši 14 miliard euro a poskytuje v regionu sluţby více neţ 10 milionům klientů. 

Sídlo má v Nizozemsku a jeho hlavní organizační pobočka sídlí v České republice 

v Praze.[12] 

2.2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA 

INSURANCE GROUP 

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

koncem roku 1990 a patří k nejznámějším institucemi u nás. [4] 
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2.2.1 Historie  

Kooperativa svou činnost zahájila jako první soukromá pojišťovna na území 

bývalého Československa 28. 5. 1991. V Čechách fungovala prostřednictvím zemského 

ředitelství v Praze, pro území Moravy a Slezska bylo sídlo zemského ředitelství v Brně. 

Po rozdělení Československa vznikly k 1. 3. 1993 na bázi zemských ředitelství Česká 

Kooperativa, druţstevní pojišťovna, a.s., se sídlem v Praze a Moravskoslezská 

Kooperativa, druţstevní pojišťovna, a.s., se sídlem v Brně jako sesterské pojišťovací 

společnosti. K 31. 8. 1999 bylo úspěšně dokončeno sloučení obou pojišťoven a na český 

trh vstoupila finančně mnohem silnější společnost – Kooperativa pojišťovna, a.s. se 

základním kapitálem 1 mld. Kč, která svými sluţbami pokrývá území celé České 

republiky.[4] 

2.2.2 Profil společnosti 

Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment sluţeb a všechny standardní 

druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů aţ 

po velké korporace. Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG). 

Mimo kmenového trhu v Rakousku je VIG prostřednictvím podíl na pojišťovnách aktivní 

v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, 

Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, 

Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Její podíl na celkovém 

předepsaném pojistném v ČR je 22 %. Počet zaměstnanců (k 31. 12. 2010) činí 3 754. 

V současné době má více neţ 300 obchodních míst a produkty Kooperativy lze 

sjednat i v pobočkách České spořitelny.[23] 

Získané ocenění: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group získala - stejně jako 

v předchozích dvou letech -  prestiţní titul Pojišťovna roku 2010. V rámci letošního 

ročníku Fincentrum Banka roku uspěla druhá největší pojišťovna na českém trhu i v další 

kategorii - odnesla si bronz v kategorii Ţivotní pojištění roku 2010 za produkt Perspektiva 

7 BN. [23] 
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2.2.3 Finanční skupina České spořitelny, a.s. 

Na začátku roku 2004 byla uzavřena dohoda o strategickém partnerství mezi 

Kooperativou a Českou spořitelnou. Cílem bylo zlepšit sluţby a servis klientům tak, aby si 

pojistné a finanční produkty mohl uzavřít pod jednou střechou, byl profesionálně 

obslouţen a z této strategické spolupráce profitoval. Obchodní zástupci Kooperativy 

mohou zákazníkovi profesionálně poradit se stavebním spořením, s penzijním 

připojištěním, kreditními kartami, hypotečními úvěry, sestavit rodinnou finanční analýzu 

apod. Nově je zavedena moţnost platit pojistné prostřednictvím bankomatů České 

spořitelny. [23] 

2.3 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. 

Generali Pojišťovna a.s. (dále jen Generali) je komplexním pojišťovacím ústavem, který je 

schopen nabídnout svým klientům v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění rozsáhlý 

servis. [17] 

2.3.1 Historie pojišťovny 

Klíčovou zmínkou o pojišťovně Generali byl rok 1832, kdy byla otevřena první 

pobočka v Praze. V ČR působí do roku 1948. Po druhé světové válce ztratila všechny 

východoevropské pobočky. Expanzi do zemí bývalého východoevropského bloku zahájila 

po 45 letech. Generali se vrací 23. července 1993 jako zastoupení rakouské pojišťovny 

Erste Allgemeine a navazuje tak na svou, více neţ stoletou, tradici v českých zemích.  

Uvedená pobočka Allgemeine Versicherung se v ČR přetransformovala a působí 

od 1. 1. 1995 pod novým jménem Generali Pojišťovna a.s. Je dceřinou společností 

Generali Group, která existuje jiţ 160 let. Generali Pojišťovna přebírá 1. ledna 2003 

pojišťovnu Zürich, toto převzetí znamenalo především posílení pozice v oblasti pojištění 

motorových vozidel i dalších odvětví neţivotního pojištění. Další klíčovou událostí bylo 

zahájení činnosti do mezinárodního pojišťovacího gigantu Generali PPF Holding v roce 

2008 a spojení s ČP.[17] 
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2.3.2 Profil společnosti 

Generali Pojišťovna je komplexním pojišťovacím ústavem, který je schopen 

nabídnout svým klientům v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění rozsáhlý servis 

a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Díky husté síti zastoupení 

je široký pojistný program Generali snadno dostupný na celém území České republiky.  

Patří mezi 100 největších akciových společností světa s 86 společnostmi ve více neţ 50 

zemích. Základní kapitál činí 410 mil. Kč. Generali vlastní jako jediná pojišťovna od roku 

1999 certifikát ISO 9001:2008, od roku 2002 pak podle nové normy ISO 9001:2000. 

Ve společnosti pracuje bezmála 3000 zaměstnanců a spolupracovníků.[17] 

Získané ocenění: 

 Generali Pojišťovna získala cenu za firemní image "Rhodos 2002" a tím obhájila 

vynikající 3. místo v kategorii pojišťovny z roku 2001 

 V roce 2005 získala společnost cenu za firemní image - stříbrný RHODOS 2005 

 V anketě Pojišťovna roku 2007, kterou pořádá Asociace českých pojišťovacích 

makléřů, získala pojišťovna Generali řadu ocenění. V kategorii Ţivotní a úrazové 

pojištění obsadila 2. místo, stejně jako v hodnocení spolupráce s makléři. Bronzovou 

příčku pak v kategoriích občanská pojištění, pojištění motorových vozidel a pojištění 

průmyslu a podnikatelů. V hlavní kategorii zaujala čtvrté místo. V soutěţi Pojistný 

produkt byl oceněn produkt pojištění motorových vozidel Minikasko. 

 Pojišťovna Generali navázala v roce 2007 na úspěch produktu Clever Invest Junior 

a v tomto roce získala v soutěţi Zlatá Koruna bronzovou korunu za produkt Drobný 

podnikatel.[17] 
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3 POPIS POJISTNÝCH PRODUKTŦ 

V kapitole je rozepsáno a jednotlivě popsáno ţivotní pojištění, úrazové pojištění 

a povinné ručení. Produkty jsou vybrány z různého odvětví pojištění. 

Pojištění lze definovat jako nástroj finanční eliminace negativních důsledků 

nahodilosti. Zabývá se pouze jevy náhodného charakteru, jejichţ potenciálním důsledkem 

je vznik nějaké škody (i kdyţ o škodu se často jedná pouze v přeneseném významu: např. 

doţití se dalšího roku ţivota v rámci důchodového pojištění má „škodní charakter sociální 

nedostatečnosti“). Takové jevy se v této souvislosti označují jako pojistná rizika, a pokud 

opravdu dojde k jejich realizaci, mluví se většinou o pojistné události, při níţ pojišťovna 

podle sjednané pojistné smlouvy vyplácí pojistné plnění. [3] 

3.1 CHARAKTERISTIKA ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

,,Nepředvídatelnost a nejistota spojena s individuální délkou ţivota a s újmami 

na zdraví kaţdého jednotlivce a s tím spojené ekonomické dopady na rodinu a nejbliţší 

osoby byly a stále jsou i v dnešním moderním světě závaţným a objektivním důvodem 

pro hledání způsobu, jak tato ţivotní rizika řešit. Teoreticky i prakticky ověřeným 

nejvhodnějším způsobem řešení finanční eliminace negativních důsledků nahodilosti 

na člověka je i v těchto případech kategorie pojištění“. [8] 

Ţivotní pojištění zahrnuje krytí rizik ohroţujících lidí. V rámci těchto pojištění se 

uplatňují výplaty pojistných plnění v případě pojistných událostí, které se dotýkají ţivota 

pojištěných osob nebo jiných osob. Pojistné plnění je vypláceno podle dohodnutého 

způsobu výplaty v pojistné smlouvě, coţ můţe být buď jednorázově, nebo ve formě 

periodicky vyplácených částek, popřípadě kombinace obou zmíněných způsobů. [5] 

V ţivotním pojištění lze pojistit fyzickou osobu zejména pro případ smrti, doţití se 

určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění, 

dále lze sjednat pojištění váţných chorob, investiční ţivotní pojištění, důchodové 

pojištění. [2] 

Ţivotní pojištění během své existence uţ oslovilo mnoho lidí. V posledních letech je 

tento produkt stále na vzestupu. Graf č. 1 vyznačuje vývoj předepsaného pojistného 

v letech 2006 aţ 2010. Předepsané pojistné je stanoveno na dohodnuté pojistné období. 
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Graf č. 1: Vývoj předepsaného pojistného ţivotního pojištění v letech 2006 – 2010 [11] 
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3.1.1 Struktura ceny ţivotního pojištění 

-Riziková sloţka pojistného:Určená k pokrytí pojistného plnění při úmrtí. Obsahuje 

rizikové pojistné, které je tou částí netto, kde se hodnota pravděpodobnosti pojistné 

události po dobu trvání pojištění v čase výrazně nemění. 

 -Rezervotvorná (spořivá) sloţka pojistného:Sloţí k pokrytí pojistných plnění 

při doţití. To znamená, ţe pojišťovna je povinná tvořit technické rezervy pro vyplácení. 

Sloţka obsahuje rezervotvorné pojistné, které tvoří tu část netto pojistného, kde hodnota 

pravděpodobnosti pojistné události v čase roste.  

- Kalkulované správní náklady:Slouţí na pokrytí nákladů spojených se správou 

ţivotního pojištění. [5] 

 

Tabulka č. 1: Struktura ceny v ţivotním pojištění [5] 

Brutto (celkové)pojistné 

Netto (ryzí) pojistné Správní náklady 

Rezervotvorná sloţka Riziková sloţka Správní náklady 
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Velikost netto pojistného v ţivotním pojištění se určuje na základě následujících 

faktorŧ: 

 velikost sjednané pojistné částky, 

 úroveň technické úrokové míry, 

 ohodnocení rizika-pravděpodobností úmrtí. 

3.1.2 Základní podoby ţivotního pojištění 

Ţivotní pojištění zahrnuje sice krytí pouze dvou rizik, ale v rámci ţivotního pojištění 

je krytí těchto rizik kombinováno v různých podobách, proto existuje celá řada druhů 

a podob ţivotního pojištění. 

 pojištění pro případ smrti, kdy je pojistnou událostí smrt pojištěného (nahodilost 

pojistné události zde nespočívá v tom, zda smrt nastane, ale kdy nastane), 

 pojištění pro případ doţití, kdy pojistnou událostí je doţití se sjednaného věku 

pojištěným, 

 smíšené pojištění pro případ smrti nebo doţití, kdy jsou tato dvě rizika kombinována. 

[5] 

3.1.3 Pojištění pro případ smrti 

Toto pojištění pouze kryje riziko úmrtí, tedy sjednaná pojistná částka v případě 

realizace je vyplacena osobě určené pojistníkem-obmyšlenému (osobě uvedené v pojistné 

smlouvě). 

Účel výplaty pojistného plnění v rámci pojištění pro případ úmrtí je obvykle 

zabezpečení pozůstalých pojištěné osoby. V souvislosti s bankovními úvěry jsou 

pouţívány riziková ţivotní pojištění k úvěrům, tj. pojištění smrti klienta, kterému banka 

poskytne hypoteční nebo jiný úvěr. Dále to můţe být úhrada nákladů související s úmrtím 

a pohřbem. 

Základní rozdělení pojištění pro případ úmrtí: 

 Dočasné pojištění pro případ úmrtí (rizikové ţivotní pojištění) kryje riziko úmrtí 

výhradně v rámci sjednané pojistné doby (tzn. pojistné plnění je vyplaceno pouze 

v případě, ţe k pojistné události dojde v průběhu pojistné doby, pokud v průběhu 



Andrea Pastušková: Analýza vybraných pojistných produktů 

2011  10 

 

pojistné doby k pojistné události nedojde, pojistné plnění vyplaceno není). V rámci 

základní podoby dočasného pojištění pro případ úmrtí se uplatňuje pevně sjednaná 

pojistná částka, ale můţe být uplatněno i dočasné úvěrové pojištění s klesající 

pojistnou částkou (odpovídající klesající dluţné částce). Velikost pojistného 

odpovídá velikosti pravděpodobnosti úmrtí v příslušném věkovém období 

pojištěného. 

 Časově neomezené pojištění pro případ úmrtí je pojištění, kdy je vţdy vyplaceno 

pojistné plnění, pouze není známo, v kterém okamţiku. V tomto pojištění je 

vytvářena pojistná rezerva pojistného, protoţe jde o doţivotní pojištění, při kterém se 

vyplácí pojistné plnění v čase vzniku pojistné události. Pravděpodobnost úmrtí 

pojištěné osoby s věkem roste. Této pravděpodobnosti by měla odpovídat cena 

pojištění. Cena pojištění pro případ úmrtí by se tedy kaţdý rok zvyšovala (přirozené 

pojistné). [5] 

3.1.4 Pojištění pro případ doţití 

Ve své základní a nejjednodušší podobě (kdy pojistník platí jednorázově nebo běţně 

pojistné a při dosaţení sjednaného dne v pojistné smlouvě obdrţí pojistné plnění ve výši 

sjednané pojistné částky) je obdobou spoření, jde vlastně o tvorbu úspor. Zemře-li 

pojištěný před datem splatnosti, nic se nevyplácí, i kdyţ některé pojišťovny v takovém 

případě vracejí pojistné. Nevyplácené pojistné pouţije pojišťovna ke zvýhodnění 

pojistného plnění vypláceného při doţití ostatních pojištěných. 

Do skupiny pojištění pro případ doţití řadíme ještě odvozené druhy pojištění, 

a to důchodové pojištění a věnové pojištění. [5] 

Dŧchodové pojištění 

Produkty důchodového pojištění, nabízené komerčními pojišťovnami, umoţňují 

připojištění nad rámec dávek starobního, invalidního a pozůstalostního důchodu, jakými 

jsou vdovský a sirotčí důchod. Důchodové pojištění je moţno povaţovat za zvláštní formu 

pojištění na doţití ze sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné částky. 
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Podle počátku určení výplaty dŧchodu se rozlišuje: 

Ihned splatný důchod-toto pojištění si často sjednávají lidé v důchodu, aby si zajistil 

pravidelný příjem po zbytek ţivota. Dobu, po kterou se budou provádět tyto platby, 

nemůţe ţivotní pojišťovna znát, protoţe pojištěný můţe zemřít poté, co obdrţel málo 

splátek, nebo se můţe doţít velmi vysokého věku. 

Odloţený důchod-Splátky začnou být vypláceny k nějakému datu v budoucnosti. 

Doba mezi datem uzavření smlouvy a datem, k němuţ začne být vyplácen důchod, 

nazýváme dobou odkladu. [5] 

Věnové pojištění 

Pojištění, které umoţňuje rodičům, zajistit své děti pro snadnější start 

do samostatného ţivota. Jde o pojištění na doţití, které se sjednává na doţití se finančně 

závislé osoby. Pojištění sjednávají rodiče ve prospěch svého dítěte. 

 

Pojistné plnění se vyplácí při doţití se pojištěné osoby sjednaného věku jako 

například: 

 plnoletosti,  

 ukončení školních studií,  

 začátek studia, 

 sňatek. 

Toto pojištění bývá doplněno o další krytí rizik jako například: 

 úmrtí rodiče nebo rodičů,  

 riziko invalidity rodiče,  

 riziko smrti pojištěného dítěte.  

Výplata pojistného plnění můţe být sjednána jako jednorázová výplata nebo 

postupná výplata pojistného plnění (důchodu). [16] 

3.1.5 Smíšené ţivotní pojištění 

Smíšené ţivotní pojištění kombinuje obě dvě základní ţivotní rizika – poskytuje 

nejen zabezpečení pro případ smrti, ale i v případě doţití. Jestliţe tedy pojištěný v době 
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trvání pojištění nezemře, obdrţí v dohodnutém termínu sjednanou pojistnou částku. 

Smíšené ţivotní pojištění bývá také označováno jako kapitálové ţivotní pojištění. 

U tohoto pojištění je vyšší pojistné neţ u pojištění pro případ smrti, protoţe 

stanovené datum splatnosti znamená, ţe většina nároků na výplatu pojistného plnění bude 

uplatněna dříve, a pojistka bude mít tedy kratší dobu trvání, a tedy i inkasování pojistného 

(čím kratší je tato doba, tím vyšší je pojistné). [1] 

3.1.6 Modifikované podoby smíšeného ţivotního pojištění 

V reakci na potřeby potenciálních pojištěných vytvořily pojišťovny nové podoby 

smíšeného ţivotního pojištění, v zájmu přizpůsobit toto pojištění jejich potřebám 

a finančním moţnostem. Postupně se vyvinulo tzv. univerzální ţivotní pojištění, které 

umoţňuje uplatnění variantnosti ve své konstrukci, a dále formy ţivotního pojištění 

spojené s investováním. [5] 

Univerzální ţivotní pojištění 

Úpravou smíšeného ţivotního pojištění vzniklo univerzální ţivotní pojištění. Jde 

o pruţné pojištění, které umoţňuje pojištěným různými způsoby přizpůsobovat rozsah 

pojistné ochrany svým momentálním finančním moţnostem.  

Univerzální ţivotní pojištění se skládá ze dvou sloţek: 

 spořící sloţka - výplata pojistné částky při doţití se daného věku, 

 riziková sloţka - výplaty pojistných plnění v případě smrti, úrazu, invalidity, váţné 

nemoci apod. 

Obě uvedené sloţky se vedou odděleně. Riziková sloţka se povaţuje za základní, 

spořivá sloţka můţe být ve výjimečných případech dočasně zrušena. V průběhu pojištění 

lze placení pojistného dočasně přerušit, zaplatit dodatečné mimořádné pojistné, 

modifikovat pojistnou částku v závislosti na finančních moţnostech, vypůjčit si nespořivé 

sloţky, přičemţ není moţné překročit určitý limit.[5] 
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Investiční ţivotní pojištění 

Charakteristickým rysem investičního ţivotního pojištění je to, ţe výše pojistného 

plnění zcela závisí na výnosech z investování rezerv pojistného a dalších prostředků, popř. 

na hospodaření pojišťovny jako takové. Investiční ţivotní pojištění lze klasifikovat jako 

spojení rizikového ţivotního pojištění a investování prostřednictvím otevřeného 

podílového fondu. Klientům tedy nabízí vyšší výnosový potenciál při zhodnocování rezerv, 

ovšem za cenu vyššího rizika (riziko je přesunuto zcela na klienta). 

Pojišťovny tvoří při ukládání prostředků investičního pojištění speciální fondy, které 

ukládají prostředky do určité kombinace finančních investic. 

Mezi základní fondy obvykle patří: 

 akciový fond - akcie zavedených podniků, 

 fond obligací - státní, municipální, bankovní a podnikové dluhopisy, 

 peněţní fond - krátkodobé cenné papíry typu pokladničních poukázek, fond cizích 

měn, 

 různé smíšené fondy - kombinují jednotlivé finanční instrumenty. [5] 

3.2 CHARAKTERISTIKA ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ 

Pojištění pro případ úrazu zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, ţe 

v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti 

pojištěného. [5] 

Za úraz se podle zákona o pojistné smlouvě povaţuje neočekávané a náhlé působení 

zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během 

trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.[6] 

Pojem úraz musí být definován v pojistných podmínkách a obsahuje výčet všech 

příčin tělesného poškození nebo smrti, které pojistitel povaţuje za úraz. 

Z úrazového pojištění poskytují pojišťovny především tyto druhy pojistného plnění: 

 za smrt následkem úrazu, 

 za trvalé následky způsobené úrazem, 

 za plnou popřípadě i částečnou invaliditu následkem úrazu, 

 za dobu nezbytného léčení tělesného poškození, 
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 za tělesné poškození způsobené úrazem (hodnocené podle lékařské diagnózy), 

 za dobu pracovní neschopnosti následkem úrazu (denní odškodné). [7] 

Úrazové pojištění bývá sjednáváno buďto jako samostatný druh pojištění nebo 

v rámci sdruţených pojištění především spolu s ţivotními riziky, v rámci cestovního 

pojištění, ale také jako doplněk například v rámci pojištění motorových vozidel. 

Velikost pojistného v úrazovém pojištění závisí na velikosti sjednaných pojistných 

částech a na druzích sjednaného pojistného plnění a je diferencována podle rizikovosti. [5] 

3.3 CHARAKTERISTIKA POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z 

 PROVOZU VOZIDLA 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen povinné ručení) je upraveno 

zákonem č.168/1999 Sb. Jako celek nabyl účinnosti 1. 1. 2000. [9] 

Toto pojištění nás chrání před moţným nepříznivým finančním dopadem nároků 

poškozených v případě škody způsobené provozem vozidla. Ze zákona poskytuje náhradu 

za škody způsobené na zdraví nebo usmrcením, škody vzniklé usmrcením, zničením nebo 

ztrátou věci, škody, které mají povahu ušlého zisku, či účelně vynaloţené náklady spojené 

s právním zastoupením poškozených. Pojištěný má povinnost bez zbytečného odkladu 

písemně oznámit pojistiteli, ţe došlo ke škodné události a předloţit k tomu příslušné 

doklady. Poškozený má právo uplatnit svůj nárok na plnění u příslušného pojistitele, nebo 

u kanceláře pojistitelů, jedná-li se o nárok na plnění z garančního fondu §24 zákona.  

Existují také výjimky, kdy pojistitel škody nehradí např.: 

 škody, které utrpěl řidič vozidla, 

 majetkové škody, za které pojištěný odpovídá svým příbuzným, 

 škody na vozidle, na které se vztahuje pojištění. [7] 

Pro velikost pojistného plnění sjednávaného pojistitelem v pojistné smlouvě jsou 

v zákoně uvedeny minimální limity pro škodu na zdraví nebo usmrcení 35 mil. Kč 

na kaţdého zraněného nebo usmrceného, při škodě na majetku 35 mil. Kč bez ohledu 

na počet poškozených, převyšuje-li součet nároků poškozených limit pojistného plnění 

uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se kaţdému z nich sniţuje v příslušném 

poměru, přitom do budoucnosti se předpokládá zvýšení minimálních limitů. [5] 
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4 POROVNÁNÍ ZVOLENÝCH PRODUKTŦ 

A VYHODNOCENÍ 

V kapitole je popsáno porovnání zvolených produktů od jednotlivých pojišťoven. 

Popsané produkty jsou následně komparovány mezi sebou. U kaţdého druhu pojištění je 

zvolen subjekt, dle jehoţ poţadavků je vybírána nejlepší moţnost pojištění. 

4.1 ANALÝZA ŢIVOTNÍCH POJIŠTĚNÍ 

V podkapitolách je charakterizováno ţivotní pojištění DIAMANT, PERSPEKTIVA 

a GENIO. Popsané produkty jsou dále komparovány mezi sebou. Na základě poţadavků 

v modelovém příkladě je vyhodnocena nejpřijatelnější moţnost ţivotního pojištění. 

4.1.1 Ţivotní pojištění DIAMANT 

Ţivotní pojištění Diamant je v nabídce produktů České pojišťovny teprve od dubna 

roku 2010. Pojištění Diamant nahradilo, velmi známe pojištění Dynamik Plus, které bylo 

na našem pojistném trhu řadu let. Pojištění se hodí zejména lidem, kteří ţiví rodinu, platí 

účty či splácí půjčky. 

DIAMANT je investiční pojištění, které nabízí několik moţností investování peněz. 

Je flexibilní pojištění, u kterého můţeme v průběhu pojištění, měnit celou řadu jeho 

vlastností. Můţeme zvýšit a sníţit pravidelně placené pojistné, můţeme kdykoli přidat, 

zrušit anebo zvolit parametry volitelných pojištění. Sami si určujeme, kolik dáme 

na pojistné a kolik budeme spořit a jakým způsobem. Pojištění si mohou uzavřít osoby 

od 15 do 96 let. Pojištění musí být uzavřeno nejméně na 3 roky. Minimální pojistná částka 

pro případ smrti je 10 000 Kč. K pojištění si můţeme také zařídit připojištění různého 

charakteru. Připojištění se týká závaţných onemocnění, kritických onemocnění, invalidity, 

nemoci, úrazu, pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu a asistenční sluţby. [15] 
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Investiční varianta: 

Klienti si mohou sami zvolit, jakým způsobem se budou peníze na pojistné smlouvě 

zhodnocovat. Vybírají si z 10 fondů, které se nazývají Fond peněţního trhu, Fond 

korporátních dluhopisů, Fond ropného a energetického průmyslu, Zlatý fond, Fond 

nemovitostních akcií, Fond farmacie a biotechnologie, Fond nových ekonomik, Smíšený 

fond, Fond globálních značek, Fond ţivé planety. Klient nemusí spoléhat sám na sebe, ale 

můţe vyuţít k sestavení portfolia manaţera. [15] 

4.1.2 Ţivotní pojištění PERSPEKTIVA 

Tento produkt v soutěţi Zlatá koruna v roce 2008 se umístil na prvním místě. 

Dokazuje, ţe patří mezi oblíbené pojištění u mnoho občanů. 

PERSPEKTIVA je univerzální ţivotní pojištění a jediné investiční pojištění 

u Kooperativy. Pojištění je vhodné pro celou rodinu a lze pojistit aţ 5 osob - 2 dospělé a 3 

děti. Minimální vstupní věk je od 0 do 70 let. Pojistná smlouva můţe trvat nejdéle do 80 

let. Pojistná částka musí být sjednaná alespoň na 10 000 Kč. Je produktem, který si 

můţeme pořídit na celý ţivot. Můţe slouţit jako dětské pojištění, rizikové pojištění, 

rodinné pojištění nebo jako investiční ţivotní pojištění s cílem spoření na důchod nebo 

zhodnocovat finanční prostředky. Kooperativa vyplácí prémie za bezeškodní průběh 

na konci pojištění. Během pojištění můţeme měnit výši placeného pojistného, pojistné 

částky a měnit poměr, v jakém jsou finanční prostředky děleny mezi rizikovou 

a rezervotvornou sloţku pojistného. V případě doţití si klient volí, zda chce jednorázovou 

výplatu, nebo výplatu formou důchodu po zvolenou dobu nebo výplatu doţivotního 

důchodu. Jde o velmi variabilní pojištění. K většině ţivotních pojištění se dá také zvolit 

připojištění. Vybrat si můţeme z několika moţností připojištění pro případ smrti pro 

hlavního pojištěného, pro případ smrti druhého pojištěného, úrazové pojištění osob, 

připojištění pro případ váţných onemocnění, pro případ pobytu v nemocnici, pro případ 

pracovní neschopnosti (karenční doba 14, 28 a 42 dní), pro případ plné invalidity 

s výplatou důchodu nebo pojistné částky, pro případ plné invalidity následkem úrazu 

s výplatou důchodu nebo pojistné částky, pojištění důchodu pro pozůstalé. [24] 
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Investiční varianta: 

Prostřednictvím pojištění můţeme investovat do garantovaného fondu a podílových 

fondů společnosti Erste Sparinvest,C-Quadrat nebo společnosti Conseq. Tyto fondy 

můţeme kombinovat a volně mezi nimi procházet. Sloţení portfolia jednotlivých fondů je 

velmi rozmanité a reaguje na momentální situaci na světových trzích. V nabídce je 

Konzervativní program s vyuţitím investování do podílových fondů, Dynamický program 

s vyuţitím investování do podílových fondů, Progresivní program s vyuţitím investování 

do podílových fondů, C-Quadrat Arts Balanced s vyuţitím investování do podílových 

fondů, C-Quadrat Arts Dynamic s vyuţitím investování do podílových fondů, Conseq 

Active Invest Vyváţené portfolio,Conseq Active Invest Dynamické portfolio, Conseq 

Horizont Invest, Garantovaný fond, Vkladový fond pro mimořádné pojistné. [24] 

4.1.3 Ţivotní pojištění GENIO 

Genio je další typ investičního ţivotního pojištění na pojistném trhu u pojišťovny 

Generali. 

GENIO je určeno především pro klienty, kteří si chtějí ponechat roli aktivního 

investora a zároveň zajistit svoji rodinu proti ţivotním rizikům. Pojištění lze sjednat od 

0 do 70 let. Genio vyplácí 5% bonus z hodnoty investice na konci pojištění. Můţeme také 

provádět změny nad smlouvami, které jsou zdarma. Zdarma je navýšení denních dávek 

o 100% v úrazovém pojištění při hospitalizaci po úraze. K výběru připojištění máme 

pojištění smrti, zproštění od placení pojistného v případě invalidity III. stupně (úrazem 

i nemocí), pro případ smrti způsobené úrazem, pro případ smrti způsobené autonehodou, 

závaţných onemocnění – 26 diagnóz, trvalých následků úrazu, denní odškodné za dobu 

nezbytného léčení úrazu, denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů, 

odškodnění definovaných úrazů s asistenčními sluţbami, hospitalizace následkem úrazu, 

denní dávky při pobytu v nemocnici (úrazem i nemocí), denní dávky při pracovní 

neschopnosti s výplatou od 15., 29. nebo 62. dne. [20] 

Investiční varianta 

Jelikoţ se jedná o investiční pojištění, můţeme své peníze vkládat do jednotlivých 

fondů.Genio dělí fondy na interní a externí. Mezi interní fondy patří Peněţní fond 
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Generali,Dluhopisový fond Generali,Smíšený fond Generali,Akciový fond 

Generali.Externí se dělí na Generali Luxembourg SA a C-QADRAT. [20] 

4.1.4 Komparace zvolených ţivotních pojištění 

V první části této kapitoly jsou komparovány základní údaje zvolených produktů 

ţivotního pojištění. V druhé polovině je zvolen modelový příklad pro konkrétní subjekt 

a porovnán mezi vybranými ţivotními pojištěními. 

Tabulka č. 2 znázorňuje základní údaje o pojištění. V této tabulce lze vidět, jaké jsou 

základní rozdíly v konkrétních pojištěních.  

 

Tabulka č. 2: Porovnání produktů DIAMANT, PERSPEKTIVA A GENIO 

 DIAMANT PERSPEKTIVA GENIO 

Minimální vstupní věk 15 let 0 0 

Maximální vstupní věk 96 let 70 let 70 let 

Počet osob na smlouvě 10 5 1 

Maximální doba trvání do 99 let do 80 let do 75 let 

Dočasné přerušení placení ano ano ano 

Mimořádné vklady ano ano ano 

Mimořádné výběry ano ano ano 

Investiční zhodnocení ano ano ano 

Daňové úspory ano ano ano 

Dokumentace bez nutnosti 

zdravotního 
dotazníku 

do pojistné 

částky 100 000 
Kč bez nutnosti 

zdravotního 

dotazníku 

bez nutnosti 

zdravotního 
dotazníku 

Placení pojistného měsíčně lhůtně lhůtně 

Vinkulace ano ano ano 

Indexace ano ne ano 

Minimální pojistná částka 10 000 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč 

Zdroj: vlastní + údaje jednotlivých pojišťoven 

 

V tabulce č. 2 jsou znázorněny základní údaje pojišťoven pro lepší orientaci. Největší 

rozdíl mezi základními rozdíly lze vidět u minimálního a maximálního vstupního věku, 

u počtu osob na smlouvě, u maximální doby trvání pojištění a minimální pojistné částce. 

Kooperativa nenabízí moţnost indexace u ţivotního pojištění. 
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Tabulka č. 3 znázorňuje druhy připojištění, které se nejčastěji sjednávají k ţivotnímu 

pojištění. 

 

Tabulka č. 3: Moţnosti připojištění u zvolených produktů  

 DIAMANT PERSPEKTIVA GENIO 

Pojištění váţných onemocnění ano ano ano 

Pojištění plné invalidity ano ano ano 

Smrt úrazem - úrazové 

pojištění 

ano ano ano 

Trvalé následky - úrazové 

pojištění 

ano ano ano 

Pojištění pobytu v nemocnici ano ano ano 

Pojištění pracovní 

neschopnosti 

ano ano ano 

Pojištění zproštění od placení 

pojistného 

ano ne ano 

Pojištění denního odškodného ano ano ano 

Pojištění důchodu pro 

pozůstalé 

ne ano ne 

Zdroj: vlastní + údaje z jednotlivých pojišťoven 

 

V tabulce č. 3 jsou zaznamenány moţnosti připojištění u jednotlivých pojišťoven pro 

přehlednější orientaci. Kooperativa u produktu Perspektiva nemá ve své nabídce pojištění 

zproštění od placení pojistného, ale vyplácí jako jediná pojištění důchodu pro pozůstalé. 

Druhá část komparace bude srovnána pomocí modelového příkladu pro konkrétní 

subjekt. 

Modelový příklad: 

Výběr produktu je realizován pro 25letého svobodného muţe, který pracuje jako 

elektrikář. Chtěl by si sjednat ţivotní pojištění jako součást spoření. Pojištění by mělo trvat 

minimálně do jeho 60 let. Pojištění by však mělo umoţňovat pojistnou částku průběţně 

měnit, protoţe muţ plánuje v budoucnu zaloţit rodinu a z toho důvodu bude potřebovat 

pokrýt důsledky rizika smrti větší částkou. Ve volném čase hraje florbal a jeho zdravotní 

stav je dobrý. Pro kalkulaci je zařazen do 2. rizikové skupiny. Pro muţe je nejdůleţitější 

měsíční pojistné, které nesmí přesáhnout částku 1 500 Kč a naspořená částka na konci 

pojistného období. 

Pro srovnání jsou pouţity informace z modelového příkladu. Pro dosaţení výsledné 

částky měsíčního pojistného a naspořené částky na konci pojistného období byly uvedeny 
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stejné hodnoty u všech tří pojišťoven. V pojištění byly nastaveny tyto pojistné částky: 

denní odškodné 300 Kč, denní podpora při pobytu v nemocnici 200 Kč, plnění za trvalé 

následky úrazu 400 000 Kč, smrt během pojištění 50 000 Kč a plnění za smrt následkem 

úrazu 200 000 Kč.  

ČESKÁ POJIŠŤOVNA 

Česká pojišťovna nabízí produkt DIAMANT. U tohoto produktu můţeme jeho 

vlastnosti měnit po celou dobu pojištění. Pojištění splňuje podmínky moţnosti spoření 

a trvání pojistné doby do jeho 60 let. 

Při zadání zvolených pojistných částek do kalkulace České pojišťovny bylo 

vypočteno celkové měsíční pojistné na 1 400 Kč. V této částce je obsaţeno základní 

pojištění, úrazové pojištění a pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici. Při doţití se 

konce pojistné doby bude vyplaceno klientovi 282 945 Kč. (viz. Příloha č. 1)   

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA 

Kooperativa nabízí produkt PERSPEKTIVA. Přizpůsobivá smlouva pro konkrétní 

ţivotní situaci. Pojištění umoţňuje, také spořit do určených 60 let. 

Při zadání zvolených pojistných částek do kalkulace Kooperativy bylo vypočteno 

celkové měsíční pojistné na 1417 Kč. Tato částka byla doporučena administrativní 

pracovnicí, pracující v pojišťovně. Doporučená částka je výhodná pro spoření, které 

na konci pojistné doby bude činit 519 283 Kč. Doporučená částka lze také sníţit na menší 

částku měsíčního pojistného při stejných podmínkách. (viz. Příloha č. 2) 

GENERALI POJIŠŤOVNA a. s. 

Generali má v nabídce produkt GENIO. Umoţňuje flexibilní provádění změn 

v pojistné smlouvě ţivotního pojištění. Bylo sjednáno pojistné dle poţadavku minimálně 

do věku 60 let s výplatou v případě doţití.  

Při zadání zvolených pojistných částek do kalkulace Generali bylo vypočteno 

celkové měsíční pojistné na 1 200 Kč. Tato částka tvoří část ţivotního pojištění, část 
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úrazové pojištění a část nemocenského pojištění. Klient obdrţí v případě doţití na konci 

pojištění 255 751 Kč. (viz. Příloha č. 3) 

4.1.5 Vyhodnocení vybraných produktŧ  

Podstatou porovnání bylo ţivotní pojištění od tří vybraných pojišťoven, které se 

nachází na českém pojistném trhu. Pro 25letého muţe byla nejvíce důleţitá měsíční sazba 

pojištění, která nesměla přesáhnout 1 500 Kč a výsledná částka spoření. Další aspekty 

k srovnání byly zařazeny denní odškodné za následky úrazu, změny pojistné částky během 

pojištění a výše částky trvalých následků. 

U všech pojištění lze během pojistné doby měnit pojistnou částku. Měsíční pojistná 

částka byla u všech ţivotních pojištění stanovena do 1 500 Kč. Ţivotní pojištění splňují 

podmínky stanoveného věku minimálně do 60 let. Trvalé následky byly v modelovém 

příkladě zvoleny na 400 000 Kč, denní odškodné za následky úrazu na 300 Kč, úmrtí 

během pojištění na 50 000 Kč, denní podpora při pobytu v nemocnici na 200 Kč a trvalé 

následky způsobené úrazem na 400 000 Kč. Pro mladého muţe byla důleţitá měsíční 

částka pojistného a vyplacená částka na konci pojistného období. U České pojišťovny byl 

srovnán produkt DIAMANT. U tohoto pojištění bylo stanoveno měsíční pojistné na 1 400 

Kč a hodnota výplaty na konci pojistné doby bude 282 945 Kč. U Kooperativy byl 

komparován produkt PERSPEKTIVA. U tohoto produktu bylo nastaveno měsíční pojistné 

na 1 417 Kč. Na konci pojistné doby bude klientovi vyplaceno spoření v hodnotě 519 283 

Kč. U Generali byl porovnán produkt GENIO. Měsíční pojistné bylo vypočteno pomocí 

kalkulace na 1 200 Kč. Klient obdrţí na konci pojistné doby od pojišťovny 255 751 Kč. 

Nejvhodnějším produktem pro mladého muţe se stal produkt PERSPEKTIVA, který 

výrazně předčil ostatní produkty v naspořené částce.  

Výsledky porovnání produktů jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Výsledky porovnání ţivotního pojištění 

 DIAMANT PERSPEKTIVA GENIO 

Měsíční částka 

pojistného 

1 400 Kč 1 417 Kč 1 200 Kč 

Výplata při doţití 282 945 Kč 519 283 Kč 255 751 Kč 

 



Andrea Pastušková: Analýza vybraných pojistných produktů 

2011  22 

 

4.2 ANALÝZA ÚRAZOVÝCH POJIŠTĚNÍ 

V podkapitolách jsou charakterizována úrazová pojištění od daných pojišťoven. 

Popsané produkty jsou mezi sebou komparovány. V modelovém příkladě je vyhodnocena 

nejlepší moţnost úrazového pojištění pro konkrétní subjekt. 

4.2.1 Úrazové pojištění pro dospělé od České pojišťovny 

Úrazové pojištění od ČP můţe být sjednáno od 15 do 70 let. Můţeme rozdělit tuto 

hranici věku na dobu určitou a na dobu neurčitou. Pojistné lze platit měsíčně, čtvrtletně, 

pololetně, ročně, a to hotovostně nebo bezhotovostně. Pojišťovna nabízí různé slevy 

a bonusy. Slevy se odráţejí ve výši pojistném např. při čtvrtletním placení pojistného. 

Úrazové pojištění se skládá z různého typu rizik. Tyto rizika můţeme jakkoliv 

zkombinovat a zvolit si nejuţitečnější řešení pro nás. Dojde-li v době trvání pojištění 

k úrazu pojištěného, pojistitel vyplatí za podmínek sjednaných v pojistné smlouvě plnění 

za smrt následkem úrazu, za smrt následkem úrazu v motorovém vozidle, za trvalé 

následky úrazu, za trvalou invaliditu následkem úrazu, za dobu nezbytného léčení 

tělesného poškození způsobeného úrazem, za hospitalizaci následkem úrazu. Indexace 

úrazového pojištění je součástí pojistných smluv. Představuje dynamickou úpravu 

pojistného krytí a pojistného. Během pojištění můţe pojistník poţádat pojistitele o změnu 

rozsahu pojištění. Pojišťovna dělí zájemce o pojištění do 3 rizikových skupin podle 

povolání a na vysoce rizikovou skupinu (VRČ). [14] 

Progresivní plnění: 

Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé následky úrazu, pojistitel vyplatí plnění 

za trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu stanoveném v procentech podle 

oceňovací tabulky pojišťovny takto. [14] 

Tabulka č. 5: Hodnoty progresivního plnění [14] 

Rozsah trvalých následků úrazu (v %) Násobek stanoveného plnění 

do 25 % včetně 1 

nad 25 % do 50 % včetně 2 

nad 50 % do 75 % včetně 3 

nad 75 % do 99 % včetně 4 

100% 5 
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4.2.2 Úrazové pojištění pro dospělé od Kooperativy 

Úrazové pojištění můţe být sjednáno od 15 do 70 let, přičemţ pojistné můţe trvat aţ 

do věku 85 let. Pojistné lze uhradit buď najednou nebo v pravidelných intervalech. 

(měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně). Při jiném neţ měsíčním placení, poskytuje 

pojišťovna slevu na pojistném 3-7%. Určitou částku můţeme platit hotovostně nebo 

i bezhotovostně. Klient je v pojištění oprávněn k výročnímu dni počátku pojištění 

upravovat pojistné u konkrétní smlouvy. 

V rámci úrazového pojištění lze sjednat pojištění pro případ smrti následkem úrazu 

(SNÚ), trvalých následků úrazu (TNÚ) nebo trvalých následků úrazu s progresivním 

plněním, tělesného poškození způsobeného úrazem, pracovní neschopností následkem 

úrazu a pobytu v nemocnici následkem úrazu. Pojišťovna dělí zájemce o pojištění do 3 

rizikových skupin a VRČ. [22] 

Progresivní plnění: 

Jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny do 25% včetně, je pojistné plnění lineární. 

Při hodnocení trvalých následků nad 25% se pojistné plnění progresivně zvyšuje aţ 

na 400%. [22] 

Tabulka č. 6: Hodnoty progresivního plnění [22] 

Hodnocení trvalých 

následků úrazu (%) 

Progresivní plnění 

(%) 

Hodnocení trvalých 

následků úrazu (%) 
Progresivní plnění (%) 

5 5 55 125 

10 10 60 150 

15 15 65 175 

20 20 70 200 

25 25 75 225 

30 40 80 255 

35 55 85 290 

40 70 90 325 

45 85 95 360 

50 100 100 400 
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4.2.3 Úrazové pojištění pro dospělé od Generali 

Úrazové pojištění od Generali se můţe sjednat od 18 do 70 let, přičemţ pojistné 

můţe trvat aţ do věku 75 let. Pojistné lze uhradit lhůtně nebo jednorázově. Úrazové 

pojištění od Generali je chápáno jako rodinné pojištění s názvem FAMILY. V smlouvě lze 

sjednat pojištění aţ pro 8 osob. Úhradu pojistného můţeme platit hotovostně 

i bezhotovostně. Generali nabízí klientům slevy pro jednotlivé členy rodiny. 

Úrazové pojištění umí kombinovat různé typy rizik. Klient si sám volí, které rizika 

má pojistná smlouva obsahovat. Pojištění můţe krýt smrt úrazem, trvalé následky úrazu 

s progresivním plněním, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, denní odškodné 

za vyjmenované úrazy (s výplatou od 1. dne), denní dávky při hospitalizaci následkem 

úrazu, odškodnění definovaných úrazů s asistenčními sluţbami, pojištění paušálních částek 

za jizvy, zlomeniny a ztráty zubů zdarma. Pojišťovna dělí zájemce o pojištění 

do 3 rizikových skupin a VRČ. [19] 

Progresivní plnění: 

Pojistné plnění se odvozuje od určeného stupně invalidity a od sjednané pojistné 

částky. V případě lineárního plnění je dáno procentem ze sjednané pojistné částky, 

v případě progresivního plnění bude vypočteno následovně. [19] 

Tabulka č. 7: Hodnoty progresivního plnění [19] 

Stupeň invalidity (SI) Výpočet výše pojistného plnění 

0,001 % – 30,00 % jednonásobek pojistné částky 

30,01 % – 80,00 % do 30 % SI jednonásobek pojistné částky 

část převyšující 30 % SI bude násobena 

pětkrát 

80,01 % – 100,00 % do 30 % SI jednonásobek pojistné částky 

část převyšující 30 % SI bude násobena 

pětkrát část převyšující 80 % SI bude 

násobena šestkrát 
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4.2.4 Komparace zvolených úrazových pojištění 

V první části této kapitoly jsou komparovány zvolené produkty úrazového pojištění. 

V druhé polovině je zvolen modelový příklad pro konkrétní subjekt a porovnán mezi 

zvolenými úrazovými pojištěními. 

V tabulce č. 6 je znázorněn stručný souhrn základních údajů o úrazovém pojištění 

konkrétních pojišťoven. 

 

Tabulka č. 8: Porovnání úrazového pojištění pro dospělé 

 Česká pojišťovna Kooperativa Generali 

Rozsah základního 

pojištění 

SNÚ/TNÚ SNÚ/TNÚ SNÚ/TNÚ 

Vstupní věk - 

minimální 

15 let 15 let 18 let 

Vstupní věk - 

maximální 

70 let 70 let 70 let 

Způsob platby 

pojistného 

lhůtně 

jednorázově 

lhůtně 

jednorázově 

lhůtně 

jednorázově 

Moţnost úhrady 

pojistného 

hotovostně 

bezhotovostně 

hotovostně 

bezhotovostně 

hotovostně 

bezhotovostně 

Moţnost 

progresivního 

plnění 

ano 

5x 

ano 

4x 

ano 

5x 

Připojištění ano ano ano 

Slevy za frekvenci 

placení 

ano ano ano 

Počet rizikových 

skupin 

4 4 4 

Zdroj: vlastní + údaje z jednotlivých pojišťoven 

 

V tabulce č. 8 lze vidět, ţe pojišťovny mají stanoveny jiný minimální vstupní věk 

a také se liší pojistná doba. 

Druhá část komparace bude srovnána pomocí modelového příkladu pro konkrétní 

subjekt. 

Modelový příklad: 

Pro modelový příklad je zvolena 22letá ţena. Mladá dívka stále studuje na Vysoké 

škole Báňské v Ostravě a hraje extraligový florbal. Dívka trénuje 3x týdně a kaţdý víkend 

odehraje dvě utkání. Dobře ví, ţe zranění můţe přijít během kaţdého dne. Proto si chce 

uzavřít úrazové pojištění. 
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Poţaduje úrazové pojištění, kterým by byla pokryta rizika v případě její smrti 

následkem úrazu nebo trvalých následku úrazu. Produkt by měl určitě zahrnovat denní 

odškodné v důsledku úrazu. Je poţadována pojistná částka pro případ smrti následkem 

úrazu 200 000 Kč a pro případ trvalých následků úrazu je poţadovaná částka 400 000 Kč. 

Denní odškodné má být ve výši 200 Kč za den. Dívka je ochotna platit maximálně 500 Kč 

měsíčně. 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. 

Dívka bude patřit do první rizikové skupiny, ale kvůli sportu, který vykonává, bude 

řazena do vysoce rizikové činnosti. Při zadání zvolených částek do kalkulace České 

pojišťovny, byla výsledná měsíční částka stanovena na 384 Kč. (viz. Příloha č. 4) 

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s. 

Pojišťovna Kooperativa neumoţňuje sjednat pro studenty konkrétní částku denního 

odškodného, ale určuje maximální částku tělesného poškození způsobeného úrazem. 

Z maximální částky tělesného poškození způsobeného úrazem se vypočte částka 

k jednorázové výplatě pomocí daných tabulek od Kooperativy. Pojišťovna navrhla pro 

lepší srovnání, obměnit příklad a místo studenta zvolit administrativní pracovnici.  

Administrativní pracovnice patří do první rizikové skupiny jako student. V úrazovém 

pojištění pro administrativní pracovnici nelze sjednat denní odškodné, ale lze sjednat 

pojištění pracovní neschopnosti v důsledku úrazu. Při zadání zvolených částek 

do kalkulace Kooperativy, bylo výsledné měsíční pojistné stanoveno na 531 Kč.  

GENERALI POJIŠŤOVNA a. s. 

Dívka bude patřit do první rizikové skupiny, ale kvůli sportu, který vykonává, bude 

řazena do vysoce rizikové činnosti. V rámci pojištění trvalých následků úrazu je 

poskytnuta bez zvýšení pojistného ztráta trvalého zubu, působením zevního násilí a jizva 

způsobená úrazem o délce minimálně 6 cm. Při zadání zvolených částek do kalkulace 

Generali, byla výsledná měsíční částka stanovena na 360 Kč. (viz. Příloha č. 5) 
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4.2.5 Vyhodnocení nejvýhodnějšího produktu 

Podstatou porovnání bylo úrazové pojištění od tří vybraných pojišťoven, které se 

nachází na českém pojistném trhu. Pro 22letou ţenu byla nejvíce důleţitá měsíční sazba 

pojištění. 

Trvalé následky byly v modelovém příkladě zvoleny na 400 000 Kč, denní odškodné 

za následky úrazu na 200 Kč a trvalé následky způsobené úrazem na 400 000 Kč. Měsíční 

pojistná částka byla poţadována do 500 Kč. Tuto podmínku nesplňuje pojišťovna 

Kooperativa, která má přibliţnou hodnotu měsíčního pojistného 531 Kč. Další pojišťovny 

splňují všechny podmínky modelového příkladu. Česká pojišťovna nabízí měsíční 

pojistnou částku pro mladou ţenu v hodnotě 384 Kč. U Generali je měsíční pojistné za 360 

Kč. Nejlevnější úrazové pojištění s určenými podmínkami bylo stanoveno pro mladou ţenu 

u pojišťovny Generali. 

Výsledky porovnání produktů jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9: Výsledky porovnání úrazového pojištění 

 ČP KOOPERATIVA GENERALI 

Celkové měsíční 

pojistné 

384 Kč 531 Kč 360 Kč 

 

4.3 ANALÝZA POVINNÝCH RUČENÍ 

Pojištění, které nás chrání před moţným nepříznivým finanční dopadem nároků 

poškozených v případě škody způsobené provozem vozidla. Ze zákona poskytuje náhradu 

za škody způsobené na zdraví nebo usmrcení, škody vzniklé poškozením, zničením nebo 

ztrátou věci, škody, které mají povahu ušlého zisku, či účelně vynaloţené náklady spojené 

s právním zastoupením poškozených. 

4.3.1 Povinné ručení od České pojišťovny 

U České pojišťovny můţeme získat výhody typu náhrady nákladů právní ochrany 

pojištěného do výše 10 000 Kč, zdarma asistenční sluţbu POHODA Klasik pro případ 

havárie, zdarma úrazové pojištění řidiče s limity 100 tis. Kč v případě smrti následkem 
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úrazu a 200 tis. Kč v případě trvalých následků úrazu, poskytnutí asistenční pomoci 

v případě havárie i pro poškozené. 

Mŧţeme si vybrat ze tří variant pojištění: 

 

Tabulka č. 10: Limity pojistného plnění [13] 

Varianta pojištění Limity pojistného plnění u 

věcných škod a ušlého zisku 

Limity pojistného plnění při 

škodě na zdraví 

Start 35 mil. Kč 35 mil. Kč 

Standart 50 mil. Kč 50 mil. Kč 

Exclusive 100 mil. Kč 100 mil. Kč 

 

Kaţdá společnost si vytváří různé bonusy a slevy sama. U České pojišťovny můţeme 

za kaţdý rok získat 5% bonus v povinném ručení i havarijním pojištění, pokud jezdíme bez 

nehod. Dalším bonusem, který můţe klient získat je 5% Extrabonus za 36 měsíců 

bezeškodného  průběhu v povinném ručení. 

K povinnému ručení lze také sjednat připojištění: 

 pojištění čelního skla, 

 pojištění úrazu dopravovaných osob, 

 pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, 

 pojištění asistenčních sluţeb POHODA Special a POHODA SOS. [13] 

4.3.2 Povinné ručení od Kooperativy 

Povinné ručení u Kooperativy nabízí ţivelní pojištění zdarma. Vzniká k osobním 

a uţitkovým vozidlům do největší hmotnosti 3500 kg, ke kterým je uzavřena individuální 

pojistná smlouva pojištění odpovědnosti. Ţivotní pojištění vozidla je vztahováno na poţár, 

záplavy, úder blesku, vichřici, krupobití, sesuv půd, sesuv lavin a pád stromů či stoţárů. 

Pojišťovna nabízí k povinnému ručení také asistenční sluţby, které jsou pro Benefit 

a Standart zdarma. Klient si můţe připlatit dodatkové asistenční sluţby. Kooperativa 

umoţňuje k povinnému ručení moţnost úrazového připojištění s limity 150 000 tis. Kč 

v případě smrti následkem úrazu a 300 000 tis. Kč v případě trvalých následků úrazu. 
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Mŧţeme si vybrat ze tří pojištění: 

 

Tabulka č. 11: Limity pojistného plnění [21] 

Varianta pojištění Limity pojistného plnění u 

věcných škod a ušlého zisku 

Limity pojistného plnění při 

škodě na zdraví 

Basic 35 mil. Kč 35 mil. Kč 

Standart 35 mil. Kč 54 mil. Kč 

Benefit 70 mil. Kč 70 mil. Kč 

 

Pojišťovna nabízí velmi početné výhody a bonusy. Nabízí aţ 50 % za jízdu bez 

nehody, slevu 5 % v hraniční kubatuře 1350 – 1400 cm
3
, slevu 5 % při roční frekvenci 

placení, slevu 10 % pro drţitele karty ZTP a ZTP/P ,jednorázovou slevu 100 Kč za platbu 

SIPO/SINK na první lhůtní pojistné, slevu 5 % na havarijní pojištění, jednorázovou slevu 

250 Kč na majetkové pojištění na první lhůtní pojistné, slevu 75 % na celoroční cestovní 

pojištění. 

Připojištění k povinnému pojištění: 

 pojištění NA100PRO , 

 pojištění čelního skla, 

 pojištění úrazu dopravovaných osob, 

 pojištění asistenčních sluţeb, 

 pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla (pro osobní vozidla) , 

 pojištění právní ochrany (pouze pro fyzické nepodnikající osoby) , 

 asistenční program „Pomoc při nehodě“. [21] 

4.3.3 Povinné ručení od Generali 

Generali ke svým povinným ručením nabízí asistenční sluţby v ČR i v Evropě 

zdarma. Asistenční sluţba je poskytována zdarma k pojištění pro osobní a uţitková vozidla 

s celkovou hmotností do 3500 kg s maximálně 9 sedadly a pro nákladní vozidla s celkovou 

hmotností nad 3500 kg. Další výhodou je, ţe můţeme pojistné platit pololetně i čtvrtletně 

bez področních přiráţek. Pojištění KOMLET  zahrnuje zdarma, střet se zvěří. Pojišťovna 

poskytuje sluţbu právního poradenství. Generali poskytuje dva produkty povinného ručení 

ve dvou variantách (VENKOV/MĚSTO). 

http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-vozidel/dodatkova-pojisteni/#NA100PRO
http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-vozidel/dodatkova-pojisteni/#pojisteni-celniho-skla
http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-vozidel/dodatkova-pojisteni/#pojisteni-asistencnich-sluzeb
http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-vozidel/dodatkova-pojisteni/#pojisteni-nakladu-na-najem-nahradniho-vozidla
http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-vozidel/dodatkova-pojisteni/#pojisteni-pravni-ochrany
http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-vozidel/dodatkova-pojisteni/#asistencni-program
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Mŧţeme si vybrat z dvou pojištění: 

 

Tabulka č. 12: Limity pojistného plnění [18] 

Varianta pojištění Limity pojistného plnění u 

věcných škod a ušlého zisku 

Limity pojistného plnění při 

škodě na zdraví 

Základ 35 mil. Kč 35 mil. Kč 

Komplet 70 mil. Kč 70 mil. Kč 

 

U společnosti nám nechybí několik výhod a bonusů. Bonus ve výši 5% za kaţdý rok 

provozování vozidla bez nehod, bonus za jízdu bez nehod, výhodné sazby pro pojištění 

osobních vozidel fyzických osob z obcí a malých měst, sleva Plus na povinné ručení pro 

druhé osobní nebo uţitkové vozidlo pojištěné u Generali, sleva 5% na produkty 

havarijního pojištění. 

Připojištění k povinnému pojištění: 

 pojištění skel, 

 úrazové pojištění přepravovaných osob, 

 pojištění zavazadel,  

 pojištění náhradního vozidla, 

 pojištění právní ochrany,  

 TOP Assistance). [18] 

4.3.4 Komparace zvolených povinných ručení 

V první části této kapitoly jsou komparovány zvolené produkty povinného ručení. 

V druhé polovině je zvolen modelový příklad pro konkrétní subjekt a porovnán mezi 

zvolenými povinnými ručeními. 

V tabulce č. 10 jsou zobrazeny základní informace o zvolených produktech. 
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Tabulka č. 13: Porovnání produktů START, STANDART A ZÁKLAD 

 START STANDART ZÁKLAD 

Základní limity 

krytí škod na 

věcech 

35 mil. Kč 35 mil. Kč 35 mil. Kč 

Základní limity 

krytí škod na 

zdraví 

35 mil. Kč 54 mil. Kč 35 mil. Kč 

Poskytování 

bonusu za 

bezeškodní průběh 

ano ano ano 

Poskytování 

asistenční sluţby 

ZDARMA 

ano ano ano 

Sleva na produkty 

havarijního 

pojištění 

ano ano ano 

Úrazové pojištění 

pro řidiče zdarma 

ano ne ne 

Ţivelní pojištění 

ZDARMA 

ne ano ne 

Limity v případě 

trvalých následků 

úrazu 

200 000 tis. 300 000 tis. 120 000 Kč 

Limity v případě 

smrti následkem 

úrazu 

100 000 tis. 150 000 tis. 60 000 Kč 

Zdroj: vlastní + údaje jednotlivých pojišťoven 

 

V tabulce č. 13 je nejvýraznější rozdíl u Kooperativy, která nabízí pro limit krytí 

škod na zdraví 54 mil. Kč, ostatní pojišťovny nabízejí pro limit krytí škod na zdraví pouze 

35 mil. Kč. Kooperativa nabízí jako jediná ze zvolených pojišťoven ţivelní pojištění 

zdarma. Česká pojišťovna k povinnému ručení poskytuje úrazové pojištění pro řidiče 

zdarma. Limity trvalých následků úrazu jsou nejvyšší u Kooperativy a nejniţší u Generali. 

Limity v případě smrti následkem úrazu jsou rovněţ nejvyšší u Kooperativy a nejniţší 

u Generali. 

Druhá část komparace bude probíhat na základě modelového příkladu kvůli 

rozdílným částkám sazeb povinného ručení, které se rozlišují v závislosti na kubatuře 

a výkonu vozidla, roku výroby, atd. 
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Modelový příklad: 

Jako modelový příklad byl zvolen automobil značky Škoda a typu vozidla FELICIA 

COM, s motorem o zdvihovém objemu 1289 ccm. Automobil disponuje výkonem 50 kW 

a byl uveden do provozu v roce 1996. Majitel vozu je ţena, fyzická osoba s trvalým 

pobytem ve městě do 100 000 obyvatel. Ţeně je 22 let a vozidlo pouţívá pro běţný provoz. 

V pojistné smlouvě nebudou do výsledné kalkulace zahrnuty ţádné bonusy, protoţe ţena 

dosud nevlastnila ţádné motorové vozidlo. 

Pro srovnání bylo stanoveno několik podmínek, které budou pro ţenu v modelovém 

příkladě pravděpodobně nejvíce zajímavé. Nejvýznamnější roli bude mít výše sazby 

povinného ručení, která můţe být do maximální výše 5 000 Kč za rok. Dalším důleţitým 

aspektem bude výše limitů krytí škod na věcech a výše limitů krytí škod na zdraví, jelikoţ 

se následky dopravních nehod mohou vyšplhat do závratných výšin. Ţena by se měla 

zajímat, která pojišťovna nabízí poskytování asistenční sluţby zdarma a také o moţnost 

sjednání dalšího připojištění. 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. 

Pro ţenu, která má zájem o povinné ručení, nabízí Česká pojišťovna jako výhodu 

úrazové pojištění pro řidiče zdarma. Pojišťovna splňuje podmínky moţnosti připojištění 

a asistenční sluţby POHODA klasik zdarma. 

Nejdůleţitějším aspektem byla sazba povinného ručení a limity krytí škod. 

Pojišťovna nabízí své nejlevnější povinné ručení START s limity plnění pro škody 

na zdraví 35 mil. Kč a pro škody na věci 35 mil. Kč. Vypočtená roční sazba povinného 

ručení činí 4554 Kč. (viz. Příloha č. 6) 

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s. 

Kooperativa poskytuje kaţdému klientovi, který si zařídil povinné ručení právě u této 

společnosti ţivelní pojištění pro osobní a uţitková vozidla do celkové hmotnosti 3 500 kg 

zdarma. Pojišťovna splňuje podmínky moţnosti připojištění a asistenční sluţby zdarma. 

U Kooperativy byl srovnán produkt STANDART, který má velkou výhodu ve výši 

limitu pro krytí škod na zdraví a tvoří nadstandardní částku 54 mil. Kč. Částka limitu 
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pro krytí škod na věci je 35 mil. Kč. Vypočtená roční sazba povinného ručení je pouze o 2 

Kč draţší neţ u předchozí pojišťovny a činí 4556 Kč. (viz. Příloha č. 7) 

GENERALI POJIŠŤOVNA a. s. 

Generali umoţňuje taktéţ připojištění k ţivotnímu pojišťění a poskytuje asistenční 

sluţbu zdarma. 

U pojišťovny byl srovnán produkt Základ MĚSTO, který je určen pro osoby 

s trvalým bydlištěm v obci nad 30 000 obyvatel. U tohoto pojištění jsou stejné limity jako 

u České pojišťovny a to limit plnění pro škody na zdraví 35 mil. Kč a limit plnění 

pro škody na věci je 35 mil. Kč. Vypočtená roční sazba u tohoto povinného ručení je 4 416 

Kč. (viz. Příloha č. 8) 

4.3.5 Vyhodnocení produktu 

Podstatou komparace bylo porovnání povinného ručení z nabídky tří zvolených 

pojišťoven. Pro mladou ţenu bylo podmínkou, aby k povinnému ručení byla poskytována 

asistenční sluţba zdarma a bylo moţné, zřídit připojištění k smlouvě. Hlavními aspekty 

byla cena povinného ručení a výše limitů plnění. 

Všechny tři pojišťovny poskytují asistenční sluţbu zdarma a umoţňují zřizování 

připojištění k smlouvě. Pojistné limity jsou u zvolených pojišťoven skoro stejné, liší se 

pouze limit na zdraví u Kooperativy, který činí 54 mil. Kč. Roční sazba povinného ručení 

je u České pojišťovny 4 554 Kč, u Kooperativy 4 556 Kč a u Generali 4 416 Kč. 

Po srovnání jednotlivých povinných ručení u vybraných pojišťoven se 

nejvýhodnějším stalo povinné ručení od Kooperativy. 

Výsledky porovnání produktů jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14: Výsledky porovnání povinného ručení 

 ČP KOOPERATIVA GENERALI 

Limity pojistného 

plnění u věcných 

škod 

35 mil. Kč 35 mil. Kč 35 mil. Kč 

Limity pojistného 

plnění při škodě na 

zdraví 

35 mil. Kč 54 mil. Kč 35 mil. Kč 

Roční sazba 4 554 Kč 4 556 Kč 4 416 Kč 
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5 ZÁVĚR 

Pojistný trh v České republice se neustále vyvíjí, stále přichází s novými produkty 

a stále probíhá mezi jednotlivými pojišťovnami na pojistném trhu konkurenční boj. 

Pojišťovny se navzájem předbíhají, kdo přijde s novým a levnějším produktem na pojistný 

trh. Díky této zdravé konkurenci, mají lidé neomezené moţnosti při výběru správného 

produktu, který bude danému člověku zcela vyhovovat. 

Cílem bakalářské práce bylo porovnat součastnou nabídku ţivotního pojištění, 

úrazového pojištění a povinného ručení u České pojišťovny, Kooperativy a Generali 

a zvolit optimální produkt pro konkrétní subjekt. Pojišťovny byly vybrány metodou 

náhodného výběru. 

V první teoretické části byly detailně charakterizovány zvolené pojišťovny, jejich 

profil, historie a získaná ocenění. V druhé teoretické části bylo popsáno ţivotní pojištění 

a byly specifikovány základní podoby ţivotního pojištění. Dále se tato část věnovala 

charakteristice úrazového pojištění a charakteristice povinného ručení. 

V praktické části byly popsány, komparovány a následně vyhodnoceny vybrané 

produkty ţivotního pojištění, úrazového pojištění a povinného ručení. Pro komparaci byly 

zvoleny produkty ţivotního pojištění DIAMANT od České pojišťovny, PERSPEKTIVA 

od Kooperativy a GENIO od Generali. Pro komparaci úrazového pojištění byl zvolen 

produkt Samostatné úrazové pojištění od České pojišťovny, Samostatné úrazové pojištění 

od Kooperativy a úrazové pojištění FAMILY od Generali. Pro komparaci povinného 

ručení byly zvoleny produkty START od České pojišťovny, STANDART od Kooperativy 

a ZÁKLAD od Generali. V této aplikační části byla vybrána optimální varianta ţivotního 

pojištění, úrazového pojištění a povinného ručení pro konkrétní subjekty v modelových 

příkladech. Výběr této optimální varianty byl proveden názornými kalkulacemi 

od zvolených pojišťoven. 

Pro 25letého muţe je nejvhodnější varianta ţivotního pojištění za určených 

podmínek produkt od Kooperativy PERSPEKTIVA, která vyplácí při doţití se konce 

největší částku 519 283 Kč a měsíční sazba pojistného činí 1 417 Kč. 

Pro mladou ţenu, která hraje extraligový florbal, je nejvýhodnější variantou pro dané 

podmínky úrazové pojištění FAMILY od Generali. Měsíční pojistné je stanoveno 

na 360 Kč. 
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Pro 22letou ţenu, je nejvhodnější varianta za určených podmínek v modelovém 

příkladě produkt od Kooperativy STANDART s limitem pojistného plnění u věcných škod 

35 mil. Kč a s limitem pojistného plnění při škodě na zdraví 54 mil. Kč. Roční pojistné 

u produktu STANDART je 4 556Kč.  
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