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1 Úvod 

 V dnešní době je možno pojistit si téměř vše, svůj život, majetek, téměř vše hmotné 

i nehmotné. Výběr toho co, jak a na kolik si pojistíme je zpravidla pouze na našem 

rozhodnutí. Rozhodování patří mezi každodenní aktivity, se kterými se potýkáme v běžném 

životě. Většinou rozhodujeme instinktivně nebo podle aktuální nálady. Takové rozhodování 

ale nemusí být zcela správné. Měli bychom si důkladně projít nabídky jednotlivých 

pojišťoven a najít pro nás ten nejlepší produkt, přičemž bychom měli využít některé 

z rozhodovacích metod a technik, které by nám pomohly při hledání odpovědi na stanovený 

problém.  

Výběr optimálního pojistného produktu uskutečňujeme na pojistném trhu, který je 

důležitou součástí finančního trhu. Na pojistném trhu dochází ke střetu nabídky a poptávky po 

pojistné a zajistné ochraně a předmětem je pojištění a zajištění, které lze považovat za 

specifický druh služby. Kupující na pojistném trhu získá svou protihodnotu až po realizaci 

pojistné události, která ovšem vůbec nemusí nastat.  

Diplomová práce je zaměřena na pojištění odpovědnosti z provozu motorového 

vozidla, které je veřejnosti známo pod názvem povinné ručení. Každý vlastník motorového 

vozidla má podle zákona povinnost uzavřít povinné ručení. Jedná se o povinně smluvní 

pojištění, které poskytuje ochranu při ztrátě vzniklé v důsledku dopravních nehod. Na českém 

pojistném trhu působí celkem čtrnáct pojišťoven, které nabízejí povinné ručení. 

Cílem práce je analyzovat trh s povinným ručením pomocí vybraných ukazatelů 

a provést komparaci nabídek povinného ručení pomocí vícekriteriálního rozhodování. 

Mimo úvodu a závěru je práce rozdělena do tří kapitol. Ve druhé kapitole je 

charakterizováno povinné ručení, jsou popsány pojmy s ním související a uvedena historie 

povinného ručení. Dále jsou popsány ukazatele úrovně věcného pojistného trhu 

a vícekriteriální rozhodování.  

 Třetí kapitola je věnována analýze trhu s povinným ručením v České republice, 

přičemž jsou využity vybrané ukazatele úrovně věcného pojistného trhu, konkrétně 

předepsané pojistné, pojistné plnění, škodovost, pojištěnost, koncentrace pojistného trhu 

a některé doplňkové ukazatele. 

 Ve čtvrté kapitole práce je vybírán pro klienta nejlepší produkt povinného ručení, 

přičemž je využito vícekriteriálního rozhodování. Výběr je uskutečněn z nabídek povinného 

ručení u všech pojišťoven v České republice, které toto pojištění nabízí. Nejdříve jsou 

popsány produkty povinného ručení u tří pojišťoven s největším tržním podílem na trhu 
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povinného ručení. Poté je uvedeno, jaké varianty povinného ručení nabízí ostatní pojišťovny. 

Následně je pomocí vícekriteriálního rozhodování vyhodnoceno, která ze všech pojišťoven 

nabízí nejlepší produkt pro klienta. Aby mohl být nejlepší produkt vybrán, je nutné nejdříve 

charakterizovat subjekt rozhodování a na základě jeho požadavků stanovit kritéria hodnocení 

a vybrat varianty, na nichž budou ověřeny metody stanovení vah kritérií a metody 

vícekriteriálního hodnocení variant.  

 V závěrečné kapitole jsou shrnuty zjištěné výsledky a provedeno závěrečné hodnocení 

a doporučení. 



8 

2 Charakteristika a vývoj povinného ručení v České republice 

V této kapitole bude nejprve uvedena obecná charakteristika povinného ručení včetně 

pojmů souvisejících s povinným ručením, bude následovat popis ukazatelů úrovně věcného 

pojistného trhu, dále bude popsána problematika vícekriteriálního rozhodování a nakonec 

stručně uvedena historie povinného ručení. 

2.1 Charakteristika povinného ručení 

Pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se obecně vžilo označení povinné ručení. 

Povinné ručení je upraveno, v souladu s právem Evropského společenství, zákonem 

č. 168/1999 Sb., jenž byl naposledy novelizován v roce 2009 zákonem č. 278/2009 Sb.  

V dnešní době musí povinné ručení uzavřít každý majitel nebo spoluvlastník 

motorového vozidla, fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území České 

republiky, která jej chce provozovat na veřejných komunikacích.  

Povinné ručení spadá do kategorie komerčního pojištění. Z právního hlediska je to 

pojištění povinné smluvní, protože vlastník vozidla musí mít ze zákona pojištěnou 

odpovědnost za jeho provoz, může si ovšem vybrat sám, u které pojišťovny pojistnou 

smlouvu uzavře. Dle předmětu pojištění se jedná o pojištění odpovědnosti za škodu, které je 

ve většině případů uzavřeno jako pojištění dlouhodobé. 

Povinné ručení kryje škody způsobené druhým, a to jak na majetku, tak na zdraví. 

Pojišťovna tedy z povinného ručení vyrovnává škody na poškozeném vozidle nebo jeho 

nákladu, na plotě či rodinném domě, na svodidlech, trvalé následky zranění cestujících 

v cizím či vlastním vozidle, ekologickou havárii atd. Z povinného ručení naopak nejsou kryty 

škody na vlastním vozidle. Na škody, za které odpovídá řidič sám sobě nebo osobě blízké, 

s níž v době vzniku škody žil ve společné domácnosti, s výjimkou škod, které vzniknou osobě 

blízké v souvislosti s poškozením zdraví, se povinné ručení nevztahuje. 

Pojištění odpovědnosti za škodu vzniká na základě uzavření pojistné smlouvy, kterou 

musí uzavřít vlastník vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, jenž není držitelem platné 

zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě. Pojištění se vztahuje na každou osobu 

odpovědnou za škodu způsobenou provozem vozidla, která je uvedena v pojistné smlouvě. 

Povinné ručení chrání poškozeného, jelikož mu přináší jistotu, že náhrada škody mu bude 

vyplacena v přiměřené výši a v přijatelném časovém horizontu. Pokud by toto pojištění 

neexistovalo, byl by poškozený odkázán na finanční možnosti viníka škody. Pokud by se 
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jednalo o vyšší škody, v případě nedostatku finančních prostředků nebo ochoty viníka škodu 

uhradit by bylo vymáhání příslušných nároků poškozeným zdlouhavé.  

Smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nemusí uzavřít řidič 

cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty, vydané pojišťovnou v cizím 

státě. Řidič vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky (dále jen ČR) 

zaručuje kancelář pojistitelů cizího státu, také nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu. Dle 

zákona dále není povinností uzavřít pojistnou smlouvu pro složku Integrovaného záchranného 

systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání. Bezpečnostní informační služba pro 

vozidla, která provozuje, rovněž nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, stejně tak 

Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo 

vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a vozidla Policie 

ČR útvarů služby kriminální policie. Výjimku má také obec pro vozidla provozovaná 

jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce, viz Kopecký (2005). 

2.2 Pojmy související s povinným ručením 

 S povinným ručením je spojena řada pojmů. V následujícím textu jsou uvedeny 

základní z nich. 

2.2.1 Subjekty trhu s povinným ručením  

 V rámci povinného ručení se odlišuje osoba pojistníka, pojistitele, pojištěného 

a poškozeného. Pojistníkem je osoba, která má povinnost uzavřít pojistnou smlouvu. Jedná se 

o vlastníka nebo spoluvlastníka tuzemského vozidla, popř. řidiče cizozemského vozidla, který 

uzavřel s pojistitelem smlouvu o povinném ručení a je povinen platit pojistné. Pojistitelem je 

pojišťovna, která získala povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Pojištěným se rozumí ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Je to každá 

osoba, která bude odpovídat za škody způsobené provozem pojištěného vozidla. Tedy i řidič, 

který není vlastníkem pojištěného vozidla a vozidlo si pouze půjčil nebo osoba, která 

způsobila škodu vozidlem, které použila neoprávněně. V tomto případě má pojišťovna nárok 

na náhradu pojistného plnění, které za něj zaplatila. Poškozeným je osoba, které byla 

provozem vozidla způsobena škoda a která  má nárok na náhradu škody. 
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2.2.2 Vozidlo 

„Vozidlem se rozumí silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus. Za vozidlo se 

nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené 

pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl“, 

viz Zákon č. 168/1999 Sb, § 2. 

2.2.3 Zelená karta 

Povinné ručení je platné také v zahraničí, přičemž dokladem o něm je tzv. zelená 

karta, kterou pojišťovna vydá na požádání kdykoli v průběhu trvání pojištění. Jedná se 

o mezinárodní kartu automobilového pojištění, která je průkazem o sjednání pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla. Na zelené kartě je vyznačeno, ve kterých státech toto 

pojištění platí a v těchto státech je uzavřené pojištění zelenou kartou prokazováno. V případě, 

že se pojištěný při nehodě v zahraničí nemůže se svou pojišťovnou spojit a potřebuje radu, jak 

postupovat, může se obrátit na příslušnou národní kancelář země, ve které k dopravní nehodě 

došlo. Ta je uvedena na zadní straně zelené karty. 

Územní platnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je určena zákonem             

č. 168/1999 Sb. pro všechny členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského 

prostoru. Platnost je vyhláškou MF č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., 

rozšířena i na další státy, např. Albánii, Andorru, Bulharsko, Chorvatsko, Monako, San 

Marino, Černou Horu, Turecko, Ukrajinu aj, viz Povinné ručení přehled.cz. 

2.2.4 Bonus a malus 

Pojišťovny se snaží řidiče bez nehod zvýhodnit a řidiče s velkým počtem zaviněných 

nehod znevýhodnit prostřednictvím systému bonusů, neboli slev na pojistném, a malusů, tj. 

zvýšením pojistného. Podle zákona č.168/1999 Sb. má pojištěný nárok na slevu na pojistném, 

bonus, provozuje-li své vozidlo bez nehody, tzn. má beznehodovostní průběh. V případě 

malusu se naopak jedná o přirážku k pojistnému, kdy pojistitel může zohlednit vyšší riziko 

v případě uzavření nebo trvání pojistné smlouvy s majitelem vozidla, u kterého je počet 

zaviněných pojistných událostí zvýšený. Bonus nebo malus se tedy zohledňuje na pojistném 

procentní slevou nebo přirážkou k základnímu pojistnému. Každá z pojišťoven si sama 

stanoví podmínky pro uznání bonusů a malusů v pojistných podmínkách. Stanovení bonusu 

nebo malusu se řídí dobou trvání pojištění odpovědnosti, která je určena v celých 

kalendářních měsících a může nabývat kladných i záporných hodnot. Při změně pojišťovny je 
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možno převádět bezeškodný průběh mezi pojistiteli. Povinností pojišťovny je na žádost 

klienta vystavit potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho škodném průběhu.  

Řidiči, kterým je pojistitelem navýšeno pojistné, mohou přejít k jinému pojistiteli. 

Toto přecházení mezi pojistiteli je známo pod pojmem malusová turistika. Nový pojistitel 

může zjistit informace o předchozím škodném průběhu jen v případě, že mu klient 

předloží potvrzení o době trvání předchozího pojištění odpovědnosti a jeho škodném průběhu. 

Pokud toto potvrzení klient nepředloží a podepíše při sjednání nové pojistné smlouvy čestné 

prohlášení, že žádnou nehodu neměl, nemá si pojišťovna tuto informaci jak ověřit. Tato 

problematika spadá do kompetence Databáze škodných a pojistných událostí, jejíž rutinní 

provoz byl zahájen Českou kanceláří pojistitelů spolu s členskými pojišťovnami v roce 2007. 

Hlavním cílem databáze je právě zpřístupnit informace o škodném průběhu pojištění klienta 

mezi jednotlivými pojišťovnami. Díky této databázi klienti nepotřebují při změně pojišťovny 

písemné potvrzení o předchozím průběhu pojištění. 

2.2.5 Asistenční služby 

 Asistenční službou se rozumí pomoc v nouzové situaci způsobené poruchou, pokusem 

o odcizení, nehodou či vandalským poškozením. Asistenční služba je výhoda nad rámec 

zákona, kterou některé pojišťovny pojistníkovi poskytují takovým způsobem, že mají 

uzavřenou smlouvu s některou ze společností, které poskytují asistenční služby. Tyto 

společnosti poskytnou klientovi pomoc jak v ČR, tak i po Evropě. Příkladem tuzemské 

asistenční společnosti je Global Assistance nebo Autoklub Bohemia Assistance. Mezi 

mezinárodní asistenční společnosti patří např. Europ Assistance či SOS Assist. Rozsah 

asistenčních služeb je stanovený v pojistné smlouvě a liší se u jednotlivých pojišťoven. 

Všechny úkony nejsou zcela zdarma a existuje řada cenových i časových limitů. V každém 

případě je v rámci povinného ručení proplacen příjezd asistenční služby na místo nehody. 

Jestliže nelze opravu provést na místě, je zajištěn odtah nebo dočasná úschova na placeném 

parkovišti. Pojišťovna také za různých podmínek proplatí neplánované ubytování v hotelu, 

např. pokud se nepodařilo vozidlo zprovoznit. Pojišťovna rovněž často proplácí náklady na 

cestu zpět do místa bydliště. Formou asistenční služby může být i finanční záloha v podobě 

půjčky na neočekávané výdaje, viz Kopecký (2005). 
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2.2.6 Česká kancelář pojistitelů 

 Česká kancelář pojistitelů (dále jen ČKP) je právnickou osobou, která byla zřízena 

zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu. Tato organizace sdružuje pojišťovny, které mají 

oprávnění k provozování povinného ručení na území ČR. ČKP sídlí v Praze, její činnost je 

financována z příspěvků členských pojišťoven, přičemž tyto pojišťovny ručí za závazky ČKP 

v poměru dle výše příspěvků.  

ČKP má řadu povinností, mezi nejvýznamnější patří správa garančního fondu, 

provozování hraničního pojištění, uzavírání dohod s kancelářemi pojistitelů cizích států, 

spolupráce se státními orgány ve věcech, které se týkají pojištění odpovědnosti či vedení 

evidence a statistiky pro účely povinného ručení. Evidence jsou vytvářeny pojistiteli, kteří 

alespoň jednou za měsíc sdělují ČKP informace o vzniku, změně nebo zániku pojištění 

odpovědnosti a o pojistných smlouvách.  

Od 1. ledna 2009 je v kompetenci ČKP vymáhat za každý den bez platného pojištění 

sankční poplatek. Současně majiteli vozidla hrozí pokuta ve správním řízení ve výši až 

40 000 Kč. Navíc ten, kdo pojistku neuzavře a vozidlem způsobí druhému škodu na zdraví 

nebo na majetku, bude nucen veškerou škodu uhradit z vlastních prostředků. 

2.2.7 Česká asociace pojišťoven 

Česká asociace pojišťoven (dále jen ČAP) je důležitým subjektem českého pojistného 

trhu. ČAP zahájila svou činnost 1. ledna 1994. Od roku 1998 je členem Evropské pojišťovací 

a zajišťovací federace, CEA (Comité Européen des Assurances). Jedná se o zájmové sdružení 

30 komerčních pojišťoven, jejichž podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR činí 98 %. 

V současnosti má ČAP kromě 30 řádných členů také 3 členy se zvláštním statusem, kterými 

jsou AIDA, česká sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo, Česká kancelář 

pojistitelů a EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.). 

Cílem ČAP je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy členských pojišťoven a jejich 

klientů ve vztahu k orgánům státní správy, legislativě a dalším subjektům, jimiž je odborná 

i laická veřejnost a podporovat zájmy českého pojistného trhu vůči EU, spolupracovat se 

zahraničními asociacemi a institucemi a podporovat rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu 

v ČR. 

Mezi hlavní úkoly ČAP patří zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím 

se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven, vytvářet informační nástoje pro 

veřejnost a informovat o vývoji pojistného trhu, pojistných produktech a novinkách, snaha 
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zabraňovat škodám a pojistným podvodům, sjednocovat pravidla a postupy členů asociace, 

vytvářet pravidla etického chování v pojišťovnictví aj. 

2.2.8 Garanční fond 

 Garanční fond je spravován ČKP a je tvořen z příspěvků členských pojišťoven, 

z hraničního pojištění a z přijatých náhrad. Z garančního fondu se poskytuje plnění hlavně za 

škody způsobené provozem nezjištěného vozidla, za kterou je zodpovědná nezjištěná osoba, 

a to v případě, přesáhla-li majetková škoda a škoda na ušlém zisku, jenž vznikla v souvislosti 

se škodou na majetku, částku 10 000 Kč, a pokud touto škodou byla způsobena poškozenému 

také závažná škoda na zdraví. Dále se z garančního fondu poskytuje plnění za škody 

způsobené nepojištěným vozidlem či vozidlem pojištěným u pojistitele, který je v úpadku 

a nemůže proto vzniklou škodu uhradit nebo škody způsobené vozidlem cizího státu 

pojištěným hraničním pojištěním či s platnou zelenou kartou, viz Zákon č.168/1999 Sb.  

2.2.9 Hraniční pojištění 

 Hraniční pojištění je upraveno v § 14 zákona č. 168/1999 Sb. Jedná se o pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené provozem cizozemského vozidla. Při vstupu na území ČR 

musí toto pojištění uzavřít každý řidič vozidla jiného státu, který nemá platnou zelenou kartu 

nebo nesjednal pojištění odpovědnosti, jenž zaručuje kancelář pojistitelů cizího státu. 

Hraniční pojištění je sjednáváno na dobu pobytu vozidla na našem území, nejméně však na  

15 dní a je vztaženo na škody způsobené provozem cizozemského vozidla, ke kterým došlo na 

území ČR, jiného členského státu Evropské unie, některého jiného státu Evropského 

hospodářského prostoru nebo Švýcarska, viz Kopecký (2005).  

2.2.10 Limity pojistného plnění 

Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné 

pojistné události. Nejnižší zákonem stanovený limit pojistného plnění je ve výši 35 milionů 

Kč. Pojistné limity mezi 35 mil. Kč a 100 mil. Kč se nazývají navýšené limity. Pojistné limity 

se uvádějí pokaždé dva, např. 35/35 nebo 50/50. První limit se vztahuje na škodu na zdraví 

nebo usmrcením, a to na každého zraněného nebo usmrceného. Druhý limit se vztahuje na 

škody na majetku. Jedná se tedy o škodu, která vznikla ztrátou, zničením, poškozením nebo 

odcizením věci a škodu na ušlém zisku. 



14 

Škodu, jenž tento limit přesáhne, musí pojištěný zaplatit sám. Tzn., že pokud pojištěný 

zaviní pojistnou událost, jejíž škoda je vyšší než sjednaný limit pojistného plnění, poškozený 

může požadovat o uhrazení zbytku náhrady, což by pak musel doplatit pojištěný sám. 

Výše uvedené limity jsou dle novely zákona č. 168/1999 Sb., podle které došlo od     

1. června 2008 k navýšení minimálního limitu u majetkových škod z původních 18 mil. Kč na 

35 mil. Kč, a to v souladu s požadavky směrnice 2005/14/ES.  

2.2.11 Přímá likvidace 

Přímá likvidace je dalším pojmem v oblasti povinného ručení. Jedná se o nový produkt 

k povinnému ručení, který začaly některé pojišťovny nabízet. Služba tzv. přímé likvidace 

spočívá v úhradě plnění z nezaviněné škody v rámci povinného ručení. V praxi to znamená, 

že poškozený se nemusí obracet na pojišťovnu viníka, neboť škodu uhradí jeho pojišťovna, 

která později provede s pojišťovnou viníka vyúčtování.  

Jelikož je systém přímé likvidace škod zajímavým benefitem pro klienty, může tato 

novinka ovlivnit rozložení sil pojišťoven na trhu. V ČR tuto službu zatím nenabízí všechny 

pojišťovny. Ovšem pokud by službu přímé likvidace začaly nabízet i ostatní pojišťovny, 

nemuselo by to příliš ovlivnit soutěžení na trhu a pak by pravděpodobně nadále rozhodovala 

především cena. 

2.3 Historie povinného ručení 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má v ČR dlouholetou 

tradici. Jeho vývoj prošel mnoha etapami.  

V roce 1811 na tehdejším území Československa platil občanský zákoník, podle 

kterého byla odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla omezena pouze na princip 

odpovědnosti za zavinění. Až v roce 1908 se tzv. automobilovým zákonem odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla rozšířilo pojištění na odpovědnost za následek nehody 

bez zavinění.  

 V prosinci 1932 vstoupil v platnost zákon č. 198/1932 Sb., o dopravě motorových 

vozidel, podle kterého byla doprava osob nebo nákladu, pravidelná i nepravidelná, 

vykonávaná živnostensky, pokládána za živnost koncesovanou. Povinností koncesionáře bylo 

uzavřít pojištění odpovědnosti na zabezpečení závazků, které vyplývaly z odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla v této činnosti. Tím bylo u nás povinné ručení pro 

některé provozovatele motorových vozidel poprvé zavedeno. Nepředložil-li koncesionář 
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živnostenskému úřadu doklad o tom, že povinné ručení uzavřel, nesměla mu být koncesní 

listina na vykonávání živnosti vydána.  

 Zanedlouho se ale ukázalo, že nestačí, aby se toto zabezpečení týkalo jen motorových 

vozidel, kterými byla živnostenská činnost vykonávána. Proto v zákoně č. 81/1935 Sb., 

o jízdě motorovým vozidlem, zákonodárci uložili povinnost uzavřít povinné ručení každému 

držiteli vozidla, které bylo v registru motorových vozidel. Tento zákon nabyl účinnosti 

1.11.1935. Povinností majitele vozidla bylo pojistit sebe i osobu, která vozidlo s jeho 

vědomím řídila. Pojištění bylo uzavíráno v pojišťovnách, které k tomu získaly oprávnění. 

Ovšem pojišťovny škody do 400 Kč nehradily a z vyšších částek musel pojistník hradit 10 % 

ze svého, nejméně však 400 Kč a nejvíce 20 000 Kč.  

 Zmiňovaný zákon prošel řadou úprav, neboť jeho nedokonalé znění způsobovalo, že 

v některých případech nebyla uhrazena poškozeným škoda, na kterou měli nárok. Roku 1935 

byl založen Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem, který dotovaly některé 

orgány a organizace a z části do něj plynuly také pokuty, ukládané majitelům motorových 

vozidel, kteří neměli povinné ručení uzavřené. Z Fondu na podporu při úrazech motorovým 

vozidlem byla vyplácena poškozeným plnění.  

V roce 1950 došlo k rozšíření rozsahu a obsahu povinného ručení a povinné ručení se 

změnilo na zákonné pojištění. Tento druh pojištění v Československu byl poprvé dán 

zákonem č. 56/1950 Sb., o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Bezesmluvní formu 

pojištění umožnil monopol jedné pojišťovny, pojištění pak vznikalo ze zákona.  

 Až do konce roku 1999 provozovala povinné ručení formou zákonného pojištění pro 

stát Česká pojišťovna. V roce 2000 se stalo povinné ručení povinně smluvním pojištěním, 

tzn., že je zákonem stanovena povinnost toto pojištění uzavřít formou pojistné smlouvy. 

Zásluhou otevřeného trhu a širší nabídky produktů pojišťoven byly vytvořeny konkurenční 

podmínky. Nejprve se konkurence projevila v různé výši limitů pojistného plnění, později se 

rozvíjela v oblasti asistenčních služeb a jiných vedlejších produktů. Když uplynulo přechodné 

období částečné regulace sazeb pojistného, počínaje rokem 2003, konkurence se začala 

projevovat také v sazbách neboli cenách pojistného.  

 V současnosti povinné ručení upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, který nabyl právní účinnosti jako celek 1. ledna 2000. Tento 

zákon upravuje rozsah pojištění, práva a povinnosti pojištěného, podmínky pojistného plnění 

poškozeným a také práva a povinnosti ČKP. Dále zákon upravuje povinnost pro vlastníky 

a provozovatele nepojištěných vozidel k úhradě příspěvku do garančního fondu. Zákon          

č. 168/1999 Sb. byl od svého schválení několikrát novelizován.  
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Podmínky registrace vozidel, podmínky provozu vozidel na území České republiky 

a podmínky schvalování technické způsobilosti vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 Povinné ručení je jako produkt také upravováno všeobecnými pojistnými podmínkami 

a smluvními ujednáními konkrétní pojišťovny. 

2.4 Pojistný trh 

Na pojistném trhu dochází ke střetu nabídky a poptávky po pojistné ochraně. 

V pojišťovnictví jsou na tomto trhu nabízeny služby, jimiž jsou pojištění a zajištění. O své 

příští klienty se uchází pojistitelé, zajistitelé a také zprostředkovatelé. Tím, že převládá 

nabídka, dochází k soutěživosti na pojistném trhu pomocí tvorby cen a pojistných produktů, 

což je částečně ovlivňováno a regulováno dozorem v pojišťovnictví, viz Čejková (2002).  

Trh s povinným ručením prošel během předešlých let důležitým vývojem. Přestože se 

jedná o povinné pojištění, produkty jednotlivých pojišťoven nejsou zdaleka shodné.  

Díky vysoké konkurenci na trhu s povinným ručením se snaží jednotlivé pojišťovny 

zaměřovat své produkty na různé segmenty. Pojišťovny také nabízejí velice individuální 

přístupy a varianty dle mnoha specifik klientů, což nabízí množství variant povinného ručení, 

které je těžké porovnat. Nynějším trendem se stává např. široká škála připojištění 

k povinnému ručení. Pojišťovny mnohdy nabízejí připojištění úrazu řidiče i dopravovaných 

osob, pojištění skel, pracovní neschopnosti a hospitalizaci při dopravní nehodě apod. Kromě 

připojištění se snaží pojišťovny nalákat zákazníky co nejrozsáhlejšími asistenčními službami, 

kdy se pojišťovny snaží klientovi nabídnout plný servis v případě jakýchkoliv problémů 

s vozidlem na cestách. Také různé bonusy nabízené jednotlivými pojišťovnami mají pro 

klienta značný význam. Mnoho pojišťoven vstupuje do konkurenčního boje právě za pomoci 

různých slev, bonusů a balíčků, např. ve formě úrazového pojištění řidiče zdarma, živelního 

pojištění zdarma či procentní slevy z pojistného. Proto nelze přesně určit, která pojišťovna 

nabízí nejlepší povinné ručení. Záleží na požadavcích zákazníka. Na tuto problematiku se 

zaměříme v praktické části práce.   

2.4.1 Ukazatele úrovně věcného pojistného trhu 

Posuzovat vývoj pojistného trhu nelze bez hodnocení vývoje ukazatelů úrovně 

pojistného trhu, kterými jsou obecně hodnoceny účinnosti použitých zdrojů a vynaložených 

prostředků. Ve vyspělých ekonomikách jsou, dle Čejkové (2002), využívány především: 

• ukazatel předepsaného pojistného, 
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• ukazatel pojistného plnění, 

• ukazatel škodovosti, 

• ukazatel pojištěnosti, 

• ukazatel koncentrace pojistného trhu, 

• doplňkové ukazatele vývoje pojistného trhu. 

V dalším textu budou jednotlivé ukazatele popsány. 

2.4.1.1 Předepsané pojistné 

Předepsaným pojistným se rozumí pojistné, které je stanoveno na dohodnuté pojistné 

období, tzn. že je to celkové pojistné, které se pojistník zavazuje pojistiteli zaplatit. Pokud 

pojistník předepsané pojistné neuhradí ve stanovené lhůtě, pojištění zaniká a vzniká nárok 

pojišťovně na dlužné pojistné. Po odpočítání nákladů tvoří předepsané pojistné základ pro 

výpočet daně z příjmu pojišťovny. Předpisem pojistného se rozumí účetní seznam všech 

položek pojistného, které se v daném časovém rozpětí mají pojišťovně uhradit. Tento ukazatel 

bývá nejčastěji používán pro stanovení podílů komerčních pojišťoven a stanovení podílu 

životního a neživotního pojištění na celkovém pojistném trhu. 

2.4.1.2 Pojistné plnění 

Pojistné plnění je pojišťovnou poskytnutá částka a představuje hlavní část nákladů 

komerčních pojišťoven. Je to částka, kterou musí pojišťovna svému klientovi, resp. třetí 

osobě, vyplatit, dojde-li k pojistné události.   

V případě neživotního pojištění je pojistným plněním pojišťovnou vypočtená 

a poskytnutá část ztráty, tzn. že dochází k výpočtu vzniklé škody a následně k výplatě 

pojistného plnění. Výše pojistného plnění proto závisí na tom, jak velká je vzniklá škoda.  

Povinností pojišťovny je tato pojistná plnění pojištěnému, resp. poškozenému, poskytnout 

tehdy, pokud byly dodrženy veškeré podmínky a ujednání uvedené v pojistné smlouvě, 

pojistných podmínkách nebo v podmínkách uvedených v zákoně. Ztráta vzniklá pojistnou 

událostí může být pojišťovnou kompenzována v plné výši nebo jen z části, má-li pojišťovna 

s klientem smluvenou např. spoluúčast. 

2.4.1.3 Škodovost 

Škodovost, neboli škodní průběh, je poměrový ukazatel, vyjadřující poměr mezi 

vyplaceným pojistným plněním a předepsaným či přijatým pojistným. Proto je třeba ho ze 
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zjištěných údajů vypočítat, přičemž výpočet vychází z předchozích dvou ukazatelů. Vyjadřuje 

se v procentech. Škodovost lze zjistit pro celý pojistný trh, nebo také zvlášť pro životní 

a neživotní pojištění či pro jednotlivá odvětví pojištění. Výše škodovosti by měla být menší 

než netto pojistné v procentech a v žádném případě by neměla přesahovat 100 % přijatého 

pojistného. Bude-li škodovost vyšší než netto pojistné, jedná se o ekonomicky nevyrovnané 

pojištění.  

                                                              (2.1)  

 

2.4.1.4 Pojištěnost 

Ukazatele pojištěnosti lze zařadit mezi nejdůležitější ukazatele úrovně pojistného trhu. 

Je to poměr předepsaného pojistného k hrubému domácímu produktu (dále jen HDP) 

v běžných cenách. Rovněž jako předchozí ukazatel se uvádí v procentech a vyjadřuje kapacitu 

pojistného trhu. Odráží schopnost pojistného trhu obsáhnout dané pojistné pole, tzn. soubor 

majetku, předmětů, osob či jiných jevů, které existují v daném státě nebo teritoriu.  

Abychom mohli určit výši pojištěnosti v ČR, potřebujeme znát výši HDP v běžných 

cenách a výši předepsaného hrubého pojistného za všechny komerční pojišťovny na našem 

pojistném trhu.  

 

                                                              (2.2)  

 

2.4.1.5 Koncentrace pojistného trhu 

Dalším z ukazatelů úrovně pojistného trhu je ukazatel koncentrace pojistného trhu, 

který představuje podíl největších pojišťoven na předepsaném pojistném. Tento ukazatel 

udává, kolik pojišťoven na pojistném trhu působí a jaké mají podíly na celkovém 

předepsaném pojistném. V ČR až do roku 1990 působila na trhu pouze jediná pojišťovna, a to 

ČP. Až od roku 1991 se 100% podíl ČP na trhu postupně snižoval, neboť již byl umožněn 

vznik nových pojišťoven. Ze začátku, kdy nové pojišťovny na trhu teprve vznikaly, nebyl 

pokles podílu ČP příliš výrazný. Teprve v roce 1993 se proces poklesu podílu této dominantní 

pojišťovny začal zrychlovat, rostlo předepsané pojistné u ostatních pojišťoven a stále vznikaly 

nové pojišťovny.  

vyplacená pojistná plnění 
Škodovost = 

předepsané pojistné 

předepsané pojistné 
Pojištěnost = 

HDP 

.100⋅

.100⋅
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V praxi se nejčastěji koncentrace odvětví měří prostřednictvím Herfindahlova-

Hirschmanova indexu (dále jen HHI), který lze spočítat dle vzorce 

∑
=

=
n

i
ixHHI

1

2  ,     (2.3) 

kde n je počet všech pojišťoven v odvětví a xi je podíl i-té pojišťovny na celkovém obratu 

odvětví. HHI ji založený na předpokladu, že konkurenční síla roste s druhou mocninou 

tržního podílu. Hodnota HHI se může pohybovat do 10 000. Maximální hodnoty by dosáhla 

pojišťovna se 100% podílem na trhu. Výsledné indexy lze zařadit podle velikosti do jedné ze 

tří následujících skupin: 

1. vysoce koncentrované odvětví, pokud HHI > 1 800,  

2. středně koncentrované odvětví, pokud 1 000 <  HHI < 1 800, 

3. nízko koncentrované odvětví, pokud HHI < 1 000. 

Pokud index dosáhne hodnoty do 1 800, nesmí být v pojistném odvětví silný vůdce se 

40% podílem. Pokud se hodnota HHI pohybuje v intervalu od 1 000 do 1 800, jedná se 

o dobrou fragmentovanost odvětví, kdy žádná pojišťovna nemá dominantní postavení na trhu 

a toto prostředí je charakteristické pro zdravý vývoj konkurenčního boje, viz Majtánová, 

Daňhel, Ducháčková, Kafková (2006). 

Koncentraci pojistného trhu lze prezentovat také podle podílu jednotlivých pojišťoven 

na celkovém předepsaném pojistném, kdy dle objemu předepsaného pojistného seřadíme 

komerční pojišťovny a jejich podíly na pojistném trhu v příslušném roce. 

2.4.1.6 Doplňkové ukazatele vývoje pojistného trhu 

Kromě výše zmíněných hlavních ukazatelů je možné pojistný trh hodnotit dalšími 

doplňkovými ukazateli úrovně pojistného trhu. Dle Čejkové (2002) mezi nejčastěji používané 

patří ukazatel počtu komerčních pojišťoven, ukazatel počtu zaměstnanců v pojišťovnictví, 

ukazatel počtu uzavřených pojistných smluv, ukazatel průměrného pojistného na jednu 

pojistnou smlouvu, ukazatel počtu vyřízených pojistných událostí či ukazatel průměrného 

pojistného plnění na jednu pojistnou událost. V rámci této práce se v praktické části zaměříme 

na ukazatele počtu komerčních pojišťoven, ukazatele počtu pojištěných a registrovaných 

vozidel či ukazatele počtu vyřízených pojistných událostí. 

Výše uvedenými ukazateli lze hodnotit úroveň pojistného trhu. Pomocí dalšího 

postupu, a to pomocí vícekriteriálního rozhodování, je možné komparovat produkty a vybrat 

ten nejlepší dle kritérií potenciálního klienta pojišťovny. V praktické části práce je využitím 
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vícekriteriálního rozhodování vybírán nejlepší produkt povinného ručení pro klienta, proto 

bude nyní problematika vícekriteriálního rozhodování popsána. 

2.5 Vícekriteriální rozhodování 

Kromě klasických modelů rozhodování existují také vícekriteriální diskrétní modely 

rozhodování. Tyto modely rozhodování se od klasických modelů liší zejména tím, že 

rozhodující subjekt zde nehodnotí varianty pouze podle jednoho hodnotícího kritéria. Proto se 

vícekriteriální modely rozhodování více přibližují reálným rozhodovacím situacím. 

Rozšířením počtu hodnotících kritérií nastávají ale problémy s nalezením kompromisního 

rozhodnutí, které by vyhovovalo všem kritériím. Problémy tohoto modelu rozhodování 

popisují množiny variant, množiny hodnotících kritérií a řady vazeb mezi kritérii 

a variantami. Rozhodovatel musí přesně specifikovat základní informace o variantách 

a kritériích, z nichž má být vícekriteriální model sestaven.  

Vícekriteriální modely rozhodování lze dle Houšky (2006) rozdělit na: 

• modely vícekrieriálního hodnocení variant, tj.diskrétní modely, 

• modely vícekriteriálního programování, tj. spojité modely. 

Informace, které popisují množiny variant, mohou mít různou podobu a jejich cílem je 

nalezení množiny přípustných variant a také nalezení varianty, která by podle všech kritérií 

získala nejlepší ohodnocení nebo případně uspořádání všech variant. 

Dle typu informace, kterou máme o preferencích mezi kritérii a variantami k dispozici, 

lze úlohy dle Houšky (2006) dělit na: 

• úlohy bez informací, kdy informace o preferencích neexistuje; tato situace je 

přípustná jen pro preference kritérií, neboť pokud bychom neměli informaci 

o preferencích mezi variantami, nešlo by úlohu vyřešit, 

• úlohy s nominální informací, které jsou vyjádřeny pomocí aspiračních úrovní, tj. 

nejhorších možných hodnot, při kterých varianta může být akceptována a rozděluje 

varianty dle daného kritéria na akceptovatelné a neakceptovatelné, 

• úlohy s ordinální informací, které vyjadřují uspořádání kritérií dle důležitosti 

nebo uspořádání variant podle toho, jak jsou hodnoceny kritériem, 

• úlohy s kardinální informací, jenž mají kvantitativní charakter, kdy v případě 

preference kritérií se jedná o váhy a v případě ohodnocení variant podle kritéria 

o konkrétní, nejčastější číselné, vyjádření tohoto ohodnocení. 
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Při řešení úloh vícekriteriálního rozhodování jsou informace obsaženy v tzv. 

kriteriální matici Y, viz Schéma 2.1.  
 

Schéma 2.1 Kriteriální matice 

           y11               y1n 

Y =             yij 

           ym1             ymn 
            

Prvky kriteriální matice yij, kde i = 1, 2, …, m a j = 1, 2, …, n, představují hodnocení 

variant podle jednotlivých kritérií. 

Kritéria, podle kterých vybíráme nejvýhodnější variantu, můžeme rozdělit dle povahy 

kritéria, dle kvantifikovatelnosti kritéria a dle preference kritéria, viz Houška (2006).  

Podle povahy kritéria rozlišujeme kritéria maximalizační, kdy při rozhodování 

vycházíme z toho, že dle tohoto kritéria nejlepší varianty mají nejvyšší hodnoty. Opakem jsou 

kritéria minimalizační, kdy nejlepší varianty mají nejnižší hodnoty dle tohoto kritéria. 

Většinou je výhodné pracovat s kriteriální maticí, ve které jsou všechna kritéria buď 

maximalizační nebo minimalizační. Abychom všechna kritéria maximalizovali, musíme 

minimalizační kritéria převést na maximalizační kritéria. Nejčastěji se používají tyto způsoby: 

• vynásobení celého sloupce kriteriální matice hodnotou –1,  

• od nejhorší hodnoty v minimalizačním kritériu jsou odečteny ostatní hodnoty 

dosahované v kritériu. 

Dle kvantifikovatelnosti rozlišujeme kritéria na kvantitativní a kvalitativní. 

U kvantitativních kritérií hodnoty variant podle těchto kritérií tvoří objektivně měřitelné 

údaje, proto jsou tato kritéria nazývána objektivní. Hodnoty variant dle kvalitativních kritérií 

nelze objektivně změřit, neboť se často jedná o hodnoty subjektivně odhadnuté uživatelem. 

Jedná se tedy o subjektivní kritéria. 

Pro řešení rozhodovacích problémů je důležité, zda je některé kritérium preferováno 

před jiným. Tyto preference můžeme, dle Houšky (2006), vyjádřit řadou způsobů, kdy mohou 

být stanoveny aspirační úrovně kritérií, pořadí kritérií, váhy jednotlivých kritérií a způsob 

kompenzace kriteriálních hodnot. 

Stanovení aspiračních úrovní nevyjadřuje, které kritérium je důležitější, ale udává 

pouze, čeho má být dosaženo. Je nutné si uvědomit, že čím přísnější požadavek je na 

aspirační úroveň, tím je kritérium zřejmě důležitější. 
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Pořadí kritérií vyjadřuje posloupnost kritérií od nejdůležitějšího kritéria po kritérium 

nejméně důležité. Nelze však určit, kolikrát je jedno kritérium důležitější než druhé. Tuto 

informaci získáme pomocí vah kritérií.  

Váha kritéria spadá do intervalu [0;1] a vyjadřuje relativní důležitost tohoto kritéria 

v porovnání s ostatními kritérii. Součet všech vah kritérií je roven jedné.  

V některých případech je možno kompenzovat ohodnocení variant  podle 

jednotlivých kritérií, tzn. špatné kriteriální hodnoty varianty podle některých kritérií 

vyrovnávat lepšími hodnotami podle ostatních kritérií. Tato kompenzace je vyjádřena mírou 

substituce mezi kriteriálními hodnotami. 

Dále je nutné v úlohách vícekriteriálního rozhodování rozlišovat varianty, které mají 

speciální vlastnosti. Jedná se o varianty dominované, paretovské, ideální, bazální 

a kompromisní. 

V případě dominované varianty předpokládáme, že všechna kritéria jsou 

maximalizační. Varianta aj je dominována variantou ai, pokud platí, že (yi1, yi2 ,…, yik) ≥ (yj1, 

yj2,…, yjk) a existuje alespoň jedno kritérium fl, že yil > yjl. Na základě toho lze konstatovat, že 

dominující varianta je podle všech kritérií hodnocena lépe než varianta dominovaná.  

Varianta paretovská je také nazývána jako nedominovaná či efektivní. Je to taková 

varianta, ke které neexistuje v množině variant jiná varianta, která by byla lépe hodnocená 

alespoň podle jednoho kritéria nebo hůře podle ostatních kritérií. Jednou z nedominovaných 

variant je kompromisní varianta, kterou lze doporučit jako řešení rozhodovacího problému.  

Varianta ideální je reálně existující varianta, která dosahuje u všech kritérií současně 

nejlepší možné hodnoty. 

Varianta bazální je opakem ideální varianty, která má podle všech kritérií nejhorší 

hodnoty. 

2.5.1 Metody stanovení vah kritérií 

Dříve, než použijeme jakoukoli metodu vícekriteriálního rozhodování, musíme 

stanovit váhy jednotlivých kritérií hodnocení, které vyjadřují preference jednotlivých kritérií. 

Váhy kritérií lze vyjádřit vektorem vah kritérií w následovně: 

w = (w1, w2, w3, …wn),      (2.4) 

přičemž musí být splněny tyto podmínky: 

 1=∑
n

j
jw        (2.5) 
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0≥jw ,       (2.6) 

kde wj je váha j-tého kritéria a n je celkový počet kritérií. 

Platí, že čím významnější je kritérium, tím vyšší je jeho váha a naopak. Jelikož je 

obtížené získat přesné hodnoty vah od uživatele, byly vyvinuty metody, kterými jsou na 

základě jednodušších subjektivních informací od uživatele konstruovány odhady vah. Dle 

Fotra, Švecové (2010) lze metody stanovení vah rozdělit do dvou kategorií: 

1) Je-li stanovení vah nezávislé na znalosti dopadů variant, lze využít metody přímého 

stanovení vah, metodu postupného rozvrhu vah nebo metody založené na párovém srovnání 

významnosti kritérií. Mezi metody přímého stanovení vah patří bodová stupnice, alokace 100 

bodů a metoda stanovení vah porovnáním kritérií pomocí jejich preferenčního pořadí. 

K metodám založeným na párovém srovnání patří Fullerova metoda párového srovnání 

a Saatyho metoda.  

2) Pokud je nutná znalost důsledků variant, je využívána kompenzační metoda pro 

stanovení vah kritérií.  

V praktické části práce budou váhy stanoveny pomocí bodovací metody, Fullerovy 

metody, metody pořadí a Saatyho metody. Proto budou tyto metody popsány podrobněji. 

2.5.1.1 Bodovací metoda 

V případě použití bodovací metody musí být jednotlivá kritéria ohodnocena dle 

důležitosti. Z toho důvodu je třeba nejdříve ke každé metodě přiřadit určité bodové 

ohodnocení. Rozhodovatel může například ke každému kritériu přiřadit 0 až 10 bodů, kdy 

výše přidělených bodů se odvíjí od jeho preference. Nejdůležitějšímu kritériu bude přiřazeno 

nejvíce bodů a nejméně důležitému kritériu bude přiřazeno nejméně bodů. Poté budou body 

přepočteny na váhy dle vzorce (2.7): 

∑
=

n

j
j

j
j

b

b
w ,        (2.7) 

kde bj je bodové ohodnocení j-tého kritéria a ∑
n

j
jb  je celkový počet přiřazených bodů. 

2.5.1.2 Fullerova metoda párového srovnání  

 Váhy jednotlivých kritérií lze stanovit také pomocí metody párového srovnání. Tato 

metoda se nazývá Fullerovou metodou, neboť při její aplikaci sestavujeme váhy pomocí tzv. 
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Fullerova trojúhelníku. Princip párového srovnávání je takový, že vždy porovnáváme dvě 

kritéria a z každé takové dvojice kritérií vybereme to důležitější kritérium. Pro větší 

přehlednost při srovnávání sestavujeme Fullerův trojúhelník, který má pokaždé j-1 dvojřádků. 

V prvním řádku jsou všechny kombinace pro porovnávání s prvním kritériem, ve druhém 

řádku jsou všechny kombinace pro porovnávání s druhým kritériem apod. Fullerův 

trojúhelník lze dle Fialy, Jablonského, Maňase (1994) zachytit následovně: 

Schéma 2.1 Fullerův trojúhelník 

1 1 1…………………1 

2 3 4…………………n 

 2 2………………....2 

 3 4…………………n 

  …………………... 

  …………………... 

n-2       n-2 

n-1  n 

n-1 

 n 

Zdroj: FIALA, P.; JABLONSKÝ, J.; MAŇAS, M. Vícekriteriální rozhodování. 1. vydání. Praha: Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 1994. 316 s. ISBN 80-7079-748-7. 
  

Uvedený způsob porovnávání dvojic kritérií spočívá v tom, že nejdříve je třeba 

očíslovat kritéria pořadovými čísly 1, 2, …n. Poté je rozhodovateli předloženo trojúhelníkové 

schéma, jehož každé dvojřádky jsou tvořeny dvojicí pořadových čísel uspořádaných tak, že 

jednotlivá dvojice kritérií se vyskytne právě jednou. Dále je rozhodovatelem na základě jeho 

preferencí vybráno pokaždé to kritérium z každé dvojice, které je jím považováno za 

důležitější. Takto vybraná kritéria jsou zvýrazněna a váhu j-tého kritéria lze vypočítat dle 

vzorce (2.8). 

∑+

+
=

n

j
j

j
j

bn

b
w

1
,       (2.8) 

kde bj je bodové ohodnocení j-tého kritéria,∑
n

j
jb  je celkový počet přiřazených bodů a n je 

počet porovnávaných kritérií. 

Nevýhodou stanovení vah kritérií dle Fullerovy metody je, že může nastat situace, kdy 

by se počet preferencí některého z kritérií bj rovnal nule. Použitím vzorce (2.7) by v tomto 

případě váha nepreferovaného kritéria byla rovna nule, přestože se nejedná o kritérium zcela 
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bezvýznamné. Z tohoto důvodu bývá pro stanovení vah kritérií uplatňován vzorec (2.8). 

Výhodou vzorce (2.8) oproti vzorci (2.7) je, že je založený na zvýšení počtu preferencí 

u každého kritéria o jednu a jmenovatel je upravený o počet porovnávaných kritérií n, viz 

Fotr, Švecová (2010). 

2.5.1.3 Metoda pořadí  

Další metodou stanovení vah kritérií je metoda pořadí, kdy je vyžadována pouze 

ordinální informace, tzn. stanovení pořadí kritérií podle jejich důležitosti. Při aplikaci této 

metody postupujeme tak, že nejprve stanovíme pořadí kritérií. Pořadí můžeme stanovit přímo 

nebo etapově. V této práci použijeme přímé uspořádání, kdy přímo určíme pořadí 

významnosti kritérií od nejvýznamnějšího k nejméně významnému. Tento postup uspořádání 

je velice jednoduchý. Problém by mohl nastat v případě rozsáhlého souboru kritérií, jelikož 

musí být při stanovení pořadí kritérií současně zohledňován význam všech kritérií z daného 

souboru. V dalším kroku určíme hodnoty jednotlivých kritérií tak, že nejdůležitějšímu kritériu 

přidělíme n bodů (n je počet kritérií), druhému nejdůležitějšímu kritériu n-1 bodů, atd., tak 

dlouho, dokud nejméně důležitému kritériu bude přidělen pouze 1 bod. V případě stejné 

důležitosti kritérií přidělíme těmto kritériím body dle průměrného pořadí. Váhu každého 

z kritérií určíme tak, že sečteme body, které získalo jednotlivé kritérium, a vydělíme je 

celkovým počtem bodů, které byly rozděleny mezi všechna kritéria. Tím je zajištěno, že suma 

vah všech kritérií se rovná 1. 

Je-li obecně j-té kritérium ohodnoceno bj body, vypočítá se jeho váha dle Houšky 

(2006) na základě vztahu (2.7). Tímto normalizujeme informace o preferenci kritérií. 

2.5.1.4 Saatyho metoda párového srovnání 

 Poslední metodou stanovení vah kritérií v této práci bude Saatyho metoda. Jedná se 

o metodu kvantitativního párového srovnání a její princip spočívá v tom, že se párově 

srovnávají jednotlivá kritéria, které se zapíšou do tzv. Saatyho matice S s prvky si,j. Saatyho 

matice S je symetrická. Síla preference je vyjádřena v intervalu si,j ∈ [1;9] a základní význam 

hodnot je následující:  

• 1 rovnocennost (kritéria i a j jsou stejně významná), 

• 3 slabá preference (kritérium i je slabě významnější než kritérium j),  

• 5 silná preference (kritérium i je dosti významnější než kritérium j), 

• 7 velmi silná preference (kritérium i je prokazatelně významnější než kritérium j),   
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• 9 absolutní preference (kritérium i je absolutně významnější než kritérium j). 

Další hodnoty je možno využít k vyjádření mezipreferencí, viz Zmeškal (2009). 

 Všechny dvojice kritérií a velikosti preferencí i-tého kritéria vzhledem k j-tému 

kritériu jsou porovnány a poté zapsány do Saatyho matice, viz Schéma 2.2. 

Schéma 2.2 Saatyho matice  

 

 1 s12 … s1j 
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Pro prvky na diagonále platí, že  si,i = 1 a prvky v levé dolní trojúhelníkové části matice jsou 

vypočteny dle vzorce (2.9): 

ji
ji s

s
,

,
1

= .       (2.9) 

 Lze dokázat, že prvky Saatyho matice je možno vyjádřit přibližně jako poměr 

jednotlivých vah kritérií využitím vzorce (2.10): 

j

i

w

w
jis ≅, .      (2.10) 

 Váhy můžeme následně získat pomocí úloh kvadratického programování dvěma 

způsoby: buď exaktními nebo aproximativními. Exaktní způsob je založen na výpočtu 

vlastního vektoru matice relativních důležitostí nebo využitím metody nejmenších čtverců. 

Účelová funkce F je stanovena dle vzorce (2.11): 

2
, )(min ∑∑ −=

N

i

N

j j

i
ji w

w
sF ,     (2.11) 

a omezující podmínka je stanovena následovně: 

∑ =
N

i
iw 1.       (2.12) 

 Podmínkou relevantního hodnocení je, aby prvky Saatyho matice byly lineárně 

nezávislé, tzn. aby matice S byla konzistentní. Konzistentnost lze posoudit pomocí 

koeficientu konzistence dle následujícího vzorce: 

 
 S = 
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k

F
=

2σ ,      (2.13) 

kde 
2

)2()1(
)1(

2

)1( −⋅−
=−−

−⋅
=

NN
N

NN
k , přitom 

2

)1( −⋅ NN
 je počet párových 

srovnání a )1( −N je počet lineárně nezávislých kritérií. 

 Za konzistentní je považována hodnota  koeficientu konzistence  σ2 
≤ 0,1, viz Zmeškal 

(2009). 

Jelikož výše popsaný postup řešení úlohy kvadratického programování je obtížný, lze 

získat váhy pomocí algoritmu založeného na geometrickém průměru. Algoritmus je založen 

na geometrickém průměru řádků Saatyho matice, viz čitatel vzorce (2.14), tzn., že 

pronásobíme všechny prvky pro každý řádek a určíme N-tou odmocninu z tohoto součinu 

řádků. Výsledné geometrické průměry jednotlivých řádků matice S znormujeme dle vzorce 

(2.14): 
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Použitím Fullerovy a Saatyho metody stanovení vah založené na párovém srovnání 

dojdeme k závěru, že nedostaneme pokaždé stejné výsledky vah. Důvodem je skutečnost, že 

při uplatnění Saatyho metody zpravidla dochází k výraznější diferenciaci vah kritérií než 

u Fullerovy metody, tzn., že váhy významnějších kritérií jsou vyšší a váhy méně významných 

kritérií jsou nižší, než je tomu u Fullerovy metody. Toto je většinou způsobeno tím, že je 

nesprávně interpretována Saatyho bodová stupnice, viz Fotr, Švecová (2010). 

2.5.2 Metodologie vícekriteriálního hodnocení variant 

Jak již bylo uvedeno dříve, jednotlivé metody vícekriteriálního hodnocení variant se 

od sebe liší podle toho, jaká informace o preferencích mezi kritérii je vyžadována pro 

rozhodnutí. Dle toho lze dělit metody výběru kompromisních variant na metody bez 

informace o preferencích kritérií, dále na metody s nominální informaci o kritériích, metody, 

které vyžadují ordinální informace o kritériích a metody vyžadující kardinální informace 

o kritériích. 



28 

V praktické části práce bude využita metoda váženého součtu, konjunktivní 

a disjunktivní metoda a metoda PRIAM. Tyto metody budou nyní stručně popsány. 

2.5.2.1 Metoda váženého součtu 

První metodou, použitou pro výběr nejlepší varianty, bude metoda váženého součtu. 

Tato metoda je považována za nejznámější a nejčastěji využívanou a je založena na znalosti 

vah kritérií. Při aplikaci této metody vycházíme z principu maximalizace užitku, přičemž 

pracujeme pouze s lineární funkcí užitku. Z důvodu, kdy hodnoty kritérií mohou být 

vyjádřeny v různých jednotkách, musíme tyto hodnoty normalizovat. Pro normalizaci prvků 

kriteriální matice můžeme využít např. transformačního vzorce (2.15): 

jj

jij
ij DH

Dy
r

−

−
=  ,     (2.15) 

kde rij představuje normalizované hodnoty, Hj vyjadřuje nejvyšší hodnotu kritéria a Dj 

představuje nejmenší hodnotu kritéra, viz Zmeškal (2009). 

Na základě vzorce 2.15 lineárně transformujeme kriteriální hodnoty tak, že rij ∈ [0;1], 

Dj je rovno 0 a Hj je rovno 1. 

Dle Fialy, Jablonského a Maňase (1994) je pomocí této metody za optimální vybrána 

taková varianta, kterou je maximalizován součet součinů vah a jim odpovídajících hodnot 

kritérií dle vzorce (2.16): 

∑ ⋅=
n

j
ijji rwvu )( .      (2.16) 

2.5.2.2 Konjunktivní a disjunktivní metoda 

Při aplikaci konjunktivní a disjunktivní metody je v prvé řadě požadováno, abychom 

určili aspirační úrovně kritérií yj
m, kde j = 1, 2, …, n, m = 1, 2, …, q. Následně množinu 

variant rozdělíme na varianty akceptovatelné a neakceptovatelné. Pomocí konjunktivní 

metody jsou za akceptovatelné vybrány ty varianty, které pro všechna kritéria splňují zadané 

aspirační úrovně a pro které platí vztah (2.17): 

yij ≥ yj
m pro všechna  j = 1, 2, …, n.     (2.17)  

Množina akceptovatelných variant závisí na požadavcích o aspiračních úrovních 

kritérií yj
m. Budou-li hodnoty yj

m příliš vysoké, nemusí vyhovovat žádná varianta a tak bude 

množina akceptovatelných variant prázdná. Pokud se tak stalo, musíme požadavky na 

aspirační úrovně uvolnit.  
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Při aplikaci disjunktivní metody jsou za akceptovatelné vybrány takové varianty, které 

splňují zadané aspirační úrovně alespoň pro jedno kritérium, tj. varianty, pro které platí vztah 

(2.18):  

yij ≥ yj
m pro alespoň jedno j = 1, 2, …, n.    (2.18)  

Množina akceptovatelných variant opět závisí na požadavcích o aspiračních úrovních 

kritérií yj
m, viz Fiala (2008). 

2.5.2.3 Metoda PRIAM 

 Podstatou metody PRIAM (Programme utilisant l´Intelligence Artificielle en 

Multicritère) je zpřísňování aspiračních úrovní tak, aby došlo k postupnému vylučování 

variant do té doby, dokud zbude jen jedna varianta, tedy varianta kompromisní.  

Hledáme takové varianty, pro jejichž kriteriální hodnoty platí tento vztah: 

yi  ≥ yj
m       (2.19)  

Počet variant, které splňují vztah (2.19) , tj. aspirační úrovně, je označen číslem d. 

V případě, že je d > 1, musíme změnit aspirační úrovně tak, abychom snížili počet 

akceptovatelných variant, musíme tedy zpřísnit aspirační úrovně. Pokud d = 1, nalezli jsme 

nedominovanou variantu, tzn. kompromisní variantu. Je-li hodnota d = 0, žádná přijatelná 

varianta neexistuje, proto musíme najít nejbližší variantu, která se blíží zadaným aspiračním 

úrovním pomocí vzorce minimalizace odchylky dle vzorce (2.20): 

ij

n

j

m
j

ID
j yyy −⋅∑       (2.20) 

kde yj
ID jsou ideální kriteriální hodnoty a j = 1, 2, …, n, viz Houška (2006). 
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3 Analýza trhu s povinným ručením v České republice 

V rámci této kapitoly bude provedena analýza trhu s povinným ručení v ČR, a to 

využitím ukazatelů úrovně věcného pojistného trhu, které byly popsány ve druhé kapitole 

práce.  

3.1 Předepsané pojistné 

Předepsaným pojistným pro pojišťovnu rozumíme souhrn plateb předepsaných 

klientům za určité období. V následující Tabulce 3.1 je uveden vývoj celkového předepsaného 

pojistného, předepsaného pojistného v neživotním pojištění a předepsaného pojistného 

v povinném ručení v ČR v letech 2000 – 2010. 
 

Tabulka 3.1 Předepsané pojistné v ČR v letech 2000 – 2010 (v tis. Kč)  

Rok 
Předepsané 

pojistné celkem 

Tempo 
růstu 
(v %) 

Předepsané 
pojistné v 

neživotním 
pojištění 

Tempo 
růstu  
(v %) 

Předepsané pojistné  
v povinném ručení 

Tempo 
růstu      
 (v %) 

2000 70 589 346 - 47 819 214 - 13 977 131     - 

2001 80 744 745 14,39 52 462 779 9,71 15 973 503 14,28 

2002 90 865 305 12,53 56 673 494 8,03 17 987 165 12,61 

2003 105 939 603 16,59 64 810 801 14,36 19 837 899 10,29 

2004 112 575 425 6,26 68 374 416 5,50 21 162 504 6,68 

2005 117 174 213 4,09 72 219 944 5,62 21 736 525 2,71 

2006 122 121 435 4,22 74 888 097  3,69 22 125 561 1,79 

2007 130 351 801 6,74 76 232 266 1,79 22 695 591 2,58 

2008 137 160 731 5,22 80 272 441 5,30 23 621 838 4,08 

2009 141 398 538 3,09 81 212 598 1,17 24 017 077 1,67 

2010 152 857 224 8,10 81 292 468 0,10 22 490 275 -6,36 
     Zdroj: vlastní zpracování  
 

Z Tabulky 3.1 je zřejmý vývoj celkového předepsaného pojistného od roku 2000 po 

rok 2010, jenž se každým rokem zvyšuje, což může být důsledkem lepší situace a vývoje 

pojistného trhu v ČR. K největšímu růstu došlo v roce 2003, kdy tempo růstu dosáhlo       

16,59 %. V dalších dvou letech došlo ke zpomalení tempa růstu, následně v letech 2006 

a 2007 tempo růstu vzrostlo. Ovšem v letech 2008 a 2009 došlo opět ke zpomalení tempa 

růstu, po kterém nastal v roce 2010 meziroční růst o 8,1 %. Důvodem tohoto růstu bude 

pravděpodobně nárůst předepsaného pojistného v životním pojištění, neboť růst neživotního 

pojištění byl v tomto roce téměř nulový. 

Rovněž předepsané pojistné v neživotním pojištění je každý rok vyšší. Tempo růstu 

předepsaného pojistného v neživotním pojištění bylo rovněž největší v roce 2003, kdy činilo 
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14,36 %. V ostatních letech tempo růstu předepsaného pojistného v neživotním pojištění 

kolísá a v posledním roce vzrostlo předepsané pojistné pouze o 0,1 %.  

Co se týče předepsaného pojistného v povinném ručení, také to se každým rokem, 

kromě roku 2010, zvyšuje. K největšímu růstu došlo v roce 2001, kdy tempo růstu bylo    

14,28 %. Důvodem snížení předepsaného pojistného v povinném ručení v současnosti by 

mohly být jednak nižší ceny pojištění, které jsou kvůli silně konkurenčnímu prostředí 

stlačovány dolů, nebo také skutečnost, že klienti se nechali zlákat nabídkami „nových 

a levných“ pojišťoven, v důsledku čehož došlo ke snížení objemu předepsaného pojistného 

v povinném ručení,  a tedy i zpomalení tempa růstu v neživotním pojištění. 

Podle výše předepsaného pojistného je možno sestavit pořadí komerčních pojišťoven 

a jejich podíly na pojistném trhu v daném roce. To obsahuje kapitola 3.5 Koncentrace 

pojistného trhu.  

3.2 Pojistné plnění 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, pojistné plnění je pojišťovnou poskytnutá 

částka, kterou musí pojišťovna klientovi zaplatit, pokud dojde k pojistné události. V Tabulce 

3.2 je uveden vývoj celkového pojistného plnění, pojistného plnění v neživotním pojištění 

a pojistného plnění v povinném ručení v ČR v letech 2000 – 2010. 
 

Tabulka 3.2 Pojistné plnění v ČR v letech 2000-2010 (v tis. Kč) 

Rok 
Pojistné plnění 

celkem 
Tempo 
růstu 

Pojistné plnění 
v neživotním pojištění 

Tempo 
růstu 

Pojistné plnění 
v povinném ručení  

Tempo 
růstu 

2000 37 159 491 - 26 824 036 - 3 859 374 - 

2001 39 597 056 6,56 27 224 321 1,49 6 404 570 65,95 

2002 56 143 529 41,79 43 738 742 60,66 7 341 489 14,23 

2003 58 338 482 3,91 43 425 022 -0,72 8 076 587 10,01 

2004 57 046 540 -2,21 33 913 744 -21,90 9 003 269 11,47 

2005 51 943 819 -0,94 33 311 649 -1,78 9 562 270 6,21 

2006 54 547 010 5,01 36 207 012 8,69 10 215 055 6,83 

2007 58 502 710 7,25 34 196 419 -5,55 9 878 089 -3,30 

2008 65 727 040 12,35 36 345 824 6,29 10 254 643 3,81 

2009 71 843 419 9,31 39 252 029 8,00 10 633 791 3,70 

2010 79 037 658 10,01 43 559 877 10,97 10 324 311 -2,92 
 Zdroj: vlastní zpracování  
 

Z Tabulky 3.2 je patrné, že vývoj vyplaceného pojistného plnění odráží události, které 

zasáhly ČR v jednotlivých letech. Zejména v roce 2002 je značný nárůst pojistného plnění 

v neživotním pojištění a tedy i celkového pojistného plnění. Tento nárůst je způsoben hlavně 
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srpnovými povodněmi, jež zasáhly značnou část území ČR, a to území s poměrně značnou 

koncentrací obyvatelstva i majetku. Pojistné plnění z povodní se dle výročních zpráv ČAP 

pohybovalo kolem 35 mld. Kč, výše celkových ekonomických škod činila 73 mld. Kč 

a odhadovaný počet škodních událostí byl 82 185. 

Povinné ručení má na vyplaceném pojistném plnění značný podíl. V roce 2000 činilo 

pojistné plnění v povinném ručení přes 3,8 mld. Kč, následně se, kromě roku 2007 a 2010, 

postupně zvyšovalo a v posledních letech činí přes 10 mld. Kč. K největšímu růstu pojistného 

plnění v povinném ručení došlo v roce 2001, kdy tempo růstu dosahovalo téměř 66 %. 

Důvodem by mohlo být zvýšení počtu vyřízených pojistných událostí v tomto roce.  

3.3 Škodovost 

Škodovost, vyjádřená poměrem mezi vypláceným pojistným plněním a předepsaným 

pojistným v letech 2000-2010, byla vypočtena na základě vzorce (2.1) a je zobrazena 

v následující Tabulce 3.3.  
 

Tabulka 3.3 Škodovost v ČR v letech 2000 - 2010 (v %)  

Rok 
Škodovost 

celkem 
Tempo 
růstu 

Škodovost 
v neživotním 

pojištění 

Tempo 
růstu 

Škodovost v povinném 
ručení 

Tempo 
růstu 

2000 52,64 - 56,09 - 27,61 - 

2001 49,04 -6,84 51,89 -7,49 40,09 45,20 

2002 61,79 26,00 77,18 48,74 40,82 1,82 

2003 55,07 -10,88 67,00 -13,19 40,71 -0,27 

2004 50,67 -7,99 49,60 -25,97 42,54 4,50 

2005 44,33 -12,51 46,13 -7,00 43,99 3,41 

2006 44,67 0,77 48,35 4,81 46,17 4,96 

2007 44,88 0,47 44,86 -7,22 43,52 -5,74 

2008 47,92 6,77 45,28 0,94 43,41 -0,25 

2009 50,81 6,03 48,33 6,74 44,28 2,00 

2010 51,71 1,77 53,58 10,86 45,91 3,68 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Co se celkové škodovosti týče, nejvyšší byla v roce 2002, což bylo způsobeno již 

zmíněnými povodněmi, v důsledku kterých došlo k nárůstu výplaty pojistného plnění. 

V ostatních letech se celková škodovost pohybuje mezi 44 – 55 % a od roku 2006 má mírně 

rostoucí tendenci, a to z důvodu růstu počtu vyřízených pojistných událostí ve větší míře než 

růst předepsaného pojistného. 

Rovněž škodovost v neživotním pojištění byla nejvyšší v roce 2002, kdy kvůli 

povodním dosáhla přes 77 %. V roce 2003 škodovost poklesla a činila 67 % a v roce 2004 již 
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dosahovala necelých 50 %. V tomto roce došlo ke snížení tempa růstu o téměř 26 %, protože 

značně pokleslo vyplacené pojistné plnění v neživotním pojištění. V ostatních letech je 

škodovost v neživotním pojištění bez větších výkyvů a pohybuje se průměrně kolem 47 %. 

Škodovost v povinném ručení byla nejnižší v roce 2000, kdy nedosahovala ani 30 %. 

V roce 2001 škodovost v povinném ručení vzrostla na 40,09 %, jelikož došlo, dle výročních 

zpráv ČKP, k růstu věcných škod při dopravních nehodách. V dalších letech se škodovost 

pohybovala průměrně kolem 43 % bez výraznějších změn. 

3.4 Pojištěnost 

Pro výpočet pojištěnosti využijeme vzorec (2.2). Výše předepsaného pojistného již 

byla uvedena v Tabulce 3.1, ovšem potřebujeme znát ještě velikost nominálního HDP. Tyto 

údaje obsahuje Tabulka 3.4.  
 

Tabulka 3.4 Nominální HDP v ČR v letech 2000 - 2010  

Rok  HDP (v mld. Kč) Tempo růstu 

2000 2 189,2 - 
2001 2 352,2 7,45 
2002 2 464,4 4,77 
2003 2 577,1 4,57 
2004 2 814,8 9,22 
2005 2 983,9 6,00 
2006 3 222,4 7,99 
2007 3 535,5 9,72 
2008 3 689,0 4,34 
2009 3 625,9 -1,71 
2010 3 667,4 1,14 

 Zdroj: www.czso.cz  
 

 Nyní máme všechny potřebné informace k dispozici, můžeme tedy vypočítat 

pojištěnost v ČR. 
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Tabulka 3.5 Pojištěnost v ČR v letech 2000 - 2010 (v %) 

Rok  Celková pojištěnost  
Tempo 
růstu 

Pojištěnost 
v neživotním 

pojištění  

Tempo 
růstu 

Pojištěnost 
v povinném 

ručení  

Tempo 
růstu 

2000 3,22 - 2,18 - 0,64 - 
2001 3,43    6,52 2,23    2,29 0,68   6,25 
2002 3,69   7,58 2,30     3,14 0,73   7,35 
2003 4,11 11,38 2,51     9,13 0,77   5,48 
2004 4,00   -2,68 2,43    -3,19 0,75  -2,60 
2005 3,93   -1,75 2,42    -0,41 0,73  -2,67 
2006 3,79   -3,56 2,32    -4,13 0,69  -5,48 
2007 3,69   -2,64 2,16    -6,90 0,64  -7,24 
2008 3,72     0,81 2,18     2,00 0,64    0,00 
2009 3,90     4,84 2,24     2,75 0,66    3,13 
2010 4,17     6,92 2,22    -0,89 0,61  -7,58 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Tabulka 3.5 vychází z údajů Českého statistického úřadu a ČAP a obsahuje výši 

celkové pojištěnosti, pojištěnosti v neživotním pojištění a pojištěnosti v povinném ručení 

v letech 2000 – 2010. Z této tabulky lze vyčíst, že se celková pojištěnost pohybuje přibližně 

mezi 3 – 4 %, pojištěnost v neživotním pojištění je v každém roce přes 2 % a pojištěnost 

v povinném ručení dosahuje průměrně 0,7 %. Nejvýraznější tempo růstu celkové pojištěnosti 

a pojištěnosti v neživotním pojištění je v roce 2003, neboť se po rozsáhlých povodních zvýšil 

zájem o pojištění. Od roku 2004 do roku 2007 ovšem dochází k poklesu pojištěnosti v ČR, 

což je způsobeno zejména zpomalením tempa růstu předepsaného pojistného po vstupu ČR do 

Evropské unie a vyšším tempem růstu HDP než předepsaného pojistného. Kromě výše 

uvedených let pojištěnost v povinném ručení, a tedy i v neživotním pojištění klesla také v roce 

2010. Důvodem je skutečnost, že v tomto roce růst HDP převyšoval růst předepsaného 

pojistného v neživotním pojištění a v povinném ručení. Předepsané pojistné v povinném 

ručení pokleslo v roce 2010 o více než 6%, viz kapitola 3.1 Předepsané pojistné, neboť, jak již 

bylo uvedeno, vysvětlením jsou nižší ceny pojištění. Další příčinou poklesu pojištěnosti 

v povinném ručení by mohla být také konkurence jiných finančních produktů, např. 

stavebního spoření, neboť i když je povinné ručení pojištění povinné, dle kvalifikovaných 

odhadů ČKP je v ČR 200 až 300 tisíc vozidel, které nemají sjednáno povinné ručení a jsou 

reálně provozována. Majitelé těchto vozidel si pravděpodobně něuvědomují vážnost situace, 

zaviní-li dopravní nehodu. 

3.5 Koncentrace pojistného trhu  

Jak bylo uvedeno v teoretické části, koncentraci pojistného trhu lze měřit pomocí 

indexu HHI nebo dle podílu jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném. 
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V této části práce se budeme nejdříve věnovat měření koncentrace odvětví dle indexu HHI. 

Hodnoty o míře koncentrace na českém pojistném trhu dle HHI v letech 2000 – 2010, 

vypočtené na základě vzorce (2.3), jsou uvedeny v Tabulce 3.6.  
 

Tabulka 3.6 Herfindahlův-Hirschmanův index  

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HHI za trh 
celkem 

1 973 1 968 1 881 1 848 1 961 1 946 1 753 1 593 1 540 1 383 1 244 

Tempo růstu 
(v %) 

- -0,25 -4,42 -6,05 6,11 -0,77 -9,92 -9,13 -3,33 -10,2 -10,06 

HHI za trh 
s neživotním 
pojištěním 

2 036 2 009 2 114 2 122 2 287 2 337 2 357 2 089 2 126 1 966 1 653 

Tempo růstu 
(v %) 

- -1,33 5,23 0,38 7,78 2,19 0,86 -11,37 1,77 -7,53 -15,92 

HHI za trh 
s povinným 
ručením 

2 530 2 666 2 989 2 815 2 936 2 786 2 541 2 286 2 044 1 854 1 715 

Tempo růstu 
(v %) 

- 5,38 12,12 -5,82 4,30 -5,11 -8,79 -10,04 -10,59 -9,30 -7,50 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Index HHI za trh celkem ve sledovaných letech, výjimkou roku 2004, postupně klesá. 

V letech 2000 – 2005 dosáhl index HHI hodnoty vysoce koncentrovaného odvětví, za které je 

považováno odvětví s hodnotou přesahující 1 800. Důvodem byl téměř 40% podíl ČP, viz 

Příloha 1. Od roku 2006 až do současnosti lze považovat český pojistný trh za středně 

koncentrovaný, neboť se hodnota indexu pohybuje v intervalu od 1 000 do 1 800. 

Index HHI za trh s neživotním pojištěním v roce 2001 poklesl o 1,33 %, poté se 

v letech 2002 – 2006 zvyšoval a následně, s výjimkou roku 2008, opět klesal. V letech          

2000 – 2009 byl trh s neživotním pojištěním dle indexu HHI vysoce koncentrovaný, neboť 

v těchto letech byl podíl ČP na trhu neživotního pojištění mezi 30 – 37 % a podíl Kooperativy 

mezi 22 – 29 %, viz Příloha 2. V posledním sledovaném roce byla hodnota HHI 1 653, jelikož 

podíl ČP poklesl na 27 % a podíl Kooperativy činil 26,8 %, takže v tomto roce lze považovat 

trh s neživotním pojištěním za středně koncentrovaný.  

Rovněž trh s povinným ručením byl dle indexu HHI v letech 2000 – 2009 vysoce 

koncentrovaný, pouze v roce 2010 středně koncentrovaný. Vysoká koncentrace byla rovněž 

způsobená dominantním postavením ČP na trhu s povinným ručením, neboť až do roku 2006 

činil její podíl nad 45 %, od roku 2007 se postupně snižoval a v roce 2010 poklesl až na     

28,3 %, viz Příloha 3. 

Nyní koncentraci pojistného trhu budeme prezentovat podle podílu jednotlivých 

pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném, kdy dle objemu předepsaného pojistného 
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seřadíme komerční pojišťovny a jejich podíly na pojistném trhu v příslušném roce. 

Koncentrace pojistného trhu v ČR v roce 2010 je uvedena v následující Tabulce 3.7. 
 

Tabulka 3.7 Deset pojišťoven v ČR s největším tržním podílem v roce 2010 (v tis. Kč) 

Pořadí na trhu Název pojišťovny 
Předepsané pojistné 

celkem 
% podíl na trhu 

1. Česká pojišťovna, a.s. 38 399 459 24,6 

2. Kooperativa pojišťovna, a.s. 30 894 705 19,8 

3. Allianz pojišťovna, a.s. 10 651 217 6,8 

4. ČSOB Pojišťovna, a.s. 10 235 126 6,6 

5. Pojišťovna České spořitelny, a.s. 9 202 722 5,9 

6. Komerční pojišťovna, a.s. 8 981 639 5,8 

7. Generali Pojišťovna, a.s. 8 946 565 5,7 

8. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 6 371 840 4,1 

9. ING Životní pojišťovna N.V. 5 972 499 3,8 

10. UNIQA pojišťovna, a.s. 4 971 504 3,2 

 Celkem 134 627 276 86,3 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

Je nutno zmínit, že v Tabulce 3.7 jsou uvedeny procentuální podíly na trhu, které 

berou jako procentuální základ celkové předepsané pojistné členských pojišťoven ČAP, 

kterých bylo v roce 2010 celkem 32. Zbývajících 13,7 % tedy připadá na 22 pojišťoven.  

Jelikož podíl členských pojišťoven ČAP tvoří dle ukazatele předepsaného pojistného             

98 % celkového pojistného trhu, jsou eventuální odchylky zanedbatelné. 

Jak je vidět z Tabulky 3.7, předepsané pojistné prvních deseti pojišťoven na českém 

pojistném trhu v roce 2010 dosahovalo 86,3 % celkového pojistného trhu. Největší postavení 

na pojistném trhu má Česká pojišťovna, a.s., jejíž podíl v roce 2010 činil 24,6 %. Druhou 

pojišťovnou s největším tržním podílem je pojišťovna Kooperativa, a.s. Tyto dvě pojišťovny 

předepsaly 44,4 % celkového předepsaného pojistného. Třetí místo obsadila s 6,8% tržním 

podílem pojišťovna Allianz, a.s. Podíl ostatních pojišťoven se pohybuje od 3,2 % do 6,6 %. 

V Tabulce 3.8 je pořadí deseti komerčních pojišťoven na našem trhu s největším 

předepsaným pojistným pro odvětví neživotního pojištění v roce 2010. 
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  Tabulka 3.8  Deset pojišťoven v ČR s největším tržním podílem v oblasti neživotního pojištění v roce 2010 
(v tis. Kč) 

Pořadí na trhu Název pojišťovny 
Předepsané pojistné 

v neživotním pojištění  
% podíl 
na trhu 

1. Česká pojišťovna, a.s. 22 743 272 27,0 
2. Kooperativa pojišťovna, a.s. 22 537 619 26,8 
3. Allianz pojišťovna, a.s. 7 030 290 8,4 
4. Generali Pojišťovna, a.s. 6 111 512 7,3 
5. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 4 519 403 5,4 
6. ČSOB Pojišťovna, a.s. 3 944 483 4,7 
7. UNIQA pojišťovna, a.s. 3 722 082 4,4 
8. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 257 715 2,7 
9. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. 1 676 756 2,0 

10. Pojišťovna České spořitelny, a.s. 682 968 0,8 
 Celkem  75 226 100 89,5 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

 V Tabulce 3.8 je zobrazeno deset pojišťoven ČAP z celkového počtu 27 pojišťoven. 

Porovnáním Tabulky 3.8 s Tabulkou 3.7 můžeme vidět, že v oblasti neživotního pojištění se 

pořadí prvních tří pojišťoven nemění a rovněž Česká pojišťovna, a.s. a Kooperativa, 

pojišťovna, a.s. mají procentní podíl na trhu v rámci neživotního pojištění největší, kdy 

dohromady předepsaly 53,8 % z předepsaného pojistného v neživotním pojištění. Podíl 

ostatních pojišťoven je výrazně nižší a v porovnání s Tabulkou 3.7 mezi deset pojišťoven 

s největším tržním podílem nepatří ING Životní pojišťovna N.V. ani Komerční pojišťovna, 

a.s. Místo nich zaujaly pořadí Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

a POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.  

V Tabulce 3.9 je uvedeno pořadí deseti ze čtrnácti komerčních pojišťoven s největším 

předepsaným pojistným pro povinné ručení v ČR v roce 2010. 
 

Tabulka 3.9  Deset pojišťoven v ČR s největším tržním podílem v oblasti povinného ručení v roce 2010       
(v tis. Kč) 

Pořadí na trhu Název pojišťovny 
Předepsané pojistné 
v povinném ručení 

% podíl 
na trhu 

1. Česká pojišťovna, a.s. 6 379 947 28,35 
2. Kooperativa pojišťovna, a.s. 5 134 676 22,82 
3. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 2 765 564 12,29 
4. Allianz pojišťovna, a.s. 2 206 885 9,81 
5. Generali Pojišťovna, a.s. 2 065 927 9,18 
6. ČSOB Pojišťovna, a.s. 1 276 968 5,67 
7. UNIQA pojišťovna, a.s. 904 568 4,02 
8. Triglav pojišťovna, a.s. 511 176 2,27 
9. Slavia Pojišťovna a.s. 290 608  1,29 

10. Wüstenrot pojišťovna, a.s. 227 355 1,01 
 Celkem 21 763 674 96,71 

Zdroj: vlastní zpracování  



38 

Objemem předepsaného pojistného v povinném ručení rovněž Česká pojišťovna 

a pojišťovna Kooperativa zaujaly první a druhé místo, kdy společně předepsaly 51,17 % 

celkového předepsaného pojistného v povinném ručení. Na třetím místě s 12,29 % podílem na 

trhu je Česká podnikatelská pojišťovna, ostatní pojišťovny mají podíl nižší než 10 %.  

Z uvedených údajů je zřejmé, že český pojistný trh je středně koncentrovaný a největší 

postavení na něm mají dvě pojišťovny, a to Česká pojišťovna a Kooperativa.  

3.6 Doplňkové ukazatele 

Tato kapitola bude zaměřena na vybrané doplňkové ukazatele úrovně pojistného trhu 

v rámci povinného ručení, konkrétně na ukazatele počtu komerčních pojišťoven, ukazatele 

počtu pojištěných vozidel a ukazatele počtu vyřízených pojistných událostí. 

3.6.1 Počet komerčních pojišťoven 

Počet komerčních pojišťoven je jedním z doplňkových ukazatelů úrovně pojistného 

trhu. Povolením vstupu dalších subjektů na pojistný trh v roce 1991 začala nová éra českého 

soukromého pojišťovnictví. Jak již bylo uvedeno, dříve jediná pojišťovna se stala jednou 

z mnoha pojišťoven, které působí na našem pojistném trhu. Přijetím zákona o pojišťovnictví 

v roce 1991 vznikly téměř ihned dvě nové pojišťovny a další byly připravovány pro vstup na 

trh.  

Vývoj počtu pojišťoven v letech 2000 – 2010 je zobrazen v následující tabulce. 
 

Tabulka 3.10 Počet pojišťoven v letech 2000 – 2010  

Rok Celkový počet pojišťoven Z toho neživotní pojišťovny  
Pojišťovny poskytující 

povinné ručení 
2000 41 20 12 

2001 43 23 13 

2002 42 22 12 

2003 42 23 10 

2004 40 21  8 

2005 45 23  8 

2006 49 27  9 

2007 52 29 12 

2008 53 29 16 

2009 52 29 15 

2010 52 30 14 
Zdroj: výroční zprávy ČAP  
 

Již bylo uvedeno, že roce 1991 existovaly v ČR pouze tři pojišťovny. Z Tabulky 3.10 

lze vyčíst, že v roce 2000 už na českém pojistném trhu fungovalo 41 pojišťoven a během 
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sledovaných let se počet pojišťoven zvýšil na 52 v roce 2010, z nichž 30 pojišťoven je 

neživotních a 14 pojišťoven poskytuje povinné ručení. Jelikož je tato diplomová práce 

zaměřena na povinné ručení, bude vývoj počtu pojišťoven poskytujících povinné ručení 

popsán podrobněji. 

Přijetím zákona č. 168/1999 Sb. vznikla u nás kromě trhu s povinným ručením také  

ČKP. Každá pojišťovna, která má povolení poskytovat pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla, je jejím členem. Dle výroční zprávy ČKP za rok 2000 poskytovalo koncem tohoto 

roku povinné ručení 12 pojišťoven. 

V roce 2001 k provozování pojištění odpovědnosti získala povolení pojišťovna 

Triglav, a.s., takže v tomto roce bylo členem ČKP 13 pojišťoven.  

V roce 2002 se počet členů ČKP snížil na původní počet 12 pojišťoven, protože došlo 

k převodu pojistného kmene smluv pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve prospěch 

Kooperativa, pojišťovny, a.s. a následně nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva financí 

ČR o odejmutí povolení k provozování tohoto druhu pojištění a zaniklo tak členství Komerční 

pojišťovny a.s.  

K 31.12.2003 měla ČKP již pouze 10 členů z důvodu odnětí povolení k provozování 

pojišťovací činnosti a činností souvisejících Zürich pojišťovně. Rovněž byl převeden kmen 

ČSOB Pojišťovny, a.s. na pojišťovnu IPB.  

Ani rok 2004 nebyl výjimkou, co se změn v členské základně ČKP týče. Ministerstvo 

financí ČR v lednu odňalo společnostem UNION pojišťovna, a.s. a Pojišťovna České 

spořitelny, a.s. povolení k pojišťovací činnosti v odvětví, do něhož patří pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Po těchto změnách zůstalo pouze        

8 členů ČKP. 

V průběhu roku 2005 žádné změny v členské základně ČKP nenastaly, počet 

tuzemských členů v tomto roce byl rovněž 8. 

V roce 2006 opět došlo k několika změnám členské základny ČKP. V pojistném 

odvětví pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na území ČR zahájila činnost Wüstenrot 

pojišťovna, pobočka pro Českou republiku. Kromě toho bylo uděleno povolení k provozování 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na území ČR prostřednictvím pobočky švýcarské 

společnosti Elvia Reiseversicherungs-Gesellschaft AG. Tato společnost ještě v tomtéž roce 

požádala ČNB o odnětí tohoto povolení, ČNB žádosti vyhověla. K 31.12.2006 měla tedy 

ČKP 9 členů. 
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V roce 2007 se zvýšil počet členů ČKP na 12. V průběhu tohoto roku se staly novými 

členy DIRECT Pojišťovna, a.s., Niederösterreichische Versicherung AG, organizační složka 

a Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

V roce 2008 rovněž vzrostl počet členů ČKP, a to na 16. V členské základně ČKP 

nastaly tyto změny: novými členy se staly Wüstenrot pojišťovna a.s., AIG EUROPE, S.A., 

pobočka pro Českou republiku, AXA pojišťovna a.s. a Slavia pojišťovna, a.s. 

V roce 2009 se počet členů snížil na 15, neboť se společnosti Wüstenrot v ČR 

sjednotily a došlo k převedení Wüstenrot pojišťovny, pobočky pro Českou republiku na 

Wüstenrot pojišťovnu, a.s. 

V současnosti má u nás povolení k provozování pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla 14 pojišťoven. Oproti roku 2009 se jejich počet snížil o jednu, jelikož dne 2.12.2010 

Dolnorakouská pojišťovna ukončila v ČR své aktivity. Mezi současné členy ČKP patří: 

• Allianz pojišťovna (dále jen Allianz),  

• AXA pojišťovna (dále jen AXA), 

• Česká podnikatelská pojišťovna (dále jen ČPP), 

• Česká pojišťovna (dále jen ČP), 

• ČSOB Pojišťovna (dále jen ČSOB), 

• DIRECT Pojišťovna (dále jen DIRECT), 

• Generali Pojišťovna (dále jen Generali), 

• Hasičská vzájemná pojišťovna (dále jen HVP), 

• CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku (dále jen CHARTIS), 

• Kooperativa pojišťovna (dále jen Kooperativa), 

• Slavia pojišťovna (dále jen Slavia), 

• Triglav pojišťovna (dále jen Triglav), 

• UNIQA pojišťovna (dále jen UNIQA), 

• Wüstenrot pojišťovna (dále jen Wüstenrot). 

3.6.2 Počet pojištěných a registrovaných vozidel  

K dalším z doplňkových ukazatelů úrovně věcného pojistného trhu v rámci povinného 

ručení lze zařadit počet pojištěných a registrovaných vozidel. 

Vývoj počtu pojištěných a registrovaných vozidel v letech 2000 – 2010 je zobrazen 

v Tabulce 3.11 a počet pojištěných vozidel dle jednotlivých pojišťoven lze vyčíst 

z Tabulky 3.12. 
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Tabulka 3.11 Počet pojištěných a registrovaných vozidel v letech 2000 – 2010  

Rok 
Počet pojištěných 

vozidel (v ks) 
Tempo růstu (v %) 

Počet registrovaných 
vozidel (v ks) 

Tempo růstu (v %) 

2000 5 172 401 - 5 447 476 - 

2001 5 256 909 1,63 5 580 151 2,44 

2002 5 405 549 2,83 5 740 823 2,88 

2003 5 176 946 -4,23 5 829 249 1,54 

2004 5 271 798 1,83 5 997 524 2,89 

2005 5 420 620 2,82 6 231 601 3,90 

2006 5 667 218 4,55 6 524 785 4,70 

2007 5 997 461 5,83 6 788 165 4,04 

2008 6 263 313 4,43 7 075 794 4,24 

2009 6 510 349 3,94 7 254 657 2,53 

2010 6 633 079 1,89 7 498 552 3,36 
Zdroj: databáze ČKP a statistika Ministrerstva vnitra ČR 
 

Z Tabulky 3.11 je zřejmé, že počet pojištěných i registrovaných vozidel rok od roku 

stoupá. Výjimkou je rok 2003, v němž počet pojištěných vozidel klesl o 228 603 ks. Pokles 

počtu pojištěných vozidel v tomto roce byl zaznamenán u České pojišťovny, Kooperativy 

a Allianz pojišťovny a také došlo ke zrušení pojišťovny IPB a Zürich, viz Příloha 4. V roce 

2003 došlo také ke snížení tempa růstu registrovaných vozidel.  

K 31.12.2010 byl v databázi ČKP počet pojištěných vozidel celkem 6 633 079 ks. 

Následující tabulka zobrazuje počet těchto pojištěných vozidel u jednotlivých pojišťoven.  
 

Tabulka 3.12 Počet pojištěných vozidel u jednotlivých pojišťoven k 31.12.2010 

Název pojišťovny Počet pojištěných vozidel vedených v databázi ČKP  

ČP 1 875 694 

Kooperativa  1 435 478 
ČPP 969 161 

Allianz  667 268 

Generali  573 909 
ČSOB  381 669 

UNIQA  244 343 
Triglav  158 802 

Slavia  107 423 

Wüstenrot  77 225 
DIRECT 61 991 

HVP 38 523 
AXA  35 311 

CHARTIS  6 282 

Celkem 6 633 079 
Zdroj: databáze ČKP  
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Z Tabulky 3.12 můžeme vidět, že nejvíce pojištěných vozidel je u ČP a následně 

u Kooperativy, což potvrzuje údaje uvedené v kapitole 3.5 Koncentrace pojistného trhu, 

z nichž je zřejmé, že největší postavení na trhu mají právě tyto dvě pojišťovny.  

3.6.3 Počet vyřízených pojistných událostí  

Pojistnou událostí se rozumí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se 

kterou vzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění. Počet vyřízených pojistných 

událostí je další z doplňkových ukazatelů úrovně věcného pojistného trhu. Jeho vývoj je 

uvedený v Tabulce 3.13. 
 

Tabulka 3.13 Počet vyřízených pojistných událostí v letech 2000 – 2010 (v ks) 

Rok 
Počet vyřízených 

pojistných událostí 
celkem  

Tempo 
růstu   
(v %) 

Počet vyřízených 
pojistných událostí   
v rámci neživotního 

pojištění  

Tempo 
růstu   
(v %) 

Počet vyřízených 
pojistných událostí 
v rámci povinného 

ručení  

Tempo 
růstu   
(v %) 

2000 2 000 625 - 1 658 324 - 216 869 - 

2001 2 085 425   4,24 1 769 845  6,72 319 795 47,46 

2002 2 162 881   3,71 1 844 933  4,24 357 497 11,79 

2003 2 193 006   1,39 1 840 312  -0,25 371 723   3,98 

2004 2 459 237 12,14 2 140 291 16,30 355 168  -4,45 

2005 2 331 565  -5,19 2 004 019 -6,37 351 296  -1,09 

2006 2 292 094  -1,69 1 952 125 -2,59 348 428  -0,82 

2007 2 261 715  -1,33 1 955 112  0,15 330 483  -5,15 

2008 2 284 977   1,03 1 990 158  1,79 347 701   5,21 

2009 2 450 102   7,23 2 146 587  7,86 352 918   1,50 

2010 2 700 439 10,22 2 343 838  9,19 360 058   2,02 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

V Tabulce 3.13 je možné vidět, že kromě let 2005 – 2007 se celkový počet vyřízených 

pojistných událostí zvyšoval, nejvyšší byl v roce 2010, kdy bylo vyřízeno celkem 2 700 439 

pojistných událostí. Počet vyřízených pojistných událostí v rámci neživotního pojištění také 

rostl, výjimkou byly roky 2003, 2005 a 2006. V roce 2010 došlo v neživotním pojištění 

k vyřízení 2 343 838 pojistných událostí. Počet vyřízených pojistných událostí v  povinném 

ručení se nejprve zvyšoval, poté od roku 2004 po rok 2007 klesal a následně od roku 2008 

opět rostl. Nejvýraznější tempo růstu bylo v roce 2001, kdy se počet vyřízených pojistných 

událostí zvýšil téměř o 48 %. Z tohoto důvodu byl v tomto roce také zaznamenán vysoký 

nárůst pojistného plnění v povinném ručení, jak bylo uvedeno v Tabulce 3.2. V posledním 

sledovaném roce bylo v rámci povinného ručení vyřízeno 360 058 pojistných událostí. 
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3.7 Shrnutí výsledků analýzy pojistného trhu s povinným ručením 

Vývoj na pojistném trhu je ovlivňován řadou faktorů, a to nejen ekonomických, ale 

také nepředvídatelnými událostmi, jako jsou např. živelní pohromy nebo změny legislativy. 

Jak ovlivňují český pojistný trh živelní pohromy, je patrné zejména v roce 2002, kdy kvůli 

srpnovým povodním došlo k velkému nárůstu pojistného plnění a tedy i k růstu škodovosti. 

Následně bylo možno zaznamenat i psychologickou složku, kterou je trh ovlivňován. 

Psychologická složka se projevila, když se po povodních zvýšil zájem o pojištění a tím došlo 

k růstu pojištěnosti. 

Český pojistný trh se od roku 1990 neustále rozvíjí a dalo by se říci, že je to vývoj 

pozitivní, obzvlášť, přihlédneme-li ke stálému růstu předepsaného pojistného. Větší část 

celkového předepsaného pojistného je představována oblastí neživotního pojištění. Největší 

pojistné dle výročních zpráv ČAP je na českém trhu s neživotním pojištěním předepsáno 

v odvětví povinného ručení, které je také nejprodávanějším produktem na českém pojistném 

trhu. Je tedy velmi pravděpodobné, že povinné ručení bude nadále svým podílem zaujímat na 

trhu neživotního pojištění významné, nebo dokonce první, místo. Důvodem je i skutečnost, že 

počet pojištěných a registrovaných vozidel v ČR je každým rokem vyšší a povinnost uzavřít 

smlouvu o povinném ručení je dána zákonem. 

 Jako pozitivní trend vývoje českého pojistného trhu lze zmínit rovněž zvyšující se 

diverzifikaci trhu, která souvisí se snižováním jeho koncentrace. V letech 2000 – 2005 byl 

český pojistný trh vysoce koncentrovaný, jelikož podíl ČP na pojistném trhu byl okolo 38 %. 

Od roku 2006 je český pojistný trh středně koncentrovaný, neboť dochází ke snižování podílu 

ČP. Trh s neživotním pojištěním a s povinným ručením byl vysoce koncentrovaný až do roku 

2009, nyní je rovněž středně koncentrovaný. Důvodem vyšší koncentrace je dominantní 

postavení ČP a Kooperativy na trhu, kdy podíl těchto dvou pojišťoven v oblasti neživotního 

pojištění i povinného ručení přesahuje 50 %. Ovšem vzhledem ke snižování indexu HHI 

v posledních letech lze předpokládat, že koncentrace jak celkového pojistného trhu, tak trhu 

s neživotním pojištěním a s povinným ručením bude stále nižší nebo alespoň na přibližně 

stejné úrovni. 

Co se pojištěnosti týče, ta činí v průměru kolem 3 – 4 %. Přestože došlo v posledních 

třech letech k růstu celkové pojištěnosti, ČR stále nedosahuje ani poloviční úrovně 

pojištěnosti v zemích EU. Ovšem dle ČAP roste v současnosti zájem např. o pojištění osob, 

majetku, povinné ručení nebo cestovní pojištění.  Tato skutečnost souvisí s rostoucí životní 
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úrovní a finanční gramotností, která vede ke snaze chránit svůj majetek a zabezpečit se pro 

neočekávané situace. Dá se proto předpokládat, že pojištěnost v ČR poroste i nadále. 
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4 Komparace produktů povinného ručení u vybraných pojišťoven 

V předcházející kapitole bylo zmíněno, že povinné ručení tvoří svým podílem největší 

část trhu neživotního pojištění. Proto bude tato kapitola zaměřena na výběr nejlepšího 

produktu povinného ručení pro klienta, přičemž bude využito vícekriteriálního rozhodování.  

Rozhodujícím faktorem při výběru pojišťovny je pro většinu majitelů motorových 

vozidel cena pojištění. Ovšem cena pojištění by neměla být jediným faktorem pro výběr 

pojišťovny. Klienti by měli zvážit také např. výši limitu pojistného plnění, rozsah nabízených 

asistenčních služeb, rozsah pojistného krytí či systém bonus-malus, apod.  

Každá z komerčních pojišťoven působící na českém trhu povinného ručení nabízí 

tento produkt klientům s různými výhodami. Jelikož jedním z hlavních ukazatelů hodnocení 

pojistného trhu je předepsané pojistné, budou nyní podrobně popsány nabídky povinného 

ručení u tří pojišťoven, které dosáhly dle předepsaného pojistného největšího tržního podílu 

na trhu s povinným ručením. Jedná se o: 

• Českou pojišťovnu, a.s., 

• Kooperativu pojišťovnu, a.s., 

• Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s. 

V následujícím textu budou tyto pojišťovny stručně charakterizovány a popsány jejich 

produkty, mezi kterými bude, společně s ostatními pojišťovnami, hledán nejlepší produkt dle 

požadavků klienta. 

4.1 Česká pojišťovna, a.s. 

Tradice ČP se odvíjí nepřetržitě od roku 1827, kdy byla v Praze založena První česká 

vzájemná pojišťovna, která zpočátku provozovala pouze požární pojištění nemovitostí. 

V druhé polovině 19. století už byla První česká vzájemná pojišťovna tak silnou institucí, že jí 

neotřásly ani náhrady škod po řadě velkých požárů koncem století, včetně největší pojistné 

události 19. století, jíž byl požár rozestavěného Národního divadla. 

Na počátku 20. století První česká vzájemná pojišťovna začala nabízela svým 

klientům také životní pojištění, pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu a pojištění proti 

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

postavení držela až do roku 1991, kdy byl zákonem o pojišťovnictví otevřen trh a umožněn 

vstup dalších pojišťoven. I v dnešním vysoce konkurenčním prostředí si ČP stále drží své 

výsadní postavení. V současnosti je ČP univerzální pojišťovnou, která poskytuje jak 
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individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty 

v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. 

4.1.1 Charakteristika produktu České pojišťovny 

ČP nabízí klientům pět variant povinného ručení. Jednotlivé varianty se liší výší limitů 

a strukturou produktu. Povinné ručení lze uzavřít s různě vysokými limity pojistného plnění. 

Čím vyšší je limit, tím nižší je riziko, že vzniklá škoda přesáhne sjednaný limit a klient bude 

muset uhradit rozdíl. 

V současné době nabízí Česká pojišťovna tyto varianty povinného ručení: 

• START s limity pojistného plnění ve výši 35 mil. Kč jak pro věcné škody a ušlý 

zisk, tak pro škody na zdraví,  

• STANDARD s limity pojistného plnění ve výši 50 mil. Kč jak pro věcné škody 

a ušlý zisk, tak pro škody na zdraví,  

• EXCLUSIVE s limity pojistného plnění ve výši 100 mil. Kč jak pro věcné škody 

a ušlý zisk, tak pro škody na zdraví, 

• EXCLUSIVE PLUS s limity pojistného plnění ve výši 120 mil. Kč jak pro věcné 

škody a ušlý zisk, tak pro škody na zdraví, 

• EXCLUSIVE MAX s limity pojistného plnění ve výši 150 mil. Kč jak pro věcné 

škody a ušlý zisk, tak pro škody na zdraví. 

Výše pojistného u ČP vychází z úpravy základní hodnoty pojistného v Kč celou řadou 

parametrů. Mezi základní parametry, které ovlivňují stanovení konečné výše pojistného, patří: 

• kategorie vozidla, 

• zdvihový objem,  

• výkon motoru, 

• hmotnost vozidla, 

• rok výroby vozidla, 

• způsob užívání vozidla, 

• bonus / malus. 

Každá pojišťovna sazby pojistného určuje podle svých sazebníků. Jednotný ceník 

prakticky neexistuje. ČP při stanovování sazeb pojistného uplatňuje segmentaci, tzn. že sazba 

pojistného závisí na věku pojistníka a na regionu, v němž pojistník bydlí.  

U ČP je výše bonusu, resp. malusu, určována aktuální rozhodnou dobou. Rozhodná 

doba vyjadřuje dobu nepřetržitého trvání pojištění odpovědnosti v celých kalendářních 
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měsících, jejíž délka je krácena na základě vzniklých rozhodných událostí. Za každých 12 

měsíců bezeškodného průběhu získá pojistník slevu na pojistném ve výši 5 %. V opačném 

případě, kdy se klient dostane do malusu, je mu pojistné za každých 12 záporných měsíců 

navýšeno. Stupeň bonusu/malusu u ČP zobrazuje následující tabulka. 
 

Tabulka 4.1 Stupeň bonusu/malusu u povinného ručení u České pojišťovny  

Kód stupně bonusu/malusu Rozhodná doba v měsících Malus Bonus Úroveň pojistného 

M5 méně než - 48 100 %  200 % 
M4 - 48 až - 37 70 %  170 % 
M3 - 36 až - 25 40 %  140 % 
M2 - 24 až - 13 20 %  120 % 
M1 - 12 až - 1 10 %  110 % 
B0 0 až 11 0 % 0 % 100 % 
B1 12 až 23  5 % 95 % 
B2 24 až 35  10 % 90 % 
B3 36 až 47  15 % 85 % 
B4 48 až 59  20 % 80 % 
B5 60 až 71  25 % 75 % 
B6 72 až 83  30 % 70 % 
B7 84 až 95  35 % 65 % 
B8 96 až 107  40 % 60 % 
B9 108 až 119  45 % 55 % 

B10 120 a více  50 % 50 % 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

ČP uznává potvrzení o rozhodné době od všech konkurenčních tuzemských 

i zahraničních pojišťoven. Rozhodná doba se určuje celými ukončenými kalendářními měsíci 

a je možno ji převést pouze z pojištění odpovědnosti s datem počátku nejdříve 1.1.2000.  

ČP také umožňuje převádět rozhodnou dobu mezi jednotlivými osobami trvale žijícími 

s pojistníkem ve společné domácnosti. Ovšem vždy je možné převést rozhodnou dobu pouze 

v rámci stejné kategorie vozidel. Vozidla jsou pro potřeby výpočtu rozhodné doby rozdělena 

do kategorií: 

• jednostopá vozidla a motorové tříkolky a čtyřkolky, 

• osobní a nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, 

• přívěsy a návěsy všeho druhu, 

• ostatní vozidla. 

K povinnému ručení u ČP si klient může uzavřít připojištění. Připojistit lze čelní sklo 

nebo všechna skla vozidla, přičemž připojištění se sjednává bez spoluúčasti s limitem plnění 

od 6 000 Kč do 100 000 Kč, dále je možné připojistit si pracovní neschopnost a hospitalizaci 

při dopravní nehodě, a to s limity pojistného plnění od 300 Kč do 1 000 Kč, připojistit si lze 
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také úrazové pojištění řidiče i dopravovaných osob, právní ochranu, rozšíření asistenčních 

služeb, střet se zvěří, úhradu škody bez odpočtu amortizace či zavazadla. 

Asistenční služby ČP jsou zdarma součástí každé uzavřené pojistné 

smlouvy o povinném ručení. Klientům zaručují rychlou pomoc v nesnázích, při poruše nebo 

havárii, a to jak na území ČR, tak i v zahraničí. 

ČP nabízí k pojištění vozidel asistenční služby v těchto variantách: 

• asistenční služba POHODA Klasik, 

• asistenční služba POHODA Special, 

• asistenční služba POHODA SOS. 

Ke sjednanému povinnému ručení v kterékoliv variantě klient zdarma získává 

asistenční službu pro případ nehody POHODA Klasik. Asistenční službu POHODA Special, 

která se kromě nehody vztahuje i na poruchu vozidla, získává klient zdarma, pokud si v jedné 

pojistné smlouvě sjedná povinné ručení a havarijní pojištění vozidla. Pokud má klient 

uzavřeno pouze povinné ručení a chce mít pojištění asistenční služeb i pro případ poruchy 

nebo chce mít vyšší limity pojistného plnění, než které nabízí POHODA Special, může se 

připojistit a rozšířit asistenční služby na variantu POHODA SOS, která nabízí nejširší rozsah 

služeb.  

Asistenční služby jsou poskytovány jak na území ČR, tak i v zahraničí a jejich rozsah 

zobrazuje Tabulka 4.2.  
 

 Tabulka 4.2 Rozsah asistenčních služeb u České pojišťovny 

 Zdroj: vlastní zpracování  

    POHODA Klasik POHODA Special POHODA SOS 
úhrada práce mechanika až 2 hodiny až 2 hodiny až 3 hodiny 

odtažení vozidla 
do nejbližšího 

servisu, až 50 km 
do nejbližšího servisu, 

až 500 km 

do nejbližšího 
servisu, km bez 
limitu (včetně 

vyproštění) 
úhrada nákladů za 
ponechání zničeného 
vozu v zahraničí 

√ √ √ 

skladné 
až 10 dnů (do 20 

€/den) 
až 10 dnů (do 20 

€/den) 
až 20 dnů (do 20 

€/den) 

telefonické tlumočení √ √ √ 
předání vzkazu √ √ √ 

H
av

ár
ie

 

právní pomoc do 1 000 €  1 500 € 2 000 € 
poradenství √ √ √ 

Odcizení 
nocleh až 2x 70 € až 2x 100 € až 2x 100 € 
úhrada práce mechanika - až 2 hodiny až 3 hodiny 
odtažení vozidla - do 50 km do 100 km 
skladné - až 10 dnů (po 20 €) až 20 dnů (po 20 €) 

Porucha 

předání vzkazu - √ √ 
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ČP nově poskytuje asistenční služby nejen svým klientům, ale také motoristům, 

kterým klienti ČP způsobili škodu. Z povinného ručení klientů ČP se poškozeným hradí nejen 

oprava vozidla, ale nově mají možnost využít také asistenční služby, např. odtažení vozidla do 

nejbližšího servisu nebo opravu vozidla přivolaným mechanikem přímo na místě nehody.  

ČP nabízí řadu slev, výhod a bonusů. Jednou z výhod je Extra bonus ve výši 5 % 

z pojistného. Jedná se o slevu ze základní sazby povinného ručení, pokud klientův 

bezeškodný průběh povinného ručení činí alespoň 36 měsíců. Tuto slevu lze navíc získat ke 

svému stávajícímu bonusu. Další z nabízených výhod je úrazové pojištění pro řidiče zdarma. 

Tento benefit získá klient ke každé smlouvě na povinné ručení ve variantě Standard. U variant 

Exclusive, Exclusive Plus a Exclusive Max získá navíc klient zdarma úrazové pojištění 

dopravovaných osob. Další výhodou, kterou ČP nabízí svým klientům, je možnost sjednání 

povinného ručení prostřednictvím svých webových stránek nebo telefonicky přes klientské 

centrum. Další možností, jak u České pojišťovny ušetřit, je sjednat si povinné ručení 

a havarijní pojištění v jedné smlouvě. Klient takto získá 5% slevu z havarijního pojištění. 

Ovšem tato sleva neplatí pro smlouvy uzavřené přes internet a telefonicky. Výhodou 

povinného ručení u ČP je také možnost získat k povinnému ručení bonus od nejlepšího řidiče 

v rodině, který již má u ČP uzavřeno povinné ručení. Kromě uvedených bonusů nabízí ČP 

také tzv. 1. Povinné ručení Bez povinností, a to jak všem stávajícím, tak i novým klientům. 

Toto nové povinné ručení klientovi pomůže, ať už nehodu zavinil nebo je sám poškozen. 

Nechrání tedy jen okolí, ale i vlastníka vozidla samotného. Klient tak získává dva 

nadstandardní bezplatné benefity,1 a to zapůjčení vozidla na 3 dny a odtah nepojízdného vozu 

až do 500 km. 

4.2 Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group a její celý obchodní název 

je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Kooperativa je dle tržního podílu 

druhou největší pojišťovnou v ČR. Byla založena v roce 1990 a svou činnost zahájila 

v květnu roku 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. 

Kooperativa je univerzální pojišťovnou, nabízející veškerý sortiment služeb a všechny 

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

podnikatelů až po velké korporace.  

                                                 
1 Tyto benefity získávají pouze klienti, kteří mají sjednané produkty STANDARD, EXCLUSIVE, EXCLUSIVE 
PLUS či EXCLUSIVE MAX. 
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4.2.1 Charakteristika produktu Kooperativa pojišťovny 

Pojišťovna Kooperativa nabízí komplexní pojištění vozidla NAMÍRU, které umožňuje 

stavebnicovým způsobem libovolně kombinovat veškerá pojištění týkající se vozidla, tj. 

povinné ručení, havarijní pojištění i dodatková pojištění. U tohoto produktu existuje možnost 

kdykoli pojistné riziko připojistit nebo vypovědět. K hlavním výhodám komplexního pojištění 

vozidla NAMÍRU patří: 

• možnost sjednat povinné ručení pro všechny kategorie vozidel, 

• možnost sjednat k povinnému ručení pojištění nezaviněné nehody NA100PRO 

s živelním pojištěním vozidla zdarma, 

• možnost sjednat havarijní pojištění s 5%  slevou z pojistného, 

• možnost uzavřít připojištění k povinnému ručení. 

Při sjednávání povinného ručení u Kooperativy je možnost vybrat si ze tří variant 

pojištění, které se od sebe liší výší limitů plnění za jednotlivá pojistná rizika a také rozsahem 

poskytovaných asistenčních služeb. Klient si může vybrat z těchto tří variant: 

• BASIC s limity pojistného plnění ve výši 35 mil. Kč jak pro škody na majetku, tak 

pro škody na zdraví,  

• STANDARD s limity pojistného plnění ve výši 70 mil. Kč jak pro škody na 

majetku, tak pro škody na zdraví,  

• BENEFIT s limity pojistného plnění ve výši 100 mil. Kč jak pro škody na 

majetku, tak pro škody na zdraví. 

Kooperativa má stanovené sazby pojistného podle kubatury a bez ohledu na věk 

pojistníka, stáří vozidla či trvalý pobyt pojistníka.  

Systém bonus/malus u pojišťovny Kooperativa se do značné míry podobná tomu, 

který nabízí ČP. Rozhodná doba je sledována v celých měsících a za každých 12 měsíců 

rozhodné doby náleží pojistníkovi bonus ve výši 5 %. Maximálně lze dosáhnout 50% bonusu. 

Co se malusu týče, Kooperativa oproti ČP používá navíc šestý stupeň, kdy rozhodná doba je 

od mínus 61 měsíců a méně a malus činí 120 %. Maximální úroveň pojistného je tedy 220 %. 

V následující Tabulce 4.4 je stupnice bonusu/malusu, podle které Kooperativa upravuje 

základní pojistné. 
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Tabulka 4.4 Stupeň bonusu/malusu u povinného ručení u pojišťovny Kooperativa 

Kód stupně bonusu/malusu Rozhodná doba v měsících Malus Bonus Úroveň pojistného 

M6 - 61 a méně 120%  220% 
M5 - 60 až - 49 80%  180% 
M4 - 48 až - 37 50%  150% 
M3 - 36 až - 25 30%  130% 
M2 - 24 až - 13 20 %  120 % 
M1 - 12 až - 1 10 %  110 % 
B0 0 až 11 0 % 0 % 100 % 
B1 12 až 23  5 % 95 % 
B2 24 až 35  10 % 90 % 
B3 36 až 47  15 % 85 % 
B4 48 až 59  20 % 80 % 
B5 60 až 71  25 % 75 % 
B6 72 až 83  30 % 70 % 
B7 84 až 95  35 % 65 % 
B8 96 až 107  40 % 60 % 
B9 108 až 119  45 % 55 % 

B10 120 a více  50 % 50 % 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Kooperativa také započítává prokázanou rozhodnou dobu z předchozích zaniklých 

pojištění odpovědnosti téhož pojistníka, a to i od jiného tuzemského či zahraničního 

pojistitele. Rozhodnou dobu lze převádět pouze mezi vozidly stejné kategorie.  

Rovněž u Kooperativy je možnost připojistit si k povinnému ručení čelní sklo, 

přičemž pojištění se sjednává bez spoluúčasti s limitem pojistného plnění od 4 000 Kč do 

32 000 Kč a roční pojistné činí od 500 Kč do 3 000 Kč. Dále lze sjednat navíc živelní 

pojištění vozidla, které kryje klasická živelní rizika, jimiž jsou povodeň, záplava, úder blesku, 

vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád stromu/stožáru zapříčiněné vichřicí a požár. 

Živelní pojištění vozidla se sjednává se spoluúčastí 1 %, minimálně však 1 000 Kč. Limit 

pojistného plnění je od 50 000 Kč až po 1 mil. Kč s ročním pojistným od 228 Kč do 444 Kč. 

Dalším z volitelných připojištění je úrazové pojištění řidiče či osob dopravovaných 

motorovým vozidlem, pojištění asistenčních služeb, pojištění zavazadel, pojištění nákladů na 

nájem náhradního vozidla či pojištění právní ochrany. Kromě uvedených připojištění 

k povinnému ručení nabízí Kooperativa možnost připojištění NA100PRO, které se sjednává 

bez spoluúčasti a jedná se o havarijní pojištění při nezaviněné nehodě. Cena tohoto 

připojištění je 1200 Kč  a k jeho hlavním výhodám patří: 

• vyřízení škody přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má viník 

nehody povinné ručení,  
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• úhrada škody za prokazatelně nezaviněnou nehodu na vozidle v plné výši, tj. cena 

nových náhradních dílů a práce do výše obvyklé ceny, 

• pojištění vozidla proti živlům zdarma, 

• široké asistenční služby. 

Asistenční služby Kooperativy jsou poskytovány na území ČR v případě havárie 

a v zahraničí v případě havárie nebo poruchy. Asistenční služby pro případ poruchy v ČR je 

možné sjednat za roční pojistné 96 Kč. 

Pojišťovna Kooperativa poskytuje v rámci povinného ručení tyto varianty asistenčních 

služeb: 

• asistenční služba STANDARD, 

• asistenční služba BENEFIT. 

Rozsah jednotlivých variant asistenčních služeb zobrazuje Tabulka 4.5. 
 

Tabulka 4.5 Rozsah asistenčních služeb u pojišťovny Kooperativa 
    STANDARD BENEFIT 

odtah nepojízdného vozidla zdarma do 50 km do 75 km 
V případě havárie 
(nehody) v ČR 

bezplatné uskladnění nepojízdného vozidla do 10 dnů do 10 dnů 

do 50 km, resp. do 
ceny 120 € u os. 

vozidla, 

do 75 km, resp. do 
ceny 120 €, 

odtah nepojízdného vozidla zdarma 

u vozidla od 3,5 do 
12 t do 75 km, resp. 

do 300 € 

u os. vozidla od 3,5 
t do 12 t do 75 km, 

resp. do 300 € 

jeden bezplatný nocleh pro osádku vozu do 50 €/os. do 50 €/os. 

právní pomoc do 750 € do 750 € 

finanční výpomoc (na základě složení 
jistoty třetí osobou v ČR) v naléhavých 
případech 

do 1 000 € do 1 000 € 

uskladnění nepojízdného vozidla 
do 7 dnů, do ceny 

13 €/den 
do 7 dnů, do ceny 

13 €/den 

V
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předání vzkazu a telefonické tlumočení při 
jednání s úřady 

ANO ANO 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Kooperativa nabízí také řadu slev, výhod a bonusů. Jednou z výhod je živelní pojištění 

zdarma, které pojišťovna poskytuje k variantám STANDARD a BENEFIT. Živelní pojištění 

je určeno pro všechna osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t a vztahuje se 
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pouze na pojistné události, které se staly na území ČR. Další výhodou u Kooperativy je bonus 

Důvěra, což je 15% sleva ze základního pojistného za bezeškodný průběh po dobu 

následujících tří let. Jedná se tedy o tříletý bonus předem. Pokud ovšem klient v průběhu tří 

let způsobí škodu, má pojišťovna právo na vrácení 15% slevy. 

Držitelé karty ZTP a ZTP/P získají navíc slevu 10 %. Také je možnost získat 5% slevu 

při roční frekvenci placení nebo za další sjednané smlouvy u Kooperativy. 

Povinné ručení lze u Kooperativy také sjednat i přes webové stránky, ovšem pouze 

u varianty STANDARD, a to s 8% slevou. 

4.3 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 

ČPP je také součástí jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. 

Její celý obchodní název je Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 

Je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na našem pojistném trhu. ČPP zahájila 

svou činnost v listopadu roku 1995. ČPP je rovněž  univerzální pojišťovnou, nabízející své 

služby jak pro soukromé osoby, tak pro podnikatele. Od 1.7.2005 je jediným akcionářem ČPP 

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

4.3.1 Charakteristika produktu České podnikatelské pojišťovny 

ČPP nabízí povinné ručení ve třech variantách, a to SPOROPOV, SPECIÁLPOV 

a SUPERPOV, které se od sebe liší limitem pojistného plnění a různými výhodami pro řidiče. 

Odlišností tarifu SPOROPOV také je, že jako jediný je sjednáván se spoluúčastí 12 000 Kč 

při pojistné události v zahraničí. Varianty SPECIÁLPOV a SUPERPOV zahrnují navíc 

zdarma úrazové pojištění řidiče vozidla. 

Uvedené tři varianty povinného ručení se liší dle výše limitů pojistného plnění 

následovně: 

• SPOROPOV, kde limity pojistného plnění jsou ve výši 35 mil. Kč jak pro škody 

na majetku, tak pro škody na zdraví,  

• SPECIÁLPOV, jejíž limity pojistného plnění jsou ve výši 50 mil. Kč jak pro 

škody na majetku, tak pro škody na zdraví, 

• SUPERPOV s limity pojistného plnění ve výši 100 mil. Kč jak pro škody na 

majetku, tak pro škody na zdraví. 
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Při výpočtu pojistného ČPP zohledňuje druh vozidla, jeho objem válců, rok výroby, 

celkovou hmotnost a druh použití, dále místo trvalého bydliště, věk pojistníka a také 

skutečnost, zda je pojistník podnikatel. 

Stejně jako u předchozích pojišťoven je u ČPP výše bonusu/malusu řízena rozhodnou 

dobou. Rozhodná doba je sledována v celých měsících, prodlužuje se o každý celý měsíc 

doby trvání pojištění a neprodlužuje se o měsíc, ve kterém vznikla rozhodná událost. Za 

každou rozhodnou událost se délka rozhodné doby zkracuje vždy o 24 měsíců. V následující 

tabulce je stupnice bonusu/malusu, podle které ČPP upravuje základní pojistné. 
 

Tabulka 4.5 Stupeň bonusu/malusu u povinného ručení u České podnikatelské pojišťovny  

Kód stupně bonusu/malusu Rozhodná doba v měsících Malus Bonus Úroveň pojistného 

M6 - 61 a méně 150%  250% 
M5 - 60 až - 49 110%  210% 
M4 - 48 až - 37 80%  180% 
M3 - 36 až - 25 50%  150% 
M2 - 24 až - 13 30 %  130 % 
M1 - 12 až - 1 10 %  110 % 
B0 0 až 11 0 % 0 % 100 % 
B1 12 až 23  5 % 95 % 
B2 24 až 35  10 % 90 % 
B3 36 až 47  15 % 85 % 
B4 48 až 59  20 % 80 % 
B5 60 až 71  25 % 75 % 
B6 72 až 83  30 % 70 % 
B7 84 až 95  35 % 65 % 
B8 96 až 107  40 % 60 % 
B9 108 až 119  45 % 55 % 

B10 120 a více  50 % 50 % 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

 U ČPP si lze připojistit úrazové pojištění, čelní, boční a zadní sklo, přičemž výběr je 

možný ze šesti limitů, dále lze navíc pojistit zavazadla, náklady na nájem náhradního 

vozidla, přírodní rizika, tj. živelní události, přímý střet se zvířetem či poškození plastových 

částí v prostoru motoru vozidla zvířetem, asistenci plus, viz str. 51 a léčebné výlohy 

v zahraničí. 

 Novinkou u ČPP je balíček SERVIS. Jedná se o služby pro klienty, které nabourá 

viník s povinným ručením uzavřeným u jiné pojišťovny. V rámci tohoto balíčku je klientovi 

poskytnut komfortní servis, v rámci kterého pojišťovna za klienta v případě škody vyřídí 

všechny náležitosti. 

Dalšími novinkami u ČPP jsou balíčky SERVIS PLUS a SERVIS MAXI.  
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Balíček SERVIS PLUS obsahuje výše zmíněný SERVIS a navíc pojištění zavazadel 

MINIZAV, tj. pojištění zavazadel ve vozidle na riziko havárie, živelní události a ztráty, 

přičemž limit pojistného plnění je 10 000 Kč. Tento balíček obsahuje také pojištění přírodních 

rizik, které kryje důsledky živelních rizik, např. povodeň či krupobití, dále přímý střet se 

zvířetem a poškození plastových částí v prostoru motoru vozidla zvířetem, kde limit 

pojistného plnění je 25 000 Kč. 

Balíček SERVIS MAXI obsahuje vše, co balíček SERVIS PLUS s rozdílem, že 

obsahuje pojištění zavazadel MAXIZAV, tj. pojištění zavazadel ve vozidle na riziko havárie, 

živelní události, ztráty, odcizení a vandalismu, kdy limit pojistného plnění je také 10 000 Kč. 

Pojištění přírodních rizik je odlišné limitem pojistného plnění, který u balíčku SERVIS MAXI 

činí 50 000 Kč. Navíc tento balíček obsahuje úrazové pojištění pro celou posádku vozidla. 

Smluvním partnerem ČPP, který zajišťuje asistenční služby, je Global Assistance, a.s. 

Limity plnění jsou zobrazeny v Tabulce 4.6. 
 

Tabulka 4.6 Limity plnění v Kč u České podnikatelské pojišťovny  
SPECIÁLPOV  SUPERPOV  

SPOROPOV  
do 3,5 t nad 3,5 t do 3,5 t nad 3,5 t 

ČR ČR ZAHR. ČR ZAHR. ČR ZAHR. ČR ZAHR. 

500  2 500  5 000  3 500 10 000 5 000  10 000  7 000  20 000  

Zdroj: vlastní zpracování 
 

V Tabulce 4.6 jsou uvedeny limity plnění u základních asistenčních služeb v případě, 

je-li vozidlo nepojízdné v důsledku poruchy či nehody. V základních asistenčních službách je 

zahrnut příjezd a odjezd asistenční služby, oprava na místě, vyproštění vozidla  a odtah 

vozidla. Kromě uvedených asistenčních služeb je klientovi zdarma poskytnuta pomoc 

operátora v tlumočení s policistou, asistenční službou, opravnou apod. a pomoc při vyhledání 

hotelu, opravny, nádraží, letiště, taxi a spoje v jízdním či letovém řádu. 
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Tabulka 4.7 Rozsah asistenčních služeb pojištění Asistence Plus a limity plnění v Kč pro vozidla 
s uzavřeným pojištěním Asistence Plus u České podnikatelské pojišťovny  

Limity plnění pro vozidla s uzavřeným pojištěním Asistence 
Plus  

 vozidla do 3,5 t včetně vozidla nad 3,5 t 
Rozsah asistenčních služeb pojištění 

Asistence Plus 
ČR ZAHRANIČÍ ČR ZAHRANIČÍ 

Vozidlo je nepojízdné v důsledku poruchy 
či nehody: 
- příjezd a odjezd asistenční služby 
- oprava na místě 
- vyproštění vozidla 
- odtah vozidla 

5 000  20 000  7 000  30 000  

Při poruše, nehodě nebo odcizení vozidla 
(max. 5 osob) 
- ubytování v nouzi (max. 2 noci) 
- úhrada nákladů na cestu do místa bydliště 

 
1 000/os/noc 

ano 

 
2 000/os/noc 

ano 

 
1 000/os/noc 

ano 

 
2 000/os/noc 

ano 

Úschova nepojízdného vozidla (max. 2 
dny) 

500/den 500/den 750/den 2 000/den 

Otevření vozidla a výměna zámku při 
ztrátě klíčů 

2 000 2 000 2 000 2 000 

Přečerpání paliva při jeho záměně 2 000 2 000 3 500 3 500 

Ekologická likvidace vraku 1 000 6 000 3 000 18 000 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

ČPP rovněž nabízí množství slev a výhod. Již dříve bylo uvedeno, že k variantám 

SUPERPOV a SPECIÁLPOV klient získá úrazové pojištění řidiče zdarma. Toto pojištění se 

vztahuje na úrazy, které utrpí řidič pojištěného vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena 

a zahrnuje tato pojištění: 

• pro případ smrti následkem úrazu - 100 000 Kč, 

• pro případ trvalých následků způsobených úrazem - 150 000 Kč, 

• denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - 100 Kč, 

• denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu - 100 Kč. 

Další výhodou je extrabonus PROFI, který klientovi v případě jeho zájmu ČPP přizná. 

Tento bonus navýší klientovi uplatňovaný bonus až o 15 % a způsobí-li klient v prvních třech 

letech pojistnou událost, musí tuto 15 % slevu pojišťovně vrátit. Extra bonus může být 

přiznán např. pojistníkovi, který předpokládá, že nezpůsobí v období tří let od data počátku 

smlouvy pojistnou událost, dále každému pojistníkovi, který do pojištění vstupuje s kladným 

či nulovým bonusem nebo pojistníkovi, který platí ročně nebo pololetně. Extra bonus se 

vztahuje pouze na nově uzavřené smlouvy sjednané na neurčitou dobu a je určen pro všechny 

kategorie vozidel.  

 Výhodou ČPP je i to, že nabízí k povinnému ručení 5% slevu z pojistného na havarijní 

pojištění, 15% slevu z pojistného na pojištění majetku a odpovědnosti občanů a 6% slevu 

z pojistného při roční frekvenci placení. Povinné ručení u ČPP lze rovněž sjednat on-line. Při 
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uzavření povinného ručení na pobočce ČPP klient získá zdarma povinné ručení pro vozík do 

750 kg nebo moped do 50 ccm. 

4.4 Ostatní pojišťovny nabízející povinné ručení v ČR  

Jak již bylo uvedeno dříve, v ČR poskytuje v současné době povinné ručení celkem  

14 pojišťoven. V předcházejícím textu byly podrobně popsány tři největší pojišťovny, 

působící na trhu s povinným ručením. Nyní bude v Tabulce 4.8 uvedeno, jaké varianty 

povinného ručení nabízí ostatní pojišťovny. 
 

Tabulka 4.8 Varianty povinného ručení a limity plnění u ostatních pojišťoven 

Pojišťovna Název varianty povinného ručení 
Limit pojistného plnění 

(v mil. Kč) 

NORMAL 35/35 

OPTIMAL 50/50 Allianz 

EXKLUZIV 100/100 

STANDARD 35/35 
AXA 

STANDARD PLUS 70/70 

STANDARD 35/44 

DOMINANT 60/60 ČSOB 

PREMIANT 100/100 

ZÁKLADNÍ 35/35 
DIRECT 

ROZŠÍŘENÁ 70/70 

POV ZÁKLAD 35/35 

POV KOMPLET 70/70 Generali 

POV EXKLUZIV 100/100 

STANDARD 35/35 
HVP 

NADSTANDARD 70/70 

POV ZÁKLAD 35/35 
Slavia 

POV PROFI 100/100 

Triglav ZÁKLAD 50/50 

POV BASIC 35/35 35/35 

POV SUPER 50/60 50/60 

POV SUPER 100/100 100/100 
UNIQA 

POV SUPER 150/150 FIX 150/150 

ZÁKLADNÍ 35/35 
Wüstenrot 

ZVÝŠENÝ 70/70 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

V Tabulce 4.8 jsou přehledně uvedeny všechny varianty povinného ručení, včetně 

limitů pojistného plnění. Nejvíce variant má pojišťovna UNIQA, která nabízí výběr ze čtyř 

limitů pojistného plnění. Pojišťovny Allianz, ČSOB a Generali nabízí tři varianty povinného 
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ručení, AXA, DIRECT, HVP, Slavia a Wüstenrot nabízí výběr ze dvou variant povinného 

ručení a pojišťovna Triglav nabízí pouze jednu variantu povinného ručení. 

Společnost CHARTIS v Tabulce 4.8 uvedena nebyla, neboť nenabízí klasické povinné 

ručení pro jednotlivce, ale nabízí úrazové pojištění sedadel „Klid za volantem“, což je 

pojištění  určené pro každého vlastníka vozidla nebo pro toho, kdo vozidlem pouze jezdí 

a chce mít jistotu, že bude dostatečně odškodněn. 

V další kapitole bude z uvedených variant povinného ručení hledán pro klienta 

nejlepší produkt dle jeho požadavků. 

4.5 Výběr optimálního produktu využitím metod vícekriteriálního rozhodování 

V této části práce bude pomocí vícekriteriálního rozhodování vyhodnoceno, která 

z pojišťoven, nabízejících povinné ručení v ČR, a v jaké variantě, nabízí nejlepší produkt 

povinného ručení pro klienta, který bude představen v podkapitole 4.4.2.1 Charakteristika 

subjektu.  

4.5.1 Analýza produktů povinného ručení 

Nejprve je nutné charakterizovat subjekt, který si chce uzavřít povinné ručení. Na 

základě jeho požadavků budou dále stanovena kritéria hodnocení a vybrány varianty, na nichž 

budou ověřeny metody stanovení vah kritérií a metody vícekriteriálního hodnocení variant. 

4.5.1.1 Charakteristika subjektu 

Povinné ručení si chce sjednat pan Libor Kahoun, narozený 1.6.1980, trvalým 

bydlištěm Třinec-Guty, 739 55. Klient jezdil 60 měsíců bez nehody a jeho počet pojistných 

událostí je 0. Pan Kahoun vlastní automobil Honda Civic, rok výroby 2007, obsah motoru 

1 799 ccm, výkon 103 kW, auto je na benzín a váží 1 266 kg. Pan Kahoun chce co 

nejvýhodnější povinné ručení za co nejnižší roční pojistné, přičemž požaduje, aby limit 

pojistného plnění byl alespoň 100 mil. Kč. Dalším požadavkem klienta je, aby v blízkosti jeho 

bydliště byla minimálně jedna pobočka pojišťovny. Konkrétní kritéria jsou stanovena v další 

kapitole. 

4.5.1.2 Stanovení kritérií a variant hodnocení 

Klient chce vybrat nejlepší z variant, a proto si stanovil několik kritérií, která by chtěl, 

aby pojištění splňovalo. Kritéria budou označována zkratkami k1,…kn a jsou zobrazena 

v Tabulce 4.9. 
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Tabulka 4.9 Klientem zvolená kritéria a požadavky na jednotlivá kritéria 

Název kritéria Požadavek na kritérium Označení kritéria 

Limit pojistného plnění maximální, alespoň však 100 000 000 Kč k1 

Počet poboček v blízkosti bydliště maximální, avšak alespoň 1 k2 

Výše ročního pojistného minimální k3 

Počet připojištění maximální k4 

Rozsah základních asistenčních služeb maximální k5 

Výše maximálního malusu minimální k6 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi kritéria není zahrnuta rychlost likvidace pojistných událostí, jelikož v případě 

povinného ručení není z pohledu pojistníka důležitá. Může být např. určitým ukazatelem 

solventnosti pojišťoven nebo ukazatelem organizace práce v pojišťovnách. Mezi kritéria není 

dále zahrnuta výše maximálního bonusu, jelikož je u všech pojišťoven totožná, bylo by proto 

zbytečné s ní počítat. V kritériích není zahrnutý ani podíl pojišťoven na trhu, jejich 

solventnost, výše základního kapitálu apod., neboť tato kritéria mají ekonomický charakter. 

Důvodem nezahrnutí těchto kritérií je skutečnost, že potenciální klienti pojišťoven tato 

kritéria většinou nezohledňují nebo ani zohlednit nemohou, jelikož je nejsou schopni 

v dostatečné míře posoudit.  

Jak již bylo uvedeno, budeme rozhodovat mezi produkty všech pojišťoven, které 

působí na českém trhu. Jedná se tedy o 14 pojišťoven. Ve čtvrté kapitole bylo uvedeno, jakou 

variantu povinného ručení nabízí každá z pojišťoven. Jelikož klient požaduje, aby limit 

pojistného plnění byl alespoň 100 mil. Kč a aby v blízkosti jeho bydliště byla alespoň              

1 pobočka, budou nyní v Tabulce 4.10 uvedeny pouze ty varianty, které tato kritéria splňují. 
 

Tabulka 4.10 Varianty povinného ručení u jednotlivých pojišťoven 

Pojišťovna Název varianty povinného ručení Označení varianty 

EXCLUSIVE v1 

EXCLUSIVE PLUS v2 ČP 

EXCLUSIVE MAX v3 

Kooperativa BENEFIT v4 

ČPP SUPERPOV v5 

Allianz EXKLUZIV v6 

ČSOB PREMIANT v7 

Generali POV EXKLUZIV v8 

POV SUPER 100/100 v9 
UNIQA 

POV SUPER 150/150 FIX v10 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z Tabulky 4.10 lze vidět, že pouze ČP nabízí tři varianty povinného ručení s limitem 

pojistného plnění vyšším než 100 mil. Kč, pojišťovna UNIQA pak nabízí dvě varianty, 

splňující uvedené kritérium, ostatní pojišťovny nabízí již pouze jednu variantu povinného 

ručení, která má vyšší limit pojistného plnění než 100 mil. Kč. Prvním kritériem klient 

„vyřadil“ z výběru nejlepší varianty povinného ručení pět pojišťoven. Druhým kritériem byla 

z výběru vyřazena pojišťovna Slavia, která sice nabízí variantu povinného ručení POV 

PROFI s limity pojistného plnění 100 mil. Kč jak pro škody na majetku, tak pro škody na 

zdraví, ale nemá ani jednu pobočku v blízkosti klientova bydliště. Klient tedy bude vybírat 

nejlepší variantu povinného ručení ze sedmi pojišťoven. 

4.5.1.3 Způsob stanovení a vyčíslení posuzovaných kritérií 

Prvním stanoveným kritériem pro výběr nejlepší varianty povinného ručení je limit 

pojistného plnění. V Tabulce 4.11 jsou zachyceny limity pojistného plnění pro jednotlivé 

varianty povinného ručení. 
 

Tabulka 4.11 Výše limitu pojistného plnění 

Varianta Limit pojistného plnění v mil. Kč– k1 

v1 100 

v2 120 

v3 150 

v4 100 

v5 100 

v6 100 

v7 100 

v8 100 

v9 100 

v10 150 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z uvedené Tabulky 4.11 je patrné, že absolutně nejvyšší limit pojistného plnění je 

u variant v3 a v10, a to 150 mil. Kč. U varianty v2 je limit pojistného plnění ve výši 120 mil. 

Kč a u ostatních variant činí limit pojistného plnění 100 mil. Kč. 

Dalším stanoveným kritériem je počet poboček v blízkosti bydliště, kdy je klientem 

požadováno, aby se v blízkosti jeho bydliště nacházela alespoň jedna pobočka. Jelikož klient 

bydlí v Třinci-Gutech, bude zjišťován počet poboček v Třinci a v Českém Těšíně, neboť do 

center těchto měst má klient nejblíže.  
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Tabulka 4.12 Počet poboček v Třinci a v Českém Těšíně  

Varianta Počet poboček v Třinci a v Českém Těšíně – k2 

v1 

v2 

v3 

3 

v4 2 

v5 1 

v6 2 

v7 2 

v8 3 

v9 

v10 
1 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Jak lze vidět v Tabulce 4.12, nejvíce poboček v Třinci a v Českém Těšíně má ČP 

a Generali, o jednu pobočku méně mají v těchto městech pojišťovny Kooperativa, Allianz 

a ČSOB a pouze jednu pobočku, která se nachází v Třinci, má ČPP a UNIQA. 

Dalším kritériem je výše ročního pojistného, která je požadována co nejnižší. Výše 

ročního pojistného byla zjištěna pomocí on-line kalkulaček na webových stránkách 

jednotlivých pojišťoven. 

V případě ČP byly při výpočtu pojistného požadovány tyto údaje: typ automobilu, 

tovární značka, objem válců, užití vozu, počet sedadel, datum počátku pojištění, frekvence 

a forma placení a dále údaje o osobě, která povinné ručení uzavírá. Těmito údaji byly PSČ, 

informace, zda je klient fyzická či právnická osoba, jeho datum narození, počet měsíců bez 

nehody a také informace o tom, zda chce klient uplatnit rodinný bonus. Jelikož klient v rodině 

nemá nikoho, kdo by měl sjednané povinné ručení u ČP, rodinný bonus uplatňovat nebude.  

U Kooperativy při on-line výpočtu byly požadovány pouze informace o vozidle, 

konkrétně o typu vozidla, tovární značce, typu paliva, maximálním výkonu motoru 

a zdvihovém objemu válců, dále bylo zapotřebí vyplnit údaje o roku výroby, o počtu míst 

k sezení, ke stání a údaje o počtu lůžek, o nejvyšší povolené hmotnosti vozidla, o délce 

předchozího pojištění v měsících, dále údaje o počtu pojistných událostí, o způsobu využití 

vozidla a také o frekvenci placení. 

K výpočtu pojistného u ČPP bylo třeba stejně jako u ČP vyplnit údaje o pojistníkovi, 

tzn. zda je fyzická osoba či právnická osoba, dále rok narození pojistníka a jeho trvalé 

bydliště. Bylo třeba také vyplnit informace o vozidle, konkrétně druh vozidla, zdvihový 

objem válců, celkovou hmotnost, rok výroby, druh použití vozidla, dále informace o celkové 
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době trvání předchozího pojištění, o počtu pojistných událostí a zda chce klient uplatnit či 

nikoli Extrabonus PROFI. V našem případě jsme kvůli zjednodušení uvažovali, že tento 

bonus klient uplatnit nechce. 

V případě kalkulace pojistného u Allianz bylo nutno vyplnit značku automobilu, 

objem válců, údaje o pojistníkovi, tzn. zda je fyzická či právnická osoba, datum jeho narození, 

obec a okres, v němž pojistník bydlí, předchozí trvání povinného ručení v měsících a počet 

pojistných událostí. 

Výpočet pojistného u ČSOB zahrnoval údaje o výkonu motoru, PSČ, dále o tovární 

značce, o osobě pojistníka, zda je fyzická či právnická osoba a rok jeho narození. 

On-line výpočet pojistného u Generali zahrnoval údaje užití vozidla, o objemu válců, 

dále údaje o osobě pojistníka, bylo třeba vyplnit také rodné číslo pojistníka, jeho bydliště, 

frekvenci placení, počet měsíců bez nehod a počet pojistných událostí. 

Při výpočtu pojistného u UNIQA pojišťovny bylo nutno vyplnit rovněž užití 

vozidla, druh vozidla, na jaké palivo vozidlo je, dále rok výroby, značku a model vozidla 

a údaje o pojistníkovi, jeho bydliště a rok narození. 

Ve všech případech jsme počítali s tím, že klient bude platit pojistné ročně, 

bezhotovostní formou. Povinné ručení bude sjednáno na dobu neurčitou, vůz bude používán 

pro běžné účely, automobil má 5 míst k sezení, nemá žádné místo ke stání. Roční pojistné 

jsme brali v úvahu základní, bez jakýchkoli připojištění. 

Výše pojistného u jednotlivých variant je uvedena v  Tabulce 4.13. 

Tabulka 4.13 Roční pojistné u jednotlivých variant povinného ručení 

Varianta Roční pojistné v Kč – k3 

v1 3 485 

v2 4 035 

v3 5 035 

v4 3 594 

v5 4 824 

v6 5 311 

v7 3 281 

v8 4 812 

v9 3 102 

v10 3 329 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z Tabulky 4.13 lze vidět, že nejvyšší pojistné je u varianty v6, tedy u varianty 

EXKLUZIV, kterou nabízí pojišťovna Allianz. Naopak nejnižší pojistné nabízí pojišťovna 

UNIQA u produktu POV SUPER 100/100, což je varianta v9. 
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Mezi další kritéria pro rozhodování patří počet připojištění, které je možno sjednat si 

k povinnému ručení. Bereme v úvahu, že nyní si subjekt nepřipojistil nic navíc, ovšem 

existuje možnost, že v budoucnu bude chtít nějaké připojištění sjednat. Konkrétní připojištění 

a jejich počet zachycuje Tabulka 4.14, z níž je zřejmé, že u Generali je počet připojištění 

nejvyšší, a to 15, pojišťovna Allianz nabízí celkem 12 připojištění, ČPP nabízí 11 připojištění, 

ČP 10 připojištění, Kooperativa o jedno připojištění méně, tedy 9, UNIQA nabízí                    

7 připojištění a ČSOB pouze 6 připojištění.  
 

Tabulka 4.14 Druh a počet možných připojištění 

Varianta Druh připojištění 
Počet připojištění – 

k4 

v1 

v2 

v3 

čelní sklo, všechna skla,  pracovní 
neschopnost a hospitalizace při dopravní 

nehodě, úhrada škody bez odpočtu 
amortizace, úrazové pojištění řidiče,  úrazové 

pojištění ostatních osob, zavazadla, právní 
ochrana, rozšíření asistenčních služeb, střet 

se zvěří 

10 

v4 

čelní sklo, zavazadla, náklady na zapůjčení 
vozidla, úrazové pojištění řidiče,  úrazové 
pojištění ostatních osob, právní ochrana, 

rozšíšení asistenčních služeb,  připojištění 
NA100PRO, živelní pojištění  

  9 

v5 

čelní sklo, všechna skla, zavazadla, náklady 
na zapůjčení vozidla, úrazové pojištění 
řidiče,  úrazové pojištění ostatních osob, 
živelní pojištění, střet se zvěří, poškození 

plastových částí v motoru zvířetem, rozšíření 
asistenční služby, léčebné výlohy v zahraničí  

  11 

v6 

čelní sklo, všechna skla,  náklady na 
zapůjčení vozidla, úrazové pojištění řidiče,  
úrazové pojištění ostatních osob, úrazové 
pojištění dětí, střet se zvířetem, poškození 

plastových částí v motoru zvířetem,  
zavazadla, živelní pojištění, rozšíření 
asistenčních služeb, přímá likvidace 

12 

v7 

úrazové pojištění řidiče,  úrazové pojištění 
ostatních osob, rozšíření asistenčních služeb,  

náklady na zapůjčení vozidla, zavazadla, 
živelní pojištění 

  6 

v8 

čelní sklo, všechna skla,  náklady na 
zapůjčení vozidla, úrazové pojištění řidiče,  
úrazové pojištění ostatních osob, úrazové 
pojištění dětí, střet se zvířetem, poškození 

plastových částí v motoru zvířetem, 
zavazadla, živelní pojištění, rozšíření 

asistenčních služeb, pojištění právní ochrany, 
výbuch, vandalismus, odcizení 

15 

v9 

v10 

čelní sklo, všechna skla, zavazadla, náklady 
na zapůjčení vozidla, úrazové pojištění 
řidiče,  úrazové pojištění ostatních osob, 

právní ochrana 

  7 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dalším kritériem je rozsah základních asistenčních služeb, který je klientem 

požadován co nejširší. Jelikož každá z uvedených pojišťoven nabízí různý rozsah asistenčních 

služeb, je obtížné je porovnat. Proto bude pro účely práce požadováno, aby v základních 

asistenčních službách byly zahrnuty asistenční služby pro případ nehody i poruchy, a to jak 

v ČR, tak i v zahraničí, a také asistenční služby pro případ odcizení vozidla. V případě 

poruchy a nehody je klientem požadováno, aby asistenční služby zahrnovaly příjezd 

asistenční služby, opravu na místě, odtah vozidla do servisu nebo úschovny, úschova vozidla 

a odtah vozidla do místa bydliště. Jedná se tedy celkově o 21 požadavků klienta na asistenční 

služby. V Tabulce 4.15 je uvedeno, kolik z těchto požadavků obsahuje jednotlivá varianta. 
 

Tabulka 4.15 Rozsah základních asistenčních služeb  

Varianta Rozsah asistenčních služeb – k5 

v1 

v2 

v3 

9 

v4 10 

v5 12 

v6 12 

v7 14 

v8 16 

v9 

v10 
17 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z Tabulky 4.15 je patrné, že nejširší rozsah asistenčních služeb nabízí pojišťovna 

UNIQA, a to 17 a naopak nejmenší rozsah asistenčních služeb, vyžadovaných klientem, 

nabízí ČP, a to pouze 9. Kompletní přehled základních asistenčních služeb nabízených 

jednotlivými pojišťovnami je v Příloze 5. 

Posledním stanoveným kritériem je výše maximálního malusu, která je klientem 

požadována co nejnižší. V Tabulce 4.16 je přehled maximálního malusu pro jednotlivé 

varianty. Nejvyšší maximální malus je u ČPP, Allianz a Generali, a to 150 %. Menší malus je 

u Kooperativy, který je v maximální výši 120 % a nejnižší maximální malus, který činí 

100 %, je u ČP, ČSOB a UNIQA pojišťovny. 
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Tabulka 4.16 Výše maximálního malusu  

Varianta Maximální malus (v %) – k6 

v1 

v2 

v3 

100 

v4 120 

v5 150 

v6 150 

v7 100 

v8 150 

v9 

v10 
100 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Nyní budou pro přehlednost výše uvedená kritéria a varianty povinného ručení 

uspořádány do jedné tabulky. 
 

Tabulka 4.17 Přehled jednotlivých variant a kritérií  

Kritérium 

k1 k2  k3  k4 k5 k6  Varianta 

 (MAX) (MAX) (MIN)  (MAX)  (MAX) (MIN) 

v1 100 mil. Kč 3 3 485 Kč 10 9 100 % 

v2 120 mil. Kč 3 4 035 Kč 10 9 100 % 

v3 150 mil. Kč 3 5 035 Kč 10 9 100 % 

v4 100 mil. Kč 2 3 594 Kč 9 10 120 % 

v5 100 mil. Kč 1 4 824 Kč 11 12 150 % 

v6 100 mil. Kč 2 5 311 Kč 12 12 150 % 

v7  100 mil. Kč 2 3 281 Kč 6 14 100 % 

v8 100 mil. Kč 3 4 812 Kč 15 16 150 % 

v9 100 mil. Kč 1 3 102 Kč 7 17 100 % 

v10  150 mil. Kč 1 3 329 Kč 7 17 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Uvedené údaje v Tabulce 4.17 nyní převedeme do tvaru kriteriální matice Y, v níž 

prvky matice je vyjádřená hodnota určitého kritéria pro danou variantu povinného ručení.  
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Schéma 4.1 Kriteriální matice  

 

 100   3 3485   10     9 100 

 120   3 4035   10     9 100 

 150   3 5035   10     9 100 

 100   2 3594     9   10 120 

 100   1 4824   11   12 150 

Y = 100   2 5311  12 12 150 

 100   2 3281    6 14 100 

 100   3 4812  15 16 150 

 100   1 3102    7 17 100 

 150   1 3329    7 17 100 

4.5.2 Metody stanovení vah kritérií 

Jelikož je obtížné od uživatele získat přesné hodnoty vah, bude v této kapitole pro 

stanovení vah kritérií použita bodovací metoda, poté Fullerova metoda párového srovnání, 

následně metoda pořadí a nakonec Saatyho metoda párového srovnání. Nakonec budou váhy 

vypočtené těmito metodami porovnány a bude vypočítán jejich aritmetický průměr.  

4.5.2.1 Bodovací metoda 

V případě použití bodovací metody je nutno jednotlivá kritéria ohodnotit dle 

důležitosti. Proto musíme nejdříve ke každé metodě přiřadit určité bodové ohodnocení. 

Předpokládáme, že rozhodovatel mohl ke každému kritériu přiřadit 0 až 10 bodů, kdy výše 

přidělených bodů se odvíjela od jeho preference. V dalším kroku je nutno body přepočíst na 

váhy dle vzorce (2.7). Bodové ohodnocení a výsledné váhy jsou zobrazeny v Tabulce 4.18. 
 

Tabulka 4.18 Bodové ohodnocení kritérií a stanovení vah využitím bodovací metody 

Kritérium k1 k2 k3 k4 k5 k6 ΣΣΣΣ 

Body 8 4 10 6 7 2 37 

Váha 0,2162 0,1081 0,2703 0,1622 0,1892 0,0541 1,0000 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z Tabulky 4.18 lze vidět, že nejvíce bodů bylo přiřazeno kritériu k3, tedy výši 

pojistného, toto kritérium má tedy nejvyšší váhu. Naopak nejnižší váhu má kritérium k6, tj. 

výše maximálního malusu. 
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4.5.2.2 Fullerova metoda párového srovnání  

 Při aplikaci Fullerovy metody budeme sestavovat váhy pomocí tzv. Fullerova 

trojúhelníku. Fullerův trojúhelník je zobrazen ve Schématu 4.2. 

Schéma 4.2 Fullerův trojúhelník 

k1 k1 k1 k1 k1 

k2 k3 k4 k5 k6 

 k2 k2 k2 k2 

 k3 k4 k5 k6 

  k3 k3 k3 

  k4 k5  k6 

k4 k4 

k5 k6 

 k5 

 k6 

 V Tabulce 4.19 jsou zobrazeny počty označených jednotlivých kritérií ve Fullerově 

trojúhelníku a váhy dle vzorců (2.7) a (2.8). 
 

Tabulka 4.19 Stanovení vah využitím Fullerovy metody párového srovnání 

Kritérium k1 k2 k3 k4 k5 k6 ΣΣΣΣ 

Počet označení  4 1 5 2 3 0 15 

Váha dle vzorce (2.7)  0,2667 0,0667 0,3333 0,1333 0,2000 0 1,0000 

Počet označení 
zvýšený o 1 

5 2 6 3 4 1 21 

Váha dle vzorce (2.8) 0,2381 0,0952 0,2857 0,1429 0,1905 0,0476 1,0000 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

 Z Tabulky 4.19 je patrné, že pokud bychom pro stanovení vah aplikovali vzorec (2.7), 

váha šestého kritéria by byla nulová, i když se o zcela bezvýznamné kritérium nejedná. Proto 

jsme zvýšili u každého kritéria počet označení o 1, čímž došlo k úpravě jmenovatele o počet 

porovnávaných kritérií n, tedy 6. Následně jsme vypočetli váhy dle vzorce (2.8). Nejvyšší 

váha je přiřazena kritériu k3 a naopak nejnižší váha kritériu k6. Porovnáme-li váhy v Tabulce 

4.19 s váhami v Tabulce 4.18, zjistíme, že pořadí jednotlivých kritérií dle výše vah je totožné. 

 Pro srovnání provedeme nyní ještě výpočet vah jednotlivých kritérií pomocí metody 

pořadí. 

4.5.2.3 Metoda pořadí  

Využitím metody pořadí ke stanovení vah je nutno nejdříve určit preferenční 

uspořádání a poté přiřadit nejméně významnému kritériu hodnotu 1. Následně je určováno, 
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kolikrát je předposlední kritérium z pořadí významnější než poslední kritérium. Tímto 

získáme nenormované váhy, které normalizujeme pomocí vzorce (2.7).  

 

Tabulka 4.20 Stanovení vah využitím metody pořadí 

Kritérium k1 k2 k3 k4 k5 k6 ΣΣΣΣ 

Pořadí  2 5 1 4 3 6 21 

Hodnota 5 2 6 3 4 1 21 

Váha 0,2381 0,0952 0,2857 0,1429 0,1905 0,0476 1,0000 

 Zdroj: vlastní zpracování 
 

 Z údajů v Tabulce 4.20 lze vyčíst, že nejvyšší váha je opět přiřazena kritériu k3 

a nejnižší váha kritériu k6. Navíc, porovnáme-li váhy s Tabulkou 4.19, zjistíme, že jsou zcela 

totožné. 

4.5.2.4 Saatyho metoda párového srovnání 

 Jak již bylo uvedeno v teoretické části práce, Saatyho metoda je založena na párovém 

srovnání jednotlivých kritérií a jejich následném zapsání do  tzv. Saatyho matice S. Preference 

mezi jednotlivými kritérii je vyjádřena bodovou stupnicí. Z pozorovní uvedených v Saatyho 

matici S, viz Schéma 4.3, odhadneme za předpokladu, že je matice S konzistentní, váhy 

kritérií na základě normalizovaného geometrického průměru řádků Saatyho matice, dle vzorce 

(2.14). Normalizované váhy kritérií jsou zobrazeny v následující Tabulce 4.21. 

Schéma 4.3 Saatyho matice 

  k1       k2        k3       k4       k5       k6 

k1     1 7 1/3 5 5 9 

 k2 1/7  1       1/7      1/3      1/5       3  

 k3            3  7   1      5         5         9 

 k4               1/5      3       1/5    1        1/3       5  

 k5               1/5      5       1/5       3 1          5  

 k6 1/9     1/3      1/9     1/5       1/5          1  

 
Tabulka 4.21 Stanovení vah využitím Saatyho metody párového srovnání 

Kritérium k1 k2 k3 k4 k5 k6 ΣΣΣΣ 

NN

j

jis

1

,














∏  2,8403 0,3998 4,0964 0,7647 1,2009 0,2341 9,5362 

Váha 0,2978 0,0419 0,4296 0,0802 0,1259 0,0245 1,0000 

 Zdroj: vlastní zpracování 
  

S = 
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Na základě vypočtených vah využitím Saatyho metody je patrné, že nejvyšší hodnota 

váhy je přiřazena opět kritériu k3, tedy výši pojistného, a nejnižší hodnota váhy je přiřazena 

znovu kritériu k6, tj. výši maximálního malusu. 

4.5.2.5 Srovnání vah kritérií a jejich aritmetický průměr 

 Nyní budou pro přehlednost váhy, vypočtené různými metodami, uspořádány do 

tabulky a bude vypočítán jejich aritmetický průměr. Aritmetický průměr vah je vhodný určit 

z důvodu vyšší spolehlivosti jednotlivých výpočtů, neboť výsledky vah vypočtených různými 

metodami jsou ovlivněny zejména stanoviskem rozhodovatele. 

Srovnání výsledných hodnot vah daných kritérií u použitých metod a jejich 

aritmetický průměr  zobrazuje  Tabulka 4.22. 
 

Tabulka 4.22 Stanovení vah využitím metody pořadí 
Váhy jednotlivých 

kritérií 
Bodovací 
metoda 

Fullerova metoda 
párového srovnání 

Metoda 
pořadí 

Saatyho 
metoda 

Aritmetický 
průměr vah 

wk1 0,2162 0,2381 0,2381 0,2978 0,2476 

wk2 0,1081 0,0952 0,0952 0,0419 0,0851 

wk3 0,2703 0,2857 0,2857 0,4296 0,3178 

wk4 0,1622 0,1429 0,1429 0,0802 0,1321 

wk5 0,1892 0,1905 0,1905 0,1259 0,1740 

wk6 0,0541 0,0476 0,0476 0,0245 0,0434 

 Zdroj: vlastní zpracování 
 

Jak můžeme vidět v Tabulce 4.22, nejvyšší průměrnou váhu má kritérium k3, druhou 

nejvyšší průměrnou váhu má kritérium k1, poté kritérium k5, následně kritérium k4, 

předposlední je kritérium k2 a nejnižší průměrná váha byla přiřazena kritériu k6. Z Tabulky 

4.22 je také patrné, že váhy přiřazené jednotlivým kritériím pomocí Fullerovy metody 

a metody pořadí jsou naprosto stejné, u bodovací metody a Saatyho metody byly váhy 

odlišné, ovšem pořadí vah jednotlivých kritérií bylo u všech čtyř metod stejné. 

S aritmetickým průměrem vah budeme dále počítat při ověřování metod 

vícekriteriálního rozhodování. 

4.5.3 Ověření vybraných metod vícekriteriálního hodnocení variant 

V této kapitole budou použity čtyři vybrané metody, které se používají pro 

vícekriteriální hodnocení variant. Jedná se o metodu váženého součtu, konjunktivní 

a disjunktivní metodu a metodu PRIAM. V závěru této kapitoly bude provedeno porovnání 

a shrnutí výsledků získaných jednotlivými metodami. 
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4.5.3.1 Metoda váženého součtu 

První metodou, použitou pro výběr nejlepší varianty, bude metoda váženého součtu. 

V Tabulce 4.17 bylo v závorce u jednotlivých kritérií uvedeno, zda je kritérium minimalizační 

nebo maximalizační (MIN či MAX). Jako minimalizační byla pouze kritéria k3 a k6, ostatní 

kritéria jsou maximalizační. Jelikož tato metoda vyžaduje, aby byla všechna kritéria stejného 

druhu, kritéria k3 a k6 převedeme na maximalizační. Minimalizační hodnoty se na 

maximalizační převedou tak, že se určí nejhorší hodnota v minimalizačním kritériu a od této 

hodnoty se odečtou ostatní kriteriální hodnoty dané varianty. V našem případě je u třetího 

kritéria nejhorší varianta v5, proto ostatní kritéria snížíme o hodnotu 5 311. U šestého kritéria 

je nejhorší hodnota 150, takže ostatní kritéria o tuto hodnotu snížíme. Tím se minimalizační 

kritéria převedou na ohodnocení, o kolik jsou jednotlivé varianty lepší či horší, a tím na 

maximalizační kritérium. Po této úpravě dostaneme upravenou kriteriální matici Y´, která je 

uvedena ve Schématu 4.4. 

Schéma 4.4 Upravená kriteriální matice  

 

 100   3 1826   10     9   50 

 120   3 1276   10     9   50 

 150   3   276   10     9   50 

 100   2 1717     9   10   30 

 100   1   487  11   12     0 

Y´ = 100   2       0  12   12     0 

 100   2 2030    6   14   50 

 100   3   499  15   16     0 

 100   1 2209    7   17   50 

 150   1 1982    7   17   50 

 

Z upravené kriteriální matice Y´ určíme hodnoty ideální varianty, tj. H, a hodnoty 

bazální varianty, tj. D. 

H = (150; 3; 2 209; 15; 17; 50),      (4.1) 

D = (100; 1; 0; 6; 9; 0).       (4.2) 

Nyní vytvoříme normalizovanou kriteriální matici R, jelikož hodnoty jednotlivých 

kritérií mají různé jednotky, tj. Kč, mil. Kč, počty či procenta.  

Pro normalizaci použijeme transformační vzorec (2.15). 

Matice R představuje matici hodnot užitku z i-té varianty dle j-tého kritéria. Hodnoty 

transformované matice se nacházejí v intervalu rij ∈[0;1] Dj = 0 a Hj = 1.  
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Schéma 4.5 Normalizovaná kriteriální matice  

 

 0,000   1,000      0,827      0,444      0,000      1,000 

 0,400   1,000      0,578      0,444      0,000      1,000 

 1,000   1,000      0,125      0,444      0,000      1,000 

 0,000   0,500        0,777      0,333      0,125      0,600 

 0,000   0,000      0,221      0,555      0,375      0,000 

R = 0,000   0,500      0,000      0,667      0,375      0,000 

 0,000   0,500      0,919      0,000      0,625      1,000 

 0,000   1,000      0,226      1,000      0,875      0,000 

 0,000   0,000      1,000      0,111      1,000      1,000 

 1,000   0,000      0,897      0,111      1,000      1,000 

 

Když známe normovanou kriteriální matici, můžeme určit celkové užitky variant 

a stanovit tak optimální produkt. Použijeme zde aritmetický průměr vah, vypočtený v Tabulce 

4.22, přičemž aplikujeme vzorec (2.16). Následně dle vypočtených užitků stanovíme pořadí 

jednotlivých variant. 
 

Tabulka 4.23 Stanovení optimální varianty metodou váženého součtu 

Varianta Užitek Pořadí 

v1 0,449973 6. 

v2 0,469881 5. 

v3 0,474477 4. 

v4 0,381260 8. 

v5 0,208799 9. 

v6 0,195911 10. 

v7 0,486758 3. 

v8 0,441273 7. 

v9 0,549863 2. 

v10 0,764730 1. 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z Tabulky 4.23 lze vidět, že největšího užitku dosáhla varianta v10, tedy produkt POV 

SUPER 150/150 FIX od UNIQA pojišťovny. Naopak nejhoršího výsledku, kdy užitek byl 

minimální, dosáhla varianta v6, což je produkt EXKLUZIV od Allianz. 

4.5.3.2 Konjunktivní a disjunktivní metoda 

Při aplikaci konjunktivní a disjunktivní metody nejprve určíme aspirační úroveň y1, 

a to jako aritmetický průměr hodnot jednotlivých kritérií. Poté dosažené výsledky porovnáme, 
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vyhodnotíme a následně rozhodneme, zda byla aspirační úroveň správně zvolena. Jestliže 

správně zvolena nebyla, bude třeba ji zpřísnit nebo uvolnit. Vycházet budeme opět 

z přepočtené kriteriální matice Y´, viz Schéma 4.4. 

y1 = (112, 2,  1 230,  10,  13,  33) .      (4.3) 

Porovnáním upravené kriteriální matice Y´ s aspirační úrovní y1 u konjunktivní 

metody jsme zjistili, že podmínku danou vztahem (2.17) nesplňuje ani jedna varianta. Bude 

tedy nutné uvolnit aspirační úroveň, přičemž snížíme požadavky na všechna kritéria o jednu 

pětinu: 

y2 = (90, 2,  984,  8,  10,  26) .      (4.4) 

 Nově zvoleným hodnotám aspiračních úrovní zachycených ve vektoru y2 již vyhovuje 

pouze jedna varianta povinného ručení, a to povinné ručení BENEFIT od pojišťovny 

Kooperativa.  

U disjunktivní metody vybíráme za optimální ty varianty, které splňují vztah (2.18). 

Nejdříve opět vycházíme z vektoru y1.  Porovnáním upravené kriteriální matice Y´ s aspirační 

úrovní y1 zjistíme, že vztah (2.18) splňují všechny varianty. Musíme proto zpřísnit aspirační 

úrovně. Hodnoty aspiračních úrovní kritérií proto zvýšíme o 1,7 násobek oproti vektoru y1, 

tím dostaneme vektor y3. 

y3 = (190, 4,  2 091,  16,  21,  56) .      (4.5) 

V případě zpřísnění aspirační úrovně kritérií splňuje podmínku (2.18) pouze varianta 

v9. Tuto variantu považujeme tedy za kompromisní, jedná se o povinné ručení POV SUPER 

100/100, které nabízí pojišťovna UNIQA. 

4.5.3.3 Metoda PRIAM 

Při aplikaci metody PRIAM nejprve postupně prohledáme množinu variant do té doby, 

než nalezneme jediné nedominované řešení. Základní aspirační úroveň y0 nastavíme na úroveň 

bazální varianty. Vybereme tedy nehorší možné varianty u jednotlivých kritérií. 

y0 = (100, 1,  0,  6,  9,  0) .       (4.6) 

Je logické, že pokud porovnáme hodnoty aspiračních úrovní kritérií s hodnotami 

v upravené kriteriální matici Y´, podle vzorce (2.19) zjistíme, že jim všechny varianty 

povinného ručení vyhovují. Z tohoto důvodu musíme zpřísnit aspirační úroveň, přičemž 

nejdříve zvýšíme požadavek na první kritérium k1, což je limit pojistného plnění. Ostatní 

hodnoty zůstanou neměnné. Tímto dostaneme vektor y1, 

y1 = (120, 1,  0,  6,  9,  0) .       (4.7) 
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Nyní porovnáním hodnot aspiračních úrovní kritérií ve vektoru y1 s hodnotami 

v matici Y´ zjistíme, že jim vyhovují už jen varianty v2, v3, a v10. Nyní provedeme další 

úpravu, kdy požadujeme, aby počet poboček v blízkosti bydliště byl alespoň 2, 

y2 = (120, 2,  0,  6,  9,  0) .       (4.8) 

Tímto zpřísněním jsme vyloučili variantu v10. Nyní zvýšíme požadavek na třetí 

kritérium, tj. výši pojistného, 

y3 = (120, 2,  700,  6,  9,  0) .       (4.9) 

Po nastavení aspirační úrovně na výši uvedenou ve vztahu (4.9) jsme získali jen jednu 

přípustnou variantu povinného ručení. Proto již není nutné zpřísňovat hodnoty dalších kritérií, 

neboť jsme získali optimální variantu, kterou je povinné ručení EXCLUSIVE PLUS od ČP. 

4.5.4 Porovnání výsledků ověřovaných metod vícekriteriálního rozhodování 

V práci byly pro vícekriteriální hodnocení variant vybrány čtyři metody. Při aplikaci 

těchto metod bylo u metody váženého součtu zjištěno celkové pořadí jednotlivých variant, 

kdežto u konjunktivní metody, disjunktivní metody a metody PRIAM byla stanovena pouze 

jedna nejvhodnější varianta. Jak lze vidět v Tabulce 4.24, dosažené výsledky u jednotlivých 

metod jsou různé. Důvodem jsou subjektivní preference rozhodovatele a skutečnost, že každá 

metoda má své předpoklady, které je nutné dodržet.  
 

Tabulka 4.24 Optimální varianty povinného ručení zjištěné vybranými metodami 

Metoda rozhodování Označení optimální varianty Název optimální varianty 

Metoda váženého součtu v10 POV SUPER 150/150 FIX 

Konjunktivní metoda v4 BENEFIT 

Disjunktivní metoda v9 POV SUPER 100/100 

Metoda PRIAM v2 EXCLUSIVE PLUS 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z Tabulky 4.24 je patrné, že při ověření jednotlivých metod vícekriteriálního 

rozhodování  byla jako optimální varianta zvolena pokaždé jiná varianta povinného ručení. Ve 

dvou případech bylo vybráno povinné ručení UNIQA pojišťovny, ovšem pokaždé jiná 

varianta. Metodou váženého součtu byla vybrána varianta POV SUPER 150/150 FIX a 

disjunktivní metodou byla vybrána varianta POV SUPER 100/100.  V jednom případě bylo 

vybráno povinné ručení u Kooperativy, konkrétně produkt BENEFIT a produkt 

EXCLUSIVE PLUS od ČP byl rovněž vybrán pouze jednou. Povinné ručení u ČPP, Allianz, 

ČSOB a Generali nebylo vybráno ani jednou. 
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Je nutno zdůraznit, že ověření metod vícekriteriálního hodnocení variant bylo v práci 

provedeno u vybraných metod a optimální pojistný produkt povinného ručení byl stanoven 

pro konkrétního rozhodovatele. 

Jelikož každou ověřovanou metodou jsme získali jinou nejlepší variantu povinného 

ručení, provedeme nyní u těchto čtyř variant scoring model, abychom mohli klientu doporučit 

jednu nejlepší variantu povinného ručení. Princip scoring modelu spočívá v tom, že každému 

kritériu přidělíme váhu vyjádřenou v procentech, přičemž využijeme aritmetický průměr vah, 

viz Tabulka 4.22. Pro každé kritérium jednotlivé varianty povinného ručení seřadíme podle 

toho, jak kritérium splňují. Na základě pořadí jim přidělíme hodnocení od 1 do 4, přičemž 1 

vyjadřuje nejlepší hodnocení a 4 vyjadřuje nejhorší hodnocení. Poté hodnocení vynásobíme 

váhou kritéria. Takto získané hodnoty pro jednotlivá kritéria sečteme a na základě získaného 

výsledku u jednotlivých variant povinného ručení zvolíme tu variantu, která nejlépe splňuje 

požadavky klienta. Bude to taková varianta, u níž bude výsledná hodnota nejnižší. 

Limity pojistného plnění jsou nejvyšší u UNIQA pojišťovny, a to u produktu POV 

SUPER 150/150 FIX, z toho důvodu získá varianta v10 hodnocení 1. U produktu 

EXCLUSIVE PLUS od ČP jsou limity pojistného plnění nižší, proto varianta v2 získá 

hodnocení 2. Nejnižší limity pojistného plnění z vybraných variant mají varianty v4 a v9,  proto 

získají nejvyšší ohodnocení, tedy 3.  

Kritérium dostupnosti pobočky bylo hodnoceno z hlediska dostupnosti pobočky 

v Třinci a Českém Těšíně. Nejvíce poboček v těchto městech má ČP, proto varianta v2 získala 

hodnocení 1, o jednu pobočku méně má pojišťovna Kooperativa, takže varianta v4 získá 

hodnocení 2. Pouze jednu pobočku, která se nachází v Třinci, má UNIQA, proto variantám v9 

a v10 bylo přiděleno nejhorší hodnocení. 

Cena povinného ručení z těchto čtyř variant je nejnižší u varianty v9, proto tato 

varianta získá hodnocení 1. Druhá nejnižší cena povinného ručení je u varianty v10, této 

variantě bude tedy přiděleno hodnocení 2. U varianty v4 je pak pojistné vyšší, proto tato 

varianta získá hodnocení 3 a nejvyšší pojistné je u varianty v2, proto této variantě bude 

přiděleno hodnocení 4.  

Počet připojištění je nejvyšší u ČP, proto varianta v2 získá hodnocení 1, pojišťovna 

Kooperativa nabízí méně připojištění než ČP, proto varianta v4 získá hodnocení 2 a nejméně 

připojištění nabízí pojišťovna UNIQA, z toho důvodu bude variantám v9 a v10 přiděleno 

hodnocení 3. 

Rozsah poskytovaných asistenčních služeb je nejnižší u ČP, proto varianta v2 získala 

hodnocení 3, Kooperativa nabízí širší rozsah asistenčních služeb, z toho důvodu varianta v4 
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získala hodnocení 2 a nejširší rozsah asistenčních služeb nabízí UNIQA, takže variantám v9 

a v10 bylo přiděleno nejlepší hodnocení, tedy 1.  

 Výše maximálního malusu je u Kooperativy vyšší, než u ČP a UNIQA pojišťovny, 

proto varianta v4 získá horší hodnocení, tedy 2. Varianty v2, v9 a v10  získají hodnocení 1. 

Výsledné hodnoty scoring modelu jsou zobrazeny v následující Tabulce 4.25. 
 

Tabulka 4.25 Scoring model pro povinné ručení  

Varianta 

Kritérium Váha 

v2 v4 v9 v10 

120 100 100 150 

2 3 3 1 k1 24,71 % 

0,4942 0,7413 0,7413 0,2471 

3 2 1 1 

1 2 3 3 k2 8,49 % 

0,0849 0,1698 0,2547 0,2547 

4 035 3 594 3 102 3 329 

4 3 1 2 k3 32,17 % 

1,2868 0,9651 0,3217 0,6434 

10 9 7 7 

1 2 3 3 k4 12,72 % 

0,1272 0,2544 0,3816 0,3816 

9 10 17 17 

3 2 1 1 k5   17,14 % 

0,5142 0,3428 0,1714 0,1714 

100 120 100 100 

1 2 1 1 k6 4,78 % 

0,0478 0,0956 0,0478 0,0478 

Celkem 100 % 2,5551 2,5690 1,9185 1,7460 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Z Tabulky 4.25 lze vidět, že nejnižší hodnocení dle scoring modelu získala varianta 

v10, což je povinné ručení POV SUPER 150/150 FIX od UNIQA pojišťovny, poté varianta 

v9, tj. povinné ručení POV SUPER 100/100 rovněž od UNIQA pojišťovny a následně 

varianty v2 a v4, které mají téměř stejné hodnocení. Na základě těchto výsledků bychom panu 

Kahounovi doporučili sjednat si povinné ručení u pojišťovny UNIQA s výběrem varianty 

POV SUPER 150/150 FIX. Tato varianta nabízí nejvyšší limit pojistného plnění, tj. 150 mil. 
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Kč, roční pojistné činí 3 329 Kč, což je v porovnání s ostatními variantami nízké. Výhodou 

této varianty je také nejširší rozsah základních asistenčních služeb, tedy 17, a nejnižší výše 

maximálního malusu, která činí 100 %. Pojišťovna UNIQA má sice pouze jednu pobočku 

v blízkosti klientova bydliště, ovšem průměrná váha kritéria dostupnosti pobočky je pouze 

8,49 %, neboť klientovi je víceméně jedno, zda pojede v případě potřeby do pobočky 

pojišťovny v Třinci nebo v Českém Těšíně. Jako nevýhodu této varianty lze považovat 

skutečnost, že nabízí pouze 7  připojištění. 
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5 Závěr 

Každému vlastníku nebo uživateli motorového vozidla, který toto vozidlo využívá na 

tuzemských veřejných komunikacích, ukládá zákon povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Z tohoto pojištění se pak hradí případné 

škody na zdraví a na majetku způsobené třetí osobě nebo osobám při provozu vozidla. Poté, 

co v ČR skončil monopol České pojišťovny na poskytování tohoto pojištění, začaly povinné 

ručení poskytovat vybrané pojišťovny, kterým byla udělena licence.  

 Cílem diplomové práce bylo analyzovat pojistný trh se zaměřením na trh s povinným 

ručením v ČR a pomocí vícekriteriálního rozhodování porovnat nabídky povinného ručení 

u všech pojišťoven, které působí na trhu povinného ručení v ČR. 

 Práce obsahuje pět samostatných kapitol. První kapitolou byl úvod. 

 Druhá kapitola byla zaměřena na charakteristiku a vývoj povinného ručení v ČR. 

Nejdříve bylo popsáno povinné ručení, včetně pojmů s ním souvisejících. Dále byla uvedena 

historie povinného ručení. Poté byla pozornost věnována pojistnému trhu, v níž byly 

charakterizovány ukazatele úrovně věcného pojistného trhu. V poslední části kapitoly byla 

popsána teorie vícekriteriálního rozhodování, přičemž byly charakterizovány vybrané metody 

stanovení vah kritérií a metody vícekriteriálního hodnocení variant.  

 Třetí kapitola práce byla věnována analýze pojistného trhu se zaměřením na trh 

s povinným ručením v ČR pomocí ukazatele předepsaného pojistného, ukazatele pojistného 

plnění, dále ukazatelů škodovosti, pojištěnosti, koncentrace pojistného trhu a doplňkových 

ukazatelů, jimiž byl ukazatel počtu komerčních pojišťoven, ukazatel počtu pojištěných 

a registrovaných vozidel a ukazatel počtu vyřízených pojistných událostí. U všech ukazatelů 

byl uveden vývoj za celkový pojistný trh, dále za trh s neživotním pojištěním a následně za trh 

s povinným ručením, a to v letech 2000 – 2010. Analýzou trhu bylo zjištěno, že dochází 

k neustálému rozvoji českého pojistného trhu, neboť ve sledovaných letech stále roste 

předepsané pojistné jak v oblasti povinného ručení, tak v oblasti neživotního pojištění 

i celkové předepsané pojistné. Předepsané pojistné je z větší části tvořeno v neživotním 

pojištění a největší část neživotního pojištění je zastoupena povinným ručením. Jelikož je 

zákonem dáno uzavřít smlouvu o povinném ručení, počet pojištěných vozidel stále roste. 

V posledních letech byl zjištěn pokles koncentrace pojistného trhu, čímž dochází k vyšší 

diverzifikaci pojistného trhu. Využitím ukazatele pojištěnosti jsme došli k závěru, že 

pojištěnost v ČR je nízká a nedosahuje ani poloviční úrovně pojištěnosti v EU. Ovšem 

v posledních třech letech pojištěnost roste a jelikož byl v důsledku vyšší finanční gramotnosti 
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občanů zaznamenán nárůst zájmů o pojištění, lze předpokládat, že pojištěnost v ČR bude 

stoupat. Pojištěnost v povinném ručení tvoří okolo 27 % pojištěnosti v neživotním pojištění. 

Pojistný trh je ovlivňován řadou faktorů, které nejsou pouze ekonomické, ale jedná se hlavně 

o nepředvídatelné události. Tato skutečnost byla potvrzena růstem pojistného plnění 

a škodovosti v roce 2002, kdy byla ČR postižena povodněmi. Pojistný trh je ovlivňován 

rovněž reakcemi klientů, což bylo prokázáno růstem pojištěnosti po předchozí živelní 

katastrofě. 

Čtvrtá kapitola práce byla zaměřena na porovnání produktů povinného ručení u všech 

pojišťoven, nabízejících povinné ručení v ČR. Nejdříve byly tři pojišťovny, které dle 

předepsaného pojistného v posledním sledovaném roce dosáhly na trhu s povinným ručením 

největšího tržního podílu, charakterizovány a byly popsány jejich produkty. Poté bylo stručně 

uvedeno, jaké varianty povinného ručení nabízí ostatní pojišťovny v ČR. Rozhodujícím 

kritériem při výběru pojišťovny je pro většinu majitelů vozidel cena pojištění. Nicméně cena 

by neměla být jediným kritériem pro výběr pojišťovny. Klienti by měli brát v úvahu také jiná 

důležitá kritéria, např. rozsah pojistného krytí, rozsah nabízených asistenčních služeb aj. Proto 

byla další podkapitola věnována výběru nejlepšího produktu dle požadavků klienta pomocí 

metod vícekriteriálního rozhodování. Nejdříve byl charakterizován subjekt, který si chce 

uzavřít povinné ručení. Poté, na základě jeho požadavků, byla stanovena kritéria hodnocení 

a vybrány varianty, na nichž byly ověřeny metody stanovení vah kritérií a metody 

vícekriteriálního hodnocení variant. Celkem bylo rozhodováno mezi deseti variantami 

povinného ručení na základě šesti kritérií. Rozhodovatelem stanovená kritéria byla limit 

pojistného plnění, počet poboček v blízkosti bydliště, výše ročního pojistného, počet 

připojištění, rozsah základních asistenčních služeb a výše maximálního malusu. 

 Vstupní data potřebná pro stanovení vah kritérií a použití vybraných metod 

rozhodování jsme získali vyčíslením a popsáním jednotlivých kritérií pro dané varianty, které 

jsme následně převedli do tvaru kriteriální matice. Váhy kritérií byly stanoveny bodovací 

metodou, Fullerovou metodou párového srovnání, metodou pořadí, Saatyho metodou 

párového srovnání a nakonec byl z důvodu vyšší spolehlivosti jednotlivých výpočtů vypočítán 

aritmetický průměr vah. Výpočtem vah jsme zjistili, že největší váha byla všemi čtyřmi 

metodami přiřazena kritériu výše ročního pojistného a naopak nejnižší hodnota váhy byla 

přiřazena kritériu výše maximálního malusu. Rovněž celkové pořadí vah bylo u všech metod 

stejné a váhy přiřazené jednotlivým kritériím pomocí Fullerovy metody a metody pořadí byly 

naprosto totožné. 
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V další podkapitole práce bylo provedeno  hodnocení jednotlivých variant ověřováním 

vybraných metod vícekriteriálního rozhodování. Byly použity celkem čtyři metody. Metodou 

váženého součtu byla jako optimální vybrána poslední varianta, tedy produkt POV SUPER 

150/150 FIX od pojišťovny UNIQA. Konjunktivní metodou byl za optimum vybrán produkt 

BENEFIT od Kooperativy. Využitím disjunktivní metody byl jako optimální vybrán produkt 

POV SUPER 100/100 od UNIQA pojišťovny a metodou PRIAM byl vybrán produkt 

EXCLUSIVE PLUS od České pojišťovny. Různé výsledky mohou být zapříčiněny tím, že 

každá metoda má své předpoklady, které je třeba dodržet, tzn. že princip výpočtů je u každé 

metody jiný. U konjunktivní, disjunktivní metody a metody PRIAM bylo nutno stanovit 

aspirační úrovně kritérií, na jejichž základě byla vybrána pouze jedna optimální varianta. 

Metoda váženého součtu vyžadovala znalost vah kritérií a využitím této metody jsme získali 

výsledná pořadí jednotlivých variant. 

Jelikož u každé metody byla vybrána jiná optimální varianta povinného ručení, byl na 

konci práce sestaven scoring model, na základě kterého byl za optimální vybrán produkt POV 

SUPER 150/150 FIX od UNIQA pojišťovny.  
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Seznam zkratek  

bj … bodové ohodnocení j-tého kritéria  

d … počet variant, které splňují aspirační úrovně 

Dj … bazální varianta pro j-té kritérium 

F … účelová funkce 

HDP … hrubý domácí produkt 

HHI … Herfindahlův-Hirschmanův index 

Hj … ideální varianta pro j-té kritérium 

kj … j-té kritérium  

MAX … maximální hodnota 

MIN … minimální hodnota 

N … celkový počet srovnání 

n … počet porovnávaných kritérií 

PSČ … poštovní směrovací číslo 

R … normalizovaná kriteriální matice  

S … Saatyho matice 

σ
2 … koeficient konzistence 

si,j … prvky Saatyho matice 

xij … prvky normalizované kriteriální matice  

u(vi) … užitek i-té varianty  

vi … i-tá varianta  

w … vektor vah 

wj … váha j-tého kritéria  

Y … kriteriální matice  

Y´ … upravená kriteriální matice  

yij … hodnota j-tého kritéria pro i-tou variantu  

yj
ID … ideální kriteriální hodnoty  

yj
m … aspirační úroveň kritéria  
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Procentní podíly pojišťoven na celkovém trhu v letech 2000 – 2010        Příloha 1 

POJISTITEL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ČP 38,12 38,44 36,63 35,75 36,39 35,46 32,8 30,17 28,88 26,36 24,62 
Kooperativa 16,99 16,81 18,01 18,9 21,47 22,64 22,68 22,06 21,98 21,5 19,8 
Allianz 8,86 9,03 8,48 8,26 7,95 7,88 7,75 7,28 7,05 7,11 6,83 
PČS 4,28 4,53 6,91 6,55 3,45 2,09 3,66 4,89 4,78 4,83 5,9 
ČSOB 8,72 6,82 6,08 5,69 5,38 5,87 6,35 6,86 6,78 6,69 6,56 
ING  5,69 5,24 5,29 4,75 4,73 4,78 4,91 5,51 5,65 4,26 3, 8 
KP 2,72 3,2 2,58 3,05 2,64 2,25 2,2 1,68 1,45 3,35 5,76 
Generali 2,47 2,6 3 4,37 4,46 4,74 5,28 5,76 6,14 6,18 5,74 
AMCICO 1,7 1,95 1,52 1,63 1,67 1,67 1,63 1,57 1,54 1,47 1,39 
UNIQA 1,78 1,8 1,98 2,32 2,5 2,44 2,6 2,87 3,13 3,26 3,19 
ČPP 1,18 1,69 2,29 2,87 3,29 3,42 3,59 3,6 3,88 4,29 4,08 
EGAP 1,52 1,59 0,5 0,38 0,49 0,48 0,75 1,05 0,65 0,84 1,45 
AXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,38 0,39 
Winterthur (AXA ŽP) 1,24 1,29 1,21 1,19 1,08 1,32 1,26 1,49 1,55 2,25 2,5 
Gerling-Konzern (HDI) 0,42 0,39 0,33 0,2 0,16 0,2 0,22 0,24 0,2 0,19 0,21 
AVIVA 0,28 0,33 0,38 0,36 0,49 0,64 0,6 0,6 0,63 0,55 0,62 
HVP 0,32 0,26 0,26 0,28 0,31 0,29 0,28 0,25 0,29 0,37 0,33 
ČP Zdraví 0,25 0,24 0,22 0,18 0,24 0,16 0,16 0,16 0,21 0,25 0,24 
VICTORIA pojišť. 0,18 0,2 0,18 0,19 0,18 0,19 0,2 0,22 0,27 0,31 0,34 
Union poj. 0,13 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D.A.S. poj.právní ochrany 0,14 0,15 0,16 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,18 0,16 
ČESCOB poj. 0,12 0,14 0,11 0,11 0,14 0,16 0 0 0 0 0 
Wüstenrot, životní poj. 0,08 0,13 0,21 0,23 0,18 0,16 0,18 0,17 0,18 0,2 0,28 
Evropská Cestovní Poj. 0,11 0,12 0,1 0,13 0,13 0,15 0,17 0,19 0,19 0,16 0,14 
Poj. UNIVERSAL 0,09 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CARDIF PRO VITA 0,07 0,08 0,19 0,36 0,56 0,69 0,84 0,95 1,08 1,19 1,25 
CERTUSIA poj. 0,12 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KRAVAG-SACH 0,02 0,04 0 0 0 0 0   0 0 0 
Slavia 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,14 0,2 0,42 
Gothaer Versicherungen 0,03 0,03 0,03 0,04 0 0 0 0 0 0 0 
ČKP 0,01 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 
AIG Czech Republic 0 0,07 0,65 0,79 0,95 0,94   0 0 0 0 
Wüstenrot 0 0 0 0 0   0 0 0,01 0,18 0,2 
Direct 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,1 0,16 0,19 

 

 



1 

Procentní podíly pojišťoven na trhu neživotního pojištění v letech 2000 – 2010  Příloha 2 

POJISTITEL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ČP 36,66 36,27 36,89 36,38 36,68 36,74 35,9 33,73 31,75 29,07 27 
Kooperativa 21,97 21,89 23,49 23,94 27,36 28,37 28,7 28,54 28,11 27,75 26,76 
Allianz 10,9 11,61 11,39 11,33 10,59 10,14 9,81 8,99 8,67 8,64 8,35 
PČS 2,55 2,95 2,36 2,9 0,92 0,01 0,03 0,07 0,1 0,13 0,81 
ČSOB 5,64 4,99 3,47 4,34 3,9 4,04 4,4 4,67 4,9 4,85 4,68 
METLIFE AMCICO 0,18 0,2 0,17 0,29 0,32 0,34 0,35 0,36 0,35 0,34 0,31 
KP 0,3 0,34 0,29 0,34 0,25 0,28 0,38 0,42 0,39 0,32 0,35 
Generali 5,25 4,46 4,83 5,54 5,55 5,54 6 6,73 7,21 7,54 7,26 
HVP 0,45 0,43 0,43 0,43 0,49 0,44 0,44 0,42 0,47 0,63 0,61 
UNIQA 2,65 2,84 3,01 3,06 3,33 3,08 3,12 3,44 3,86 4,16 4,42 
ČPP 3,04 2,95 3,78 3,47 4,25 4,32 4,43 4,55 4,85 5,37 5,37 
EGAP 2,21 1,1 0,53 0,63 0,81 0,77 1,24 1,78 1,09 1,45 2,68 
Triglav 0 0 0 0 0 0 0,59 0,7 0,86 0,85 0,81 
AXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,65 0,71 
MAXIMA 0 0 0 0 0 0 0,12 0,16 0,21 0,25 0,44 
PVZP 0 0 0 0 0 0 0,5 0,44 0,44 0,46 0,52 
ČP Zdraví 0,41 0,39 0,35 0,29 0,4 0,26 0,26 0,26 0,36 0,42 0,45 
HDI 0 0 0 0 0 0 0,37 0,41 0,34 0,33 0,39 
Direct 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0,17 0,27 0,35 
D.A.S. poj.právní ochrany 0,24 0,25 0,25 0,25 0,27 0,27 0,3 0,31 0,32 0,31 0,3 
VICTORIA 0,18 0,2 0,18 0,12 0,1 0,09 0,11 0,1 0,13 0,14 0,17 
Wüstenrot 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,31 0,38 
Evropská Cestovní Poj. 0,08 0,09 0,18 0,22 0,22 0,25 0,28 0,33 0,32 0,28 0,26 
AXA ŽP 0,07 0,07 0,08 0,07 0,09 0,09 0,08 0,08 0,1 0,13 0,14 
CARDIF PRO VITA 0,96 0,76 0,43 0,46 0,78 0,95 1,15 1,35 1,54 1,74 1,99 
AIG  2,25 1,1 1,07 1,3 1,56 1,52 0 0 0 0 0 
GERLING 0,42 0,39 0,33 0,33 0,26 0,33 0 0 0 0 0 
ČESCOB 0,09 0,11 0,17 0,19 0,24 0,26 0 0 0 0 0 
Slavia 0,05 0,05 0,05 0,08 0,09 0,09 0 0   0 0 
CREDIT SUISSE 0,12 0,13 0,14 0,14 0,12 0 0 0 0 0 0 
GOTHAER 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0 0 0 0 0 0 
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Procentní podíly pojišťoven na trhu povinného ručení v letech 2000 – 2010       Příloha 3 

POJISTITEL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Allianz 13,07 12,59 11,61 10,6 10,34 10,34 9,75 9,31 9,41 9,43 9,81 
AXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0,44 0,53 
ČP 43,3 45 46,53 45,38 45 44,01 40,64 37,42 34,12 31,12 28,35 
ČPP 3,28 4,05 5,18 9,14 10,5 10,43 10,86 11,1 13,23 12,21 12,29 
ČSOB 0,74 0,76 0,9 3,89 3,66 4,3 4,84 5,18 5,65 5,51 5,67 
Direct 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0,4 0,68 0,93 
Dolnorakouská 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0,03 0 
Generali 2,48 2,29 2,34 3,38 3,17 4,74 6,67 8,76 9,36 9,15 9,18 
HVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0,85 0,58 

CHARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,11 0,09 
IPB 4,46 3,74 3,29 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kooperativa 18,69 19,47 25,18 22,83 25,85 24,29 24,58 23,75 22 21,49 22,82 
KP 8,98 7,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PČS 4,02 3,21 2,98 3,22 0 0 0 0 0 0 0 
Slavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,43 1,29 
Triglav 0 0 0,01 0,08 0,17 0,42 0,85 1,41 2,12 2,36 2,27 
Union 0,15 0,13 0,13 0,27 0   0 0 0 0 0 
UNIQA 0,65 0,64 0,93 1,21 1,3 1,47 1,77 2,43 2,77 3,24 4,02 
Wüstenrot 0 0 0 0 0 0 0,04 0,49 0,71 0,91 1,01 
Zürich 0,17 0,66 0,92 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Počet pojištěných vozidel v letech 2000 – 2010               Příloha 4 

ROK POJISTITEL 
POČET POJIŠTĚNÝCH VOZIDEL 

K 31.12. 
CELKEM 

Allianz 675 973 
ČPP 169 553 
ČP 2 239 678 
PČS 208 069 
ČSOB 38 518 
Generali 128 263 
IPB 230 829 
KP 464 524 
Kooperativa 966 744 
Union 7 777 
UNIQA 33 575 

2000 

Zürich 8 898 

5 172 401 

Allianz 661 997 
ČPP 212 862 
ČP 2 365 637 
PČS 168 836 
ČSOB 40 041 
Generali 120 347 
IPB 196 626 
KP 391 890 
Kooperativa 1 023 593 
Triglav 0 
Union 6 620 
UNIQA 33 676 

2001 

Zürich 34 784 

5 256 909 

Allianz 627 779 
ČPP 280 162 
ČP 2 515 300 
PČS 160 841 
ČSOB 48 616 
Generali 126 522 
IPB 177 749 
Kooperativa 1 361 298 
Triglav 591 
Union 6 877 
UNIQA 50 308 

2002 

Zürich 49 506 

5 405 549 

Allianz 548 546 
ČPP 473 386 
ČP 2 349 277 
PČS 166 542 
ČSOB 201 387 
Generali 175 129 
Kooperativa 1 181 991 
Triglav 4 013 
Union 13 996 
UNIQA 62 679 

2003 

  

5 176 946 
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Allianz 545 038 
ČPP 553 755 
ČP 2 372 352 
ČSOB 193 152 
Generali 166 988 
Kooperativa 1 362 836 
Triglav 9 054 

2004 

UNIQA 68 623 

5 271 798 

Allianz 560 235 
ČPP 565 488 
ČP 2 385 827 
ČSOB 233 058 
Generali 256 792 
Kooperativa 1 316 759 
Triglav 22 759 

2005 

UNIQA 79 702 

5 420 620 

Allianz 552 786 
ČPP 615 673 
ČP 2 303 030 
ČSOB 274 108 
Generali 377 873 
Kooperativa 1 393 058 
Triglav 47 985 
UNIQA 100 177 

2006 

Wüstenrot 2 528 

5 667 218 

Allianz 558 636 
ČPP 665 702 
ČP 2 244 130 
ČSOB 310 827 
Direct 8 319 
Dolnorakouská 0 
Generali 525 265 
Kooperativa 1 424 382 
Triglav 84 791 
UNIQA 145 904 

2007 

Wüstenrot 29 505 

5 997 461 

CHARTIS 2 329 
Allianz 589 111 
AXA 1 665 
ČPP 828 560 
ČP 2 137 013 
ČSOB 353 751 
Direct 24 897 
Dolnorakouská 1 694 
Generali 586 292 
HVP 8 509 
Kooperativa 1 377 802 
Slavia 1 195 
Triglav 132 837 
UNIQA 173 441 
Wüstenrot 44 217 

2008 

  

6 263 313 
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CHARTIS 6 980 
Allianz 613 747 
AXA 28 681 
ČPP 925 394 
ČP 2 025 815 
ČSOB 358 784 
Direct 44 400 
Dolnorakouská 1 809 
Generali 597 792 
HVP 55 187 
Kooperativa 1 399 066 
Slavia 28 118 
Triglav 153 795 
UNIQA 211 220 

2009 

Wüstenrot 59 561 

6 510 349 

CHARTIS 6 282 
Allianz 667 268 
AXA 35 311 
ČPP 969 161 
ČP 1 875 694 
ČSOB 381 669 
Direct 61 991 
Generali 573 909 
HVP 38 523 
Kooperativa 1 435 478 
Slavia 107 423 
Triglav 158 802 
UNIQA 244 343 

2010 

Wüstenrot 77 225 

6 633 079 
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Přehled asistenčních služeb poskytovaných jednotlivými pojišťovnami                           Příloha 5 
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