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1. ÚVOD 
 

Dovolená představuje pro většinu z nás čas relaxace a odpočinku. Převážně zahraniční 

pobyty jsou velmi žádané a díky stále se rozvíjejícímu cestovnímu ruchu máme opravdu 

širokou škálu možností, kde svých „několik dní volna“ strávit. Kdo by se netěšil na slunečné 

pobřeží, perfektně upravené a dlouhé svahy, nejskrytější cestičky hor, světové řeky,                  

či křišťálově čistá jezera. Vše se zdá perfektní do doby, kdy nás překvapí nečekaná situace, 

která náš plánovaný čas dokáže otočit úplně jiným směrem, než bychom si přáli. Zklamání 

z nezdařilé dovolené se nedá eliminovat nikdy, co však můžeme, je zajistit se tak, aby se 

důsledky nepříjemných událostí daly co nejvíce zmírnit. K tomu nám jde na pomoc pojištění.  

Díky nabídce, kterou pojišťovací zprostředkovatelé či přímo pojišťovny nabízejí, se 

nám obzor pojištění nesoustřeďuje pouze na zdravotní rizika, ale i na rizika, kterými mohou 

být neúmyslné způsobení škody třetí osobě, ztráta či poškození zavazadel, zrušení pobytu              

a další. Pojišťovny nabízí svým klientům takové produkty, které jsou přizpůsobeny dle typu 

zákazníka, dle cílového místa, časového rozmezí a dalších faktorů. 

Cílem diplomové práce bude vymezit význam cestovního pojištění v rámci výjezdového 

cestovního ruchu, na modelových příkladech provést právní rozbor při řešení pojistných 

událostí a potvrdit tak výhodnost produktu cestovního pojištění z pohledu klienta. Modelové 

příklady budou znázorňovat vybrané situace, které mohou nastat a právní předpisy společně 

se všeobecnými podmínkami cestovního pojištění vybraných pojišťoven nám pomohou            

při řešení těchto situací.  

Práce bude rozdělena do čtyř částí. V první části budou popsány základní pojmy 

v souvislosti s pojištěním a výjezdovým cestovním ruchem. Druhá část bude specifikovat 

smluvní formality. Informace obsažené ve druhé kapitole budou získány převážně z právních 

předpisů a z všeobecných podmínek pojišťoven. 

Třetí část, výzkumná, bude obsahovat modelové situace nahodilých události                                      

při výjezdu do zahraničí. Nejdříve bude řešen výběr pojistného produktu pro daný model                             

od čtyř pojišťoven, které budou z dotazníkového šetření vyhodnoceny jako nejvíce využívané. 

Následně bude rozebrána situační stránka daného příkladu. Bude rozebráno, jak by měla být 

nahodilá událost řešena.  



 
 

Čtvrtá kapitola nám uzavře celou práci definováním si trendů v cestovním pojištění 

s návazností na inovace, které jsou díky těmto trendům nezbytné.  

Metody, použité v diplomové práci budou dvě. První metodou bude metoda 

srovnávací, jejímž východiskem bude stanovení nejlépe vyhovujícího produktu z nabídky čtyř 

pojišťoven působících na pojistném trhu. V návaznosti na tuto metodu, bude použita právní 

metoda výkladu právních předpisů a to metoda jazyková, s jejíž pomocí bude do textu zahrnut 

přímý výklad právní normy. 

Diplomový práce bude založena na prostudování odborné literatury, odborných publikací, 

zákonů a vyhlášek a podkladů získaných z internetových stránek jednotlivých pojišťoven                

a z jejich interních zdrojů. Celý text bude doplněn poznatky získanými z dotazníkového 

šetření, které bylo vypracováno pro tuto práci. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PŘI VÝJEZDOVÉM CESTOVNÍM RUCHU 
 

2.1 Výjezdový cestovní ruch 
 

Dle Světové organizace cestovního ruchu WTO (World Tourism Organization) je cestovní 

ruch definován jako: „dočasná změna místa pobytu, tj. cestování a přebývání mimo místo 

trvalého bydliště, ne déle než 1 rok, zpravidla ve volném čase za účelem rekreace, rozvoje 

poznání a spojení s lidmi.“ Cestovní ruch lze rozdělit na příjezdový, tzv. incoming                   

a výjezdový, tzv. outgoing (outcoming). Vzhledem k tomu, že i samotný cestovní ruch 

posiluje platební bilanci státu, je nutné si vymezit, jaký směr mají jednotlivé složky. 

Příjezdový cestovní ruch je považován za aktivní složku. Její hlavní charakteristikou je 

kompenzace schodku obchodní bilance státu, zvyšuje saldo cestovního ruchu a dochází 

k inkasu devizových příjmů. Jednoduše řečeno, každý turista utrácí a proto příliv turistů          

ze zahraničí znamená pro Českou republiku příliv dodatečných financí. Předmětem našeho 

zkoumání je výjezdový cestovní ruch. Tato negativní složka snižuje saldo cestovního ruchu      

a díky ní dochází k vývozu devizových prostředků do zahraničí. Má tedy částečně opačný 

směr než příjezdový cestovní ruch. Částečně, protože pod výjezdový cestovní ruch musíme 

zařadit i výjezdy turistů v rámci tuzemska. V tomto případě nedochází k odlivu peněz            

do zahraničí.  

 Podíváme-li se na výjezdový cestovní ruch z jiné stránky, můžeme vidět příležitost    

pro podnikání. V současnosti podnikání, které může být velmi výnosné. Na trhu cestovního 

ruchu působí řada společností nabízejících své služby pro klienty, kteří chtějí pomoci           

jak s výjezdem do zahraničí, tak s výjezdem v rámci České republiky. Dovolená, jak bychom 

měli správně označovat námi myšlený výjezd, je pro všechny pracující symbolem odpočinku, 

klidu a relaxace, popřípadě adrenalinu a sportovních a turistických zážitků. Každý z nás dává 

přednost jinému typu své dovolené a převážně místu, kde chce dovolenou trávit. Dle výsledků 

Českého statistického úřadu byl stanoven počet rezidentů za rok 2010, kteří trávili dovolenou 

v České republice na 5 866 tisíc. Do zahraničí vycestovalo ve stejném roce 4 323 tisíc Čechů.
1
 

Nejčastěji jsme cestovali na území Evropy (87 % výjezdů) méně potom na území Afriky (9%) 

a Ameriky a Asie (4%). Mezi země Evropy, které byly pro Čechy za rok 2010 

                                                           
1
 Rezidentem je osoba, která má na území dané země bydliště, popřípadě osoba obvykle se zde zdržující. 



 
 

nejatraktivnější, patří Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Řecko a Egypt.
2
 Příloha č. 1 nám ukáže 

přesnější informace k výjezdovému cestovnímu ruchu. 

Cestování se stalo neodmyslitelnou součástí našich životů. Tento fenomén však pod svým 

názvem neskrývá jen příjemně prožité chvíle s našimi kamarády a blízkými. Jako v běžném 

životě i zde vyvstává riziko související s nahodilými událostmi, které nás mohou na našem 

odpočinku nemile překvapit. Můžeme se rozhodnout, zda budeme riziku čelit sami, nebo se 

pokusíme jeho následky zmírnit. Pomoc, v případě nepříjemných událostí v zahraničí, nám 

poskytují společnosti, pojišťovny, nabízející pojištění pro případy výjezdů z České republiky. 

Cestovní pojištění není jen zajištění zdravotní péče, ale nabízí klientům i taková připojištění, 

které mohou zajistit situace v případech úrazu, ztráty či poškození zavazadel, způsobení 

škody na majetku či zdraví třetí osoby, zrušení cesty, únosu letadla atd.. Než se dostaneme 

k samotnému cestovnímu pojištění, seznámí se nejdříve s obecnými informacemi                     

o pojišťovnictví a pojistném trhu. 

2.2 Pojištění a pojišťovnictví 
 

 „Pojišťovnictví představuje specifické odvětví ekonomiky, zahrnující všechny 

specializované instituce – komerční pojišťovny a pojištění představuje v tomto kontextu 

průřezovou ekonomiku, sloužící k ovlivňování ekonomik odvětvových.“
3
 

Nejdříve se podíváme na pojištění ze základních hledisek. To první souvisí se 

zahrnutím pojištění do nástrojů finanční sféry. Z tohoto pohledu si pod pojmem pojištění 

představíme tvorbu, rozdělení a použití fondu, kterým jsou v případě potřeb zajištěny ty 

subjekty, které byly přímo vystaveny negativní nahodilé události, jež byly částečně 

odhadnutelné. Tato teorie je však zaměřena pouze na tvorbu finančních rezerv a jejich využití. 

Náhradu škody lze však napravit nejen z finančních zdrojů, ale i v podobě navrácení věci      

do původního stavu, odstraněním negativních následků a podobně. 

Dalším pohledem je: „Pojišťovnictví jako finanční služba“. I přes to,                          

že prostřednictvím pojišťovnictví jsou vytvářeny finanční rezervy, nelze však zcela souhlasit 

s uvedeným tvrzením. V současnosti je často předkládán argument tvrdící, že veškerá činnost 

spojená s rizikem se řadí mezi výrobní faktory. Proto vyvstává rozpor mezi zařazením 

pojišťovnictví do finanční sféry, či výrobní. 

                                                           
2
 Český statistický úřad, CSU [online].[22. 1. 2012]. Dostupné z:  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru40_cr 

3
 Ducháčková, E., Daňhel, J.: Teorie pojistných trhů. 34 s. 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru40_cr


 
 

Z právního hlediska představuje pojišťovnictví právní vztah, jenž je naformulován 

v pojistné smlouvě. Pojistitel se zavazuje, že za úplatu poskytne pojištěnému pojistné plnění, 

v případě, že nastane pojistná událost, blíže specifikovaná v pojistných podmínkách. Tato 

teorie nám formuluje účastníky pojistného vztahu, kterými jsou pojistitel, pojistník                  

a pojištěný.
4
 

Pojistný trh představuje takový trh, který je obecně znám. Na jedné straně je nabídka, 

která je tvořena pojišťovnami a dalšími zprostředkovateli pojištění. Druhá strana pojistného 

trhu je prezentována poptávkou, kterou vytváří zájemci o pojištění. Je tedy zřejmé, že vztahy 

mezi subjekty pojišťovnictví jsou stejné, jako obecně známé předpoklady ekonomického trhu.  

Martina Eckardt tvrdí, že pojistné trhy jsou charakteristické tím, že se v nich vyskytují 

neúplné informace na obou stranách tohoto trhu, které mohou vést až k morálnímu hazardu      

a nepříznivému výběru chování.
5
 

Budeme li si blíže specifikovat hlavní subjekt pojištění, bude nutné nahlédnout do Zákona 

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých předpisů (dále jen: „Zákon                    

o pojišťovnictví“). Zde nalezneme přesnou definici pojišťovny a to, že pojišťovnou se rozumí 

tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu        

(§ 3). Tuzemská pojišťovna je taková právnická osoba, jež získala od České národní banky 

povolení k vykonávání pojišťovací činnosti a jež byla založena jako akciová společnost      

nebo družstvo v rozsahu takovém, které jí bylo schváleno.  V případě provozování pojišťovny 

z jiného členského státu, která by chtěla na našem trhu působit, je požadováno, aby právnická 

osoba disponovala úředním povolení a sídlila na území Evropské unie, popřípadě na území 

Evropského hospodářského prostoru. I v případě pojišťovny ze třetího státu je nutné získat 

povolení od České národní banky. V České republice však může tato pojišťovna provozovat 

svou činnost pouze prostřednictvím pobočky (§ 4).  Produkty pojišťoven se ve své podstatě 

neliší. V případě cestovního pojištění některé pojišťovny nabízí balíčky vytvořené na míru 

klientům, kteří buď cestují za odpočinkem, za sportem, či na služební cestu. Některé 

                                                           
4 Pojistitelem je právnická osoba, která má oprávnění provozovat pojištění, tj. pojišťovna případně jiná 

instituce, které bylo uděleno povolení k provozování pojištění. Pojistníkem se rozumí osoba, která má pojistný 

vztah vůči pojistiteli a která se v pojistné smlouvě zavázala platit pojistné za pojistnou ochranu. Pojištěný je ten, 

na jehož majetek, odpovědnost za škody, život nebo zdraví se pojištění vztahuje. 

5 ECKARDT, M.: Insurance Intermediation. 246 s. 

 



 
 

pojišťovny umožňují svým zákazníkům, aby si tyto balíčky vytvořili sami dle svých 

preferencí.  

Jaká ale ve skutečnosti je úloha pojišťoven v případě výjezdů do zahraničí? Tuto otázku 

lze zodpovědět modelovou situací. Každý občan České republiky, tzv. hráč, by měl být držitel 

evropského průkazu zdravotního pojištění. Tento průkaz je pro nás povolenkou 

k bezplatnému ošetření v zemích Evropské unie. Zdravotnictví v zahraničních státech bychom 

mohli považovat za protihráče, jejichž ošetření je v každém státě jinak omezeno. Zpravidla 

zahrnuje pouze základní a nezbytné poskytnutí zdravotní péče. Služby nad tento rámec, 

jakožto i veškeré zdravotnické služby v třetích zemích, si musíme hradit z vlastních 

finančních zdrojů. A právě v těchto situacích se na poli objevuje další hráč, hrající na naší 

straně, komerční pojišťovna. Její úlohou je, v případě že si sjednáme cestovní pojištění, 

uhradit náklady vzniklé při nahodilých událostech, kterým následovala hospitalizace, ošetření, 

léčba a podobně.  Působnost pojišťoven se rozšířila o takové služby zajišťující nás nejenom 

ve zdravotnictví, ale i naše osobní věci, majetek, naši odpovědnost a další. Nejocenitelnější 

složkou cestovního pojištění je asistenční služba, která nám zajišťuje telefonickou pomoc 

v nám neznámém prostředí.  

V případě nabídky cestovního pojištění, si musíme nejdříve uvědomit, že pojišťovny jej 

nabízí pod stejným názvem, ovšem ve své podstatě se mohou nabídky lišit. Některé 

pojišťovny nabízí balíčky pojištění, skládající se z jednotlivých složek připojištění, pojištění 

léčebných výloh je do balíčku vždy zahrnuto. Jednotlivé balíčky jsou upraveny tak,             

aby vyhovovaly vždy určité skupině lidí. Jiné pojišťovny umožňují svým klientům sestavit si 

balíček s cestovním pojištěním dle jejich požadavků. Pojistitelů je na pojistném trhu opravdu 

mnoho. Pro každého z nás je však otázkou, kterou pojišťovnu zvolit. Existuje mnoho 

společností, které se snaží jednotlivé pojišťovny porovnat. Nejsilnější pojišťovnou je ta, která 

má na pojistném trhu největší podíl. 

Dle České asociace pojišťoven, která byla založená v roce 1994 jako zájmové sdružení 

komerčních pojišťoven a podíl jejích členů na pojistném České republiky představoval v roce 

2010 celých 98 %, je nejsilnější pojišťovnou Česká pojišťovna a.s. (24,8 %), druhou 

nejsilnější je Kooperativa pojišťovna (19,8%), Allianz pojišťovna (6,8%), ČSOB Pojišťovna 



 
 

(6,6%), Pojišťovna České spořitelny (5,9%), Komerční pojišťovna (5,8%) a Generali 

Pojišťovna (5,7%).
6
 

Každoročně vyhlašují nejlepší pojišťovnu roku Hospodářské noviny. Za rok 2011 umístily 

na prvních čtyřech místech pojišťovny: 

1. Česká pojišťovna a.s. 

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

3. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

4. Allianz pojišťovna, a.s.
7
 

Průzkum prováděný Hospodářskými novinami své výsledky stanovil podle činností 

pojišťoven v životním a neživotním pojištění. 

Srovnáme-li uvedené výsledky sledující celkovou činnost pojišťovny s výsledky 

získanými z dotazníku zaměřeného pouze na cestovní pojištění, zjistíme, že 

dotazovanými respondenty byla při jejich posledním výjezdu do zahraničí nejčastěji 

volena Česká pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna a.s. a 

Allianz pojišťovna, a.s. Uvedená situace je znázorněna v grafu č. 2.1. 

Graf 2.1: Kterou pojišťovnu volíte, popřípadě volili jste při posledním výjezdu do zahraničí. 

 
                                                           
6
 Česká asociace pojišťoven, CAP: Výroční zpráva 2010 [online].[22. 1. 2012]. Dostupné z:: 

http://www.cap.cz/ItemF.aspx?list=DOKUMENTY_01&view=pro+web+V%c3%bdro%c4%8dn%c3%ad+zpr%c3%
a1vy 
7
Informace ze světa pojištění [online].[22. 1. 2012]. Dostupné z:  http://www.opojisteni.cz/  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

V pojišťovnictví existuje vedle pojišťovací činnosti i činnost zajišťovací, která může být 

provozována pojišťovnou, či zajišťovnou, která sídlí na území České republiky a jež byla 

založena jako společnost akciová, v takovém rozsahu, které jí bylo uděleno na základě 

povolení vystavené Českou národní bankou. Zajišťovací činnost může být dále provozována 

zajišťovnou z jiného členského státu, která je právnickou osobou s povolením k provozování 

zajišťovací činnosti v jiném členském státě, či zajišťovnou z třetího státu, kterou je právnická 

osoba, která je v souladu s právem země svého sídla oprávněna provozovat tuto činnost. 

Pojišťovny a zajišťovny jsou povinny udržet si svou solventnost, tj. mít po celou dobu své 

činnosti dostatečnou výši vlastních zdrojů. 

V současnosti působí na pojistném trhu celá škála pojišťoven, které nabízí velké množství 

svých pojistných produktů. Tato situace byla příčinou vzniku subjektů, jejichž podnikání je 

upraveno Zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a pojistných 

likvidátorech. Zprostředkovatelskou činností se dle tohoto zákona rozumí předkládání návrhů 

na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, provádění prací směřujících 

k uzavření pojistných či zajistných smluv, uzavírání pojistných či zajistných smluv jménem     

a na účet pojišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána a v neposlední řadě zahrnuje toto 

podnikání pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných a zajišťovacích smluv. 

Dle tohoto zákona lze rozdělit zprostředkovatelskou činnost na šest kategorií: 

- Vázaný pojišťovací zprostředkovatel, 

- podřízený pojišťovací zprostředkovatel, 

- výhradní pojišťovací agent, 

- pojišťovací agent, 

- pojišťovací makléř, 

- pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není Česká 

republika. 

Zákon o pojistných zprostředkovatelích a pojistných likvidátorech definuje činnost 

spočívající v práci související s řešením pojistných událostí. Činností likvidátora je na základě 

smlouvy uzavřené s pojišťovnou zjistit rozsah její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.   

 



 
 

2.3 Pojištění 

 

„Pojištění je dnes chápáno jako efektivní způsob tvorby a rozdělování finančních rezerv 

k úhradě potřeb, jež vznikají z nepříznivých náhodných událostí“
8
.  Ekonomický subjekt 

podléhající nahodilým událostem, může negativní následky těchto událostí vyrovnat 

z vlastních zdrojů, nebo se může proti nim pojistit. Z těchto finančních zdrojů, pojišťovny 

vytváří, rozdělují a užívají pojistný fond k výplatě finančních potřeb pro subjekty, které byly 

postihnuty negativními následky nahodilých událostí. Tyto finanční zdroje bychom mohli 

nazvat jako tzv. kolektivní rezervy dané pojišťovny. Prostředky, jimiž jsou kolektivní rezervy 

tvořeny, pocházejí z pojistných plateb od všech pojištěných u daného ekonomického subjektu. 

K představě slouží schéma č. 2.1. 

Schéma č. 2.1: Tvorba Rezerv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V případě sjednávání pojištění je nutné brát na zřetel, že pojišťovna nám poskytuje finanční 

náhrady za vzniklé škody související s pojistnou událostí. Pojištěním se tedy nerozumí 

eliminace rizika, ale finanční pomoc při jejich následcích. 

Prostředky, které pojišťovna získá, uloží do pojistných rezerv. Jejich výše je stanovena 

Českou národní bankou. Druhá část je použita pro vyplácení pojištění. Pojištění je podmíněno 

uzavřením pojistné smlouvy, která nám vymezuje právní vztah mezi fyzickou a právnickou 

osobou.  

                                                           
8
 HORA, J., ŠULCOVÁ, J., ZUZAŇÁK, A.: Příručka pro zprostředkovatele pojištění. 18 s.  



 
 

Hlavní vlastností, kterou pojištění disponuje je solidárnost, které představuje vědomí 

pojistníků, že jimi vložené příspěvky nemusí být zpětně navráceny, ale naopak využity 

k pokrytí následků pojistných událostí vzniklých někomu jinému. Pojištění rovněž souvisí 

s podmíněnou návratností, které spočívá ve vyplacení pojistného v případě, že nastane 

pojistná událost a neekvivalentností, jež souvisí s rozdílnou výši pojistného plnění                  

a zaplaceného pojistného. 

 

2.3.1 Členění pojištění 

 

Sjednané formy a druhy pojištění jsou přesně vymezeny v Zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné 

smlouvě (dále jen: „Zákon o pojistné smlouvě“). 

Dle formy pojištění 

Podle formy pojištění lze pojištění rozdělit na zákonné a smluvní. Smluvní se dále 

rozděluje na smluvní pojištění dobrovolné a smluvní pojištění povinné.  

Zákonné pojištění je takové, které je uloženo právnické či fyzické osobě na základě 

zákona. Pojištění může vzniknout bez uzavření pojistné smlouvy, dle zvláštních předpisů. 

Tímto typem pojištění je například Zákonné pojištění za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání  (§ 205d z. č. 65/1965 Sb.), 

V případě smluvního pojištění má fyzická i právnická osoba větší volnost. Povinné 

smluvní pojištění je předepsáno daným předpisem, který ukládá povinnost uzavřít pojištění. 

Tato povinnost se ukládá nejčastěji u povolání, kdy je nutné zajistit ochranu před nežádoucími 

následky. Jako příklad povinného smluvního pojištění bychom mohli uvést Povinně smluvní 

pojištění lékaře, stomatologa a lékárníka (220/1991 Sb.) či Povinně smluvní pojištění              

z provozu vozidla (168/1999 Sb.). 

V případě zákonného pojištění je předem určená pojišťovna, která pojistný úkon 

provede. U Smluvního pojištění je výběr pojištění v pravomoci pojištěného. 

U tohoto rozdělení bychom námi zkoumanou oblast pojištění, tj. cestovní pojištění, 

zařadili do pojištění dobrovolného. Jeho uzavření není podmíněno zákony ani předpisy. Jeho 

uzavření spočívá pouze na vůli fyzické osoby, zda má zájem eliminovat následky, které 



 
 

mohou vzniknout při výjezdu do zahraničí. Na každém z nás je nejenom to, zda si pojištění 

uzavřeme, ale i to, u které pojišťovny pojištění zřídíme. 

Dle způsobu pojištění 

Podle způsobu pojištění rozdělujeme pojištění na obnosové a škodové. 

Pojištění obnosové je charakteristické tím, že pojištěnému subjektu vyvstane právo    

na získání dohodnuté sumy od pojistitele v případě, že nastane pojistná událost. Výše obnosu 

je nezávislá na rozsahu škody, ale je vypočítána na základě výše pojistného. 

Škodové pojištění je vyplaceno v případě pojistné události v takové výši, která byla 

vyčíslena dle vzniklé škody. Pojištěný subjekt se nemůže domáhat vyšší částky, než takové, 

která odpovídá vzniklé škodě. 

Cestovní pojištění může být jak pojištěním škodovým tak obnosovým. V případě 

pojištění léčebných výloh postupuje při vzniklé pojistné události oprávněný nejprve 

zaplacením za zdravotní péči. Následně se na základě faktur a dokumentů o zdravotní péči 

v zahraničí domáhá u pojišťovny, u které si zřídil pojištění. Uzná li pojišťovna pojištěnému 

oprávnění k získání pojistného plnění, je mu vyplacena v takové výši, kterou pojištěný 

v zahraničí vynaložil. V této situaci se jedná o pojištění škodové. Stejně bychom zařadili          

i doplňkové služby jakými jsou úrazové připojištění, připojištění zavazadel, připojištění 

odpovědnosti za škodu a podobně.  

 Do obnosového pojištění řadíme připojištění k cestovnímu pojištění, kterým je 

například připojištění nevyužité dovolené. Stane li se nám při pobytu v zahraničí úraz, 

kterému bude následovat hospitalizace, či ošetření obírající nás o více než 1 den naší 

dovolené, je povinností pojišťovny, za předem dohodnutých podmínek, vyplatit pojištěnému 

kompenzaci za nevyužité dny jeho pobytu. Stejně bychom postupovali, kdybychom mě-li 

smluveno připojištění únosu. 

Podle odvětví 

Podle odvětví rozdělujeme pojištění na životní a neživotní. 

Životní pojištění zahrnuje případy související s fyzickými osobami přímo, orientují se 

na jejich dožití či úmrtní. Sjednáme-li si některé z životního pojištění, dostaneme se              



 
 

do vztahu, kdy je nám vyplacena dohodnutá pojistná částka v případě, že se dožijeme data 

uvedeného v pojistné smlouvě. 

Neživotní pojištění, zahrnující pojištění majetku, pojištění úrazu, nemoci a podobně, 

se od životního liší tím, že nemůžeme s jistotou říct, zda se v případě jedné pojistné smlouvy 

pojistná událost uskuteční či nikoliv.  

I přesto, že cestovní pojištění nese rysy životního pojištění, je řazeno mezi pojištění 

neživotní. V případě zřízení pojistné smlouvy dopředu nevíme, zda k pojistné události 

skutečně dojde. Pokud k pojistné události nedojde, pojištěný nemá právo na výplatu 

pojistného plnění. 

. 

2.4 Cestovní pojištění 
 

Plánujeme-li jakýkoliv výjezd do zahraničí či tuzemska vystavujeme se riziku, že se mohou 

stát události, jež naši cestu mohou velmi znepříjemnit. Jako členové Evropské unie máme sice 

právo na částečně hrazenou lékařskou péči v prostorách EU, ovšem rozsah této péče se 

v jednotlivých zemích liší a je velmi omezený. Vědomost mezi občany České republiky          

o tomto právu je velmi nízká. Z 200 dotazovaných vědělo pouze 12,5% jakých nároku se       

na základě evropské zdravotní průkazky mohou v zemích EU domáhat. 32,5% si odpovědí 

ano nebylo jisto a 38,5 % respondentů odpovědělo, že nároky spíše neznají. 16,5% otevřeně 

přiznalo, že o svých nárocích neví. Grafické zobrazení je umístěno v příloze č. 7. V případě, 

že patříme mezi osoby averzní k riziku, je pro nás výhodné, zajistit si cestovní pojištění, které 

není zárukou bezpečnějšího pobytu, či cesty, ale je schopno nám nepříjemnosti vzniklé          

na cestách pomoci řešit.  

2.4.1 Definice cestovního pojištění 

Cestovní pojištění již definovalo mnoho autorů, odborníků v oboru pojišťovnictví. Daňhel       

a Ducháčková popisují cestovní pojištění jako: „zabezpečení klientů pojišťovny při cestách 

mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí.“
9
. Dvojice Slepecký, Polách se ve své publikaci 

shodli na definici: „Cestovní pojištění je primárně určené pro potenciální klienty, kteří cestují 

do zahraničí a chtějí omezit rizika neočekávaných událostí v cizím prostředí.“ 

                                                           
9 DUCHÁČKOVÁ, E., DAŇHEL, J.: Teorie pojistných trhů. 216 s. 



 
 

2.4.2 Klasifikace cestovního pojištění 

 

Základní pojištění, pojištění léčebných výloh, kryje léčebné náklady a asistenční služby:
10

 

- úhrada léčebných nákladů různého druhu, 

- návštěva blízkou osobou v nemocnici, 

- převoz zesnulého do místa trvalého bydliště, 

- doprovod dětí při návratu do vlasti, 

- další, přesně specifikované, asistenční služby 

- pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku 

V rámci připojištění je možné řešit nadstandardní případy cestovního pojištění: 

- úrazové připojištění, 

- připojištění zavazadel, 

- připojištění zodpovědnosti, 

- připojištění storna zájezdu, 

- náklady na advokáta ... 

Cestovní pojištění bychom dále mohli rozdělit podle několika dalších kritérií. Je nutné 

rozlišovat typ zvolené cesty. V případě běžných rekreačních a poznávacích cest, odpočinkově 

provozovaných rekreačních činností a studijních pobytů bychom zvolili pojištění turistických 

cest.  V té situaci, kdy by naše cesta souvisela s výkonem práce zaměstnance či podnikatele, 

jakož i výkonem práce charitativní a dobrovolné činnosti, využili bychom pojištění 

pracovních cest. Pojištění sportovních cest zřídíme v případě, že cestujeme s jasným cílem 

provozování sportu a pohybové činnosti v rámci aktivního odpočinku, či v rámci sportovně 

organizovaných amatérských či profesionálních soutěží. 

Pojištění můžeme sjednat na dobu nezbytně nutnou, tj. pojištění krátkodobé v rozmezí       

od 1 až 90 dnů. Pojištění dlouhodobých pobytů se sjednává na 91 až 365 dní. V těch situacích, 

kdy několikrát za rok uskutečňujeme časově omezené výjezdy, je vhodné sjednat si pojištění 

opakovaných výjezdů. 

Základním rozdělením cestovního pojištění je takové, kde určujeme, zda se jedná o pobyt 

v tuzemsku či nikoliv. Tuzemské pojištění může zahrnovat všechny části cestovního pojištění 

                                                           
10 SLEPECKÝ, J., POLÁCH, J.: Pojišťovnictví v České a Slovenské republice. 102 s.  
 



 
 

vyjma pojištění léčebných výloh, které jsou zahrnuty do zdravotního pojištění. Pojištění        

při výjezdu do zahraničí uvádí možnosti oblastí, do kterých se můžete pojistit. Nejčastěji se 

pojištění rozděluje na pojištění v rámci Evropy (většina pojišťoven zde zahrnuje i Turecko), 

dále svět vyjma USA, svět včetně USA. Rozdělení dle oblastí je specifické u každé 

pojišťovací společnosti. V případě, že se rozhodujete podniknout cestu do zemí, kde vyvstává 

velké riziko (země, kde právě probíhají válečné nepokoje a podobně), je dobré brát na zřetel, 

že vybraná pojišťovna Vás nebude ochotna pro tuto cestu pojistit. Rizikové oblasti jsou 

zpravidla uváděny na internetových stránkách pojišťoven a lze se jich dohledat                         

i na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničí. 

Pojištění lze sjednat individuálně, pro každou osobu zvlášť, nebo pro celou rodinu, 

skupinu osob, zaměstnance, klienty či pro sportovce. Pojistný vztah, který mezi dvěma 

subjekty vzniká, může být buď přímý, pojištěný uzavírá smlouvu přímo u pojišťovny,            

či zprostředkovaný, kdy je pojištění zřízeno prostřednictví zprostředkovatele, který má právo 

pojišťovnu zastupovat.  

Cestovní pojištění lze sjednat sedmi způsoby. Tím prvním je osobní návštěva pojišťovny. 

Pojištění je možné zřídit přímo na pobočce, popřípadě prostřednictví cestovní kanceláře,        

či jiných subjektů, které působí jako zprostředkovatelé pojišťoven. Zaškolení pracovníci Vám 

osobně předloží veškeré možnosti pojištění, pomohou Vám se sestavením pojištění                  

a poskytnou Vám všechny potřebné informace. Z pobočky budete odcházet s kartičkou 

pojištění, brožurkou obsahující veškeré potřebné dokumenty a s nezbytnými kontakty. 

Nevýhodou tohoto způsobu je časová ztráta, kterou by-jste mohli ušetřit. Můžeme se totiž 

nechat pojistit přes telefon či přes on-line stránky jednotlivých pojišťoven. Telefonicky,        

přes call centra pojišťovny, nahlásíte veškeré potřebné informace o Vašem výjezdu, pracovník 

pojišťovny Vám sdělí základní informace a následně se domluvíte na způsobu předání 

potřebných dokumentů. Nevýhodou je pouze telefonický kontakt. Novinou, kterou vybrané 

pojišťovny nabízí je sjednání cestovního pojištění přes sms zprávu. V takovémto případě musí 

mobilní telefon obsahovat aplikaci, která toto sjednání umožňuje. On-line sjednání pojištění je 

časové nejméně náročné a vlastně i nejpohodlnější. Na stránkách pojišťovny si můžete v klidu 

prozkoumat veškeré možnosti. S pomocí formuláře si navolíte Vámi zvolené služby.             

Po zaplacení je vám rovněž v elektronické podobě doručena cestovní smlouva společně 

s dalšími potřebnými dokumenty. Poslední možností pro sjednání pojistné smlouvy 

cestovního pojištění je aktivovat si jej přes platební kartu. Tuto službu dnes již nabízí většina 

bank. Graf č. 2.2 uvádí, kterými způsoby je nejčastěji sjednáváno cestovní pojištění. 



 
 

Graf č. 2.2: Jaký způsob uzavření pojistné smlouvy cestovního pojištění zpravidla volíte? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pojišťovny nabízí svým klientům možnost zvolit si různé kombinace. Základem každého 

pojištění je vždy pojištění léčebných výloh, ke kterému lze dále navolit jednotlivá připojištění. 

Dle výzkumu jsme zjistili, že 94 % dotazovaných volí k Pojištění léčebných výloh i úrazové 

připojištění. Polovina dotazovaných si rovněž sjednává i připojištění zavazadel                        

a odpovědnosti za škodu, Připojištění zrušení cesty, tzv. storna zájezdu vyhledává 35 % a 10 

% se připojišťuje i pro případ vzniklých výloh souvisejících s vozidlem. Nejméně 

využívanými typy připojištění jsou pro případy nevyužité dovolené, zrušení cesty,                  

či přerušení cesty, zpoždění a zmeškání odjezdu. Připojištění únosu nebylo voleno jediným 

respondentem. Kompletní informace k této otázce jsou obsaženy v příloze č. 7. 

2.4.3 Složky cestovního pojištění 

 

Pojištění léčebných výloh 

Základní složka cestovního pojištění, která by měla být zřízena vždy, když plánujeme 

zahraniční cestu. Pojištění léčebných výloh představuje zajištění nákladů, které nám vznikly 

na základě nemoci či úrazu v zahraničí, tzv. pojistné události a které pojišťovna musí uhradit, 

dle smluvního vztahu.  Za náklady, které pojišťovna hradí obecně, považujeme náklady         

na ošetření, léčbu (hospitalizace, operace, ošetření nutná k zamezení bolesti), léky, přepravu 

do nejbližšího zdravotnického zařízení, převoz do místa trvalého bydliště, v případě úmrtí 
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převoz tělesných ostatků či pohřeb v zahraničí, přeprava nezletilých dětí v případě 

hospitalizace rodičů, náklady na ubytování blízké osoby (tzv. pojištění opatrovníka). 

 Pojištění léčebných výloh je pojištěním škodovým. Pojistitel hradí náklady do výše 

skutečně vynaložených nákladů, které musí být prokazatelné. Horní hranice pojistného plnění 

je stanovena limity, které jsou předem stanoveny.  Pojištěný si při každém zdravotním úkonu 

musí nechat lékařský nález a musí požádat o vystavení účtu, kterým se domáhá u pojistitele 

pojistného plnění.  

 Pojišťovny nejsou ochotny hradit vše. Je proto nutné znát případy, které pojistné 

plnění vylučují. Z pravidla jimi jsou případy, kdy byla cílem cesty léčba. Pojistitel nehradí 

náklady v případech, kdy došlo k léčbě a ošetření, které nebyly nezbytně nutné, náklady 

související s chronickým onemocněním, náklady vynaložené na kosmetické zákroky, protézy, 

očkování. Pojistitel má právo odmítnout uhradit náklady na ošetření či léčbu, které byly 

následkem požití alkoholu či drog. 

Asistenční služby 

Asistenční služba je součástí pojištění léčebných výloh. Svým zákazníkům je prostřednictvím 

této služby zajištěna spolupráce s česky mluvícími pracovníky pojistitele. V jejich kompetenci 

jsou rady, nejčastěji prostřednictvím telefonní sítě, jak se zachovat v případě potřeby 

lékařského ošetření či v případě převozu pacienta. Klientovi zajišťuje platební záruku            

za vyšetření, v případě hospitalizace klienta kontaktuje rodinu. Často zjišťuje stav 

zahraničních nemocnic a kontrolují, zda se zahraniční nemocnice nepokouší zneužít české 

turisty. Tento jev se často stává v zemích, kde se zdravotnictví pohybuje na jiné úrovni 

(Egypt, Turecko, Řecko aj.). Asistenční služba je klientům pojistitele k dispozici celých        

24 hodin denně. 

 Je možné si sjednat pojištění doplňkových asistenčních služeb, které toto pojištění 

rozšiřují zejména o nepřetržitou schopnost poskytnout klientům rady v oblasti turistické, 

lékařské, administrativně-právní, telefonickou pomoc v nouzi, či v překladu a tlumočení. 

Pracovníci asistenční služby dále poskytují telefonickou pomoc při pracovních pobytech, 

zprostředkování návratu v případě potíží, při zpoždění letu. 

Úrazové připojištění 



 
 

Úrazové připojištění je k pojištění léčebných výloh sjednáváno velice často. V případě 

zprostředkovatelů, cestovních kanceláří, které nabízí klientům k jejich zájezdům cestovního 

pojištění, je toto připojištění v balíčku pojištění vždy. Jak je z názvu zřejmé, jedná o úhradu 

nákladů, které nám vzniknou v souvislosti s úrazem pojištěného. Rozdíl mezi tímto pojištěním 

a pojištěním léčebných výloh je v tom, že u pojištění léčebných výloh hradí pojistitel náklady 

spojené s ošetřením, léčbou a hospitalizací. Sjednáním připojištění úrazu se pojistitel 

zavazuje, že za nás zaplatí náklady vzniklé při smrti úrazem, v případě trvalých následků 

úrazem a také je vypláceno denní odškodné po dobu nezbytné doby léčení. 

 I u tohoto pojištění je nutné ověřit si, v kterých případech pojistitel náklady nehradí. 

Jedná se převážně o situace, kdy dojde k úrazu následkem provozování extrémních                 

či adrenalinových sportů. Plánujeme li takovýto druh dovolené, doporučuje se pojistitele 

informovat a stanovit vyšší výši pojistného s ohledem na tento druh odpočinku. Rovněž 

nesmíme zapomenout, že stane li se nám úraz, jehož příčinou by mohl být alkohol či jiné 

návykové látky, je pojistná událost anulována.  

 Plánujeme li zahraniční pobyt s cílem provozovat extrémní a adrenalinové sporty 

doporučuje se připojistit se proti nečekaným událostem, které mohou při těchto činnostech 

nastat. Doplňkový produkt k pojištění Připojištění rizikových sportů zahrnuje mezi rizikové 

sporty, které jsou předmětem pojistného plnění vodní sporty (jachting, rafting, plachtění, 

sjíždění divoké řeky, potápění, motorové sporty ve vodě), letání na rogalu, bezmotorové          

a motorové létání, paragliding, létání balónem, seskok padákem, bungee jumping, 

vysokohorská turistika, horolezectví, speleologie, lyžování a snowboarding na určitých 

trasách, rychlobruslení či skialpinismus, bojové sporty.  

Připojištění zavazadel 

Tento typ připojištění nám minimalizuje škody vzniklé ztrátou, zničením či poškození věcí 

osobní potřeby a věcmi pořízené v průběhu dovolené. Při pracovních cestách se pojištění 

vztahuje na věci, patřící zaměstnavateli, jež má dotyčný v průběhu cesty k dispozici.                

I u tohoto typu připojištění jsou vyjímky, které nelze pojistit. Jedná se především o peníze 

v hotovosti, magnetické karty, jízdenky, letenky, šeky, cenné papíry a podobně.  

 Pojistná událost je uznána tehdy, je li prokazatelné, že pojištěné předměty byly 

dostatečně zabezpečeny. Pojištění je sjednáno pro případy ztráty, odcizení či zničení věci 

krádeží, loupežným přepadením, živelní událostí, při dopravní nehodě či ztrátou při přepravě. 



 
 

Připojištění odpovědnosti za škodu 

Nejenom v tuzemsku se nám může stát, že naší neopatrností způsobíme škodu na zdraví         

či majetku někoho jiného. Řešení takové situace se řídí zákonem státu, ve kterém ke škodě 

došlo. Odškodnění se může vyšplhat do statisíců.  Pojistná událost vzniká v případě škod 

způsobených při činnostech vzniklých při rekreaci, zábavě, rekreačním sportování, cyklistice 

či při škodách vzniklých následkem opatrování zvířete.  

 Připojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým a hodnota, kterou je pojistitel 

povinen hradit je ohraničen výší sjednaného limitu plnění. Limity plnění jsou nejčastěji 

rozděleny na tři druhy plnění: na škody na zdraví, škody na ostatní věci a ostatní škody. 

Pojistitel pojištěnému zajišťuje rovněž úhradu nákladů vzniklých při soudním řízení a právní 

ochranu proti neoprávněným nárokům poškozených na náhradu škody. 

 V podmínkách cestovního pojištění jsou vymezeny situace, které nelze považovat      

za pojistnou událost. I zde je nezbytnou složkou asistenční služba, která v případě nutnosti, 

zašle vratnou zálohu na odměnu právníkovi, či na kauci. Zálohu musí pojištěný zpětně 

uhradit. 

 Mnoho z nás si při pobytu v zahraničí pronajímá auto, aby mohli být vybrané kultuře, 

přírodě a lidem blíž. Jako u většiny nečekaných události nemůžeme vyloučit riziko dopravní 

nehody.  Pojištění odpovědnosti za škodu nekryje škody způsobené motorovým vozidlem. 

Proto nabízejí pojišťovny produkt pojištění spoluúčasti při dopravní nehodě. Pojistnou 

událostí je tedy dopravní nehoda. V případě, že viníkem je pojištěný a je povinen zaplatit 

spoluúčast z pojištění vozidla tak je pojistné plnění ze strany pojistitele vyloučeno. Částka, 

která je pojištěnému vyplacena se vypočítává pouze na základě doložení policejního 

protokolu o dopravní nehodě, smlouvou o půjčení vozidla, doklad o pojištění půjčeného 

vozidla a doklad o zaplacení spoluúčasti. 

 

Připojištění zrušení cesty 

Pojištění zrušení cesty, tzv. pojištění storna zájezdu je doporučováno u zájezdů či pobytů, 

které si zřizujeme dopředu. Pojištění je u většiny případů nabízeno cestovními kancelářemi, 

které nám zajistí pojištění zajišťující nás v situacích, kdy nemůžeme náš pobyt uskutečnit.       

I zde je pojistitel jištěn tím, že pojistné plnění je vyplaceno dle stanovených podmínek.        



 
 

Dle data storna zájezdu je vypočítána výše plnění. Pojišťovny požadují spoluúčast pojištěného 

ve výši z pravidla od 20 až 30%.  

 Pojistná událost nastává tehdy, dojde li k akutnímu onemocnění, úrazu, znásilnění, 

otěhotnění, smrtí dotyčného či smrtí jemu blízké osoby, úmrtí spolucestujícího, rozsáhlým 

škodám na majetku pojištěného či spolucestujícího, živelní pohromě, epidemii či předvoláním 

pojištěného k soudu. Situace, na které se pojištění nevztahuje, jsou vymezeny v pojistných 

podmínkách. 

Připojištění přerušení cesty 

Dojde-li ke smrti, úrazu, vážnému onemocnění nejbližšího příbuzného pojištěného, 

k podstatné škodě na majetku pojištěného či k živelní pohromě, můžeme se souhlasem 

asistenční služby využít produkt pojištění přerušení cesty. Pojistné plnění se vztahuje             

na dopravu z místa pobytu v zahraničí do vlasti, pokud nebylo možné využít původně 

naplánovaného dopravního prostředku. Pojistitel po pojištěném požaduje, aby doložil cestovní 

doklady a originál rezervačních dokladů na zahraniční cestu, lékařskou dokumentaci, úmrtní 

list, policejní zprávy nebo jiné dokumenty, které jsou podstatné pro uznání pojistné události. 

Většinou nelze za pojistnou událost uznat situace, kdy k přerušení cesty dojde do 12 hodin 

před plánovaným návratem z cesty. 

 

 Připojištění nevyužité dovolené 

Za pojistnou událost je u Pojištění proti nevyužité dovolené považována hospitalizace            

či ošetření, které nám ubere z dovolené více než 1 den. Stejně jako u připojištění přerušení 

cesty je i zde rozhodnutí o uznání pojistného plnění v plné kompetenci asistenční služby. 

Pojištěnému je vyplácena náhrada za každý den nevyužité dovolené od dne, kdy došlo 

k nástupu do nemocnice. Výše pojistného plnění je sjednáno v pojistné smlouvě a je       

předem omezeno částkou na den. 

 V případě, že klient neplánuje dovolenou, ale pracovní cestu, je vhodné využít produkt 

Pojištění pobytu v nemocnici. Toto připojištění je ve své podstatě stejné jako pojištění 

nevyužité dovolené. Pojistnou událostí je hospitalizace v nemocnici, která přesáhne 1 den       

a znemožňuje výkon pracovní cesty. Za každý den stráveny v nemocnici následující po dnu 

hospitalizace je pojištěnému vyplácena kompenzace. Pojistné plnění je obnosové a pomáhá 



 
 

pojištěnému překlenout nepříjemnosti související s léčbou a neschopnosti pokračovat 

v pracovní cestě. 

Připojištění zpoždění a zmeškání odjezdu 

Tento produkt kompenzuje pojištěnému nepříjemnosti související se zpožděním, popřípadě 

zrušením odjedu dopravního prostředku, kterým měl pojištěný cestovat. Důvod, který           

lze uznat jako příčina vzniku pojistné události je stávka, provozní důvody, nepříznivé počasí 

či selhání techniky.  

 Zmešká li pojištěný dopravní prostředek, který měl sloužit k dopravě dotyčného         

do cílového místa, je pojistné plnění uznáno pouze v prokazatelně doložených případech 

dopravní nehody prostředku, kterým se pojištěný pohyboval na místo odjezdu, zpoždění 

hromadného dopravního prostředku, či při náhlých změnách ve veřejné dopravě.  

 Tento typ pojištění je pojištěním obnosovým. U zpoždění odjezdu je kompenzována 

každá započatá hodina zpoždění, avšak pouze do výše limitu. Kritériem pro určení výše 

úhrady jsou výdaje na občerstvení. Při zmeškání odjezdu hradí pojistitel dodatečné náklady    

na dopravu do místa, z kterého může pojištěný pokračovat v cestě dle původního plánu. 

Připojištění únosu 

Při naší cestě může dojít k jevu, který se vyskytuje velmi vyjímečně, ovšem vyloučit riziko 

jeho vzniku nemůžeme a proto i pro tuto situaci existuje pojistný produkt, kterým je pojištění 

únosu. Za pojistnou událost se tedy považuje únos letadla, či jiného dopravního prostředku. 

Aby pojistitel pojistné plnění uznal, musí poškozený doložit potvrzení od dopravce,               

že dopravní prostředek byl skutečně unesen. Následně dochází k finanční kompenzaci,         

tzn. pojištění je obnosové, které pojištěnému pomáhá překonat narušení cestovních plánů        

a prožité nepříjemnosti. 

Připojištění výloh souvisejících s vozidlem 

Tento produkt je atraktivní zejména pro ty klienty, kteří plánují výjezd do zahraničí vlastní 

dopravou. Pojistná událost nastává v případě, kdy došlo k poškození vozidla, či bylo-li 

odcizeno. Pojištěný dokládá výdaje na pomoc technické silniční služby, za odtah vozidla         

a služby nejbližší autoopravny, v případě dopravní nehody policejní protokol o nehodě           

či protokol o odcizení vozidla. Nelze li vozidlo použít při další cestě, hradí pojistitel náklady 

na ubytování a na cestu do místa, z kterého bude pojištěný schopen pokračovat v cestě. 



 
 

3. SMLUVNÍ FORMALITY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ 
 

Nutné formality, týkající se zřízení cestovního pojištění jsou obsaženy v pojistné smlouvě, 

jejíž právní úprava je obsažena v Zákoně o pojistné smlouvě. 1. ledna roku 2005 nabyla tato 

právní úprava účinnosti.
11

 Některá ustanovení však vstoupila v platnost 1. května 2004, tj. den 

vstupu České republiky do Evropské unie. Pojistnou smlouvu právo Evropské unie také 

upravuje a to v Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 z 17. června       

2008 o právu rozhodné pro smluvní závazkové vztahy.  

Zákon o pojistné smlouvě definuje pojistnou smlouvu jako: „smlouvu o finančních 

službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout           

ve sjednaném rozsahu a plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.“ 

Pojistná smlouva, dvoustranný právní úkon, má soukromoprávní charakter, což je 

předpokladem subsidiární působnosti občanského zákoníku. I v případech, že v právním 

vztahu bude na jedné straně pojistník podnikatelem, je použití obchodního zákoníku zcela 

vyloučeno. Pojistnou smlouvu je možné upravit odchylně na základě smluvního ujednání. 

Před tím, než nám vzniká nárok na pojištění, je nutné podepsat pojistnou smlouvu, která musí 

vždy obsahovat: 

 určení pojistitele, pojistníka, oprávněné osoby, 

 určení zda se jedná o pojištění škodové či obnosové, 

 vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, 

 výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné               

nebo jednorázové, 

 vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, 

 v případě pojištění osob, bylo li dohodnuto, že se oprávněná osoba bude podílet        

na výnosech pojistitel, způsob jakým se oprávněná osoba na těchto výnosech bude 

podílet. 

Předmětem pojistných podmínek, vydaných pojistitelem a přiložených k pojistné smlouvě 

jsou zejména: 
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 Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2004 se i nadále řídí ustanoveními hlavy patnácté (§788 – 828) Zákona č. 
40/1964 Sb., občanského zákoníku, které právní úpravu a vymezení pojistné smlouvy do tohoto dne 
upravovalo. 



 
 

 Vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, 

 vymezení pojistné události, 

 stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost, poskytnou pojistné 

plnění, 

 způsob určení rozsahu pojistného plnění. 

Pojistník by měl být s těmito podmínkami před podepsáním smlouvy vždy seznámen.           

Ve skutečnosti nejsou pojistníci vždy poctiví. Jak vyplývá z průzkumu, důkladně studuje 

všeobecné podmínky jen 17,5 % z dotazovaných, kdy ženy jsou pečlivější než muži. 41,5 % 

respondentů si podmínky prochází pouze v bodech, které je nejvíce zajímají. 26% Podmínky 

spíše nečtou.  Zbylých 15 % podmínky vůbec nečtou, nebo důvěřují informacím, které jim 

byly sděleny pojišťovnou. Uvedené údaje jsou znázorněny v tabulce a grafu č. 12, v příloze   

č. 7. 

3.1. Vznik, trvání, změna a zánik cestovního pojištění 
 

Cestovní pojištění je možné sjednat maximálně na dobu 1 roku. Lze se nechat pojistit            

na omezený časový úsek ohraničující počátek a konec našeho pobytu v zahraničí, nebo          

na delší časové období, ve kterém dojde k více výjezdům do zahraničí.  Pojištění je 

právoplatné ode dne, který je uveden v pojistné smlouvě. Sjednáme li si pojištění v den, který 

požadujeme, aby již bylo pojištění platné, považuje se za počátek pojištění uvedený den          

a hodina na smlouvě. Sjednáme li si pojištění přes internet, potom je možné uzavřít pojištění 

vznikající nejdříve den následující po dni, ve kterém jsme uzavřeli smlouvu. 

V případě dlouhodobého cestovního pojištění s opakovanými výjezdy začíná pojištění 

platit dle předem stanovených pravidel od dne, kdy pojištěný opustit Českou republiku. 

V případě pojistné události je nutné předložit cestovní doklad jako důkaz, že daná událost je 

opravdu předmětem pojištění. 

Pojištění trvá při nezměněných podmínek po celou dobu, která je uvedena ve smlouvě. 

Ve vyjímečných situacích platí pojištění po dobu delší a to tehdy, došlo li k vážnému 

onemocnění či úrazu, kterému následovala hospitalizace. Rovněž je pojistná doba 

automaticky prodloužena v případě, že se pojištěný nebyl schopen dopravit do země z důvodu 

stávky dopravce, teroristického činu či živelních katastrof. 



 
 

Pojištění zaniká dle Zákona o pojistné smlouvě uplynutím doby, na které bylo 

pojištění sjednáno, písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením pojistníka                 

nebo pojistitele, odmítnutím plnění ze strany pojistitele, nesplněním podmínek jedné ze stran, 

takovým způsobem ukládající druhé straně právo o zrušení pojistného vztahu, například 

nezaplacením pojistného. Poslední možností zániku pojistné smlouvy je výpověď.  

Pro případ neživotního i životního pojištění lze vypovědět smlouvu tak, že pojistitel 

nebo pojistník pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.               

Po doručení výpovědi druhé straně začne běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím 

pojištění zaniká. Pojistník může pojištění vypovědět do 1 měsíce po sdělení o převodu 

pojistného kmene nebo jeho části, nebo do 1 měsíce po odnětí povolení provozovat 

pojišťovací činnost pojistitele. Po doručení výpovědi opět začne běže osmi denní výpovědní 

lhůta. 

V případě pouze neživotního pojištění lze navíc, že pojistitel nebo pojistník mohou 

soukromé pojištění také vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení o vzniku pojistné 

události. Po doručení začne běžet měsíční výpovědní lhůta. Bylo-li sjednáno pojištění 

s běžným pojistným, pak soukromé pojištění zanikne výpovědí pojistitele nebo pojistníka      

na konci pojistného období. Oprávněný musí výpověď doručit alespoň 6 týdnů                    

před uplynutím pojistného období. 

 

3.2 Územní rozsah 
 

Oblast, na kterou se cestovní pojištění vztahuje, musí být vždy uvedena v pojistné smlouvě, 

popřípadě v pojistných podmínkách. Výše pojistného se předem stanovuje, dle nejčastějšího 

rozdělení států do třech oblastí: 

 Tuzemsko – tj. území České republiky 

 Evropa – Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 

Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, 

Island, Itálie, Srbsko a Černá Hora, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 

Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovensko, 



 
 

Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie a dále 

státy: Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko. 

 Svět – všechny ostatní státy světa 

3.3 Práva a povinnosti 
 

Jako každý právní vztah mezi stranami existují i v případě uzavření pojistné smlouvy 

povinnosti, které musí strany dodržovat a na základě nichž má druhá strana právo se domáhat 

se práv z povinností vyplývajících. Ještě než se budeme seznamovat s jednotlivými právy        

a povinnostmi je nutné, definovat jednotlivé účastníky pojistného vztahu. Zákon o pojistné 

smlouvě uvádí, že účastníkem soukromého pojištění je pojistitel a pojistník jakožto smluvní 

strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo     

nebo povinnost. Pod pojmem pojistitel se skrývá právnická osoba, která má oprávnění 

k provozování pojišťovací činnosti podle zvláštního zákona. Pojistitelem je tedy pojišťovna. 

Je však nutné přesněji vymezit pojmy pojistník a pojištěný. Pojistníkem je osoba, která 

s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, 

odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu je soukromé pojištění sjednáno. 

Osoba, na kterou se pojištění vztahuje, nemusí tedy být osobou, která pojištění uzavřela.  

A nyní k právům a povinnostem. Nejvšeobecnější větou je v případě cestovního 

pojištění, z právního hlediska podmínka, která nám vysvětluje koloběh mezi pojištěným          

a pojistitelem a zní takto:„Pojistník má povinnost zaplatit pojistiteli pojistné. Pojistitel má 

právo se tohoto pojistného domáhat, jeho povinností je poskytnout pojistné plnění. Pojištěný 

má právo se tohoto pojistného plnění domáhat.“
12

 V případě nezaplacení soukromého 

pojištění toto pojištění zaniká uplynutím lhůty stanovené pojistitelem, nejdříve však 1 měsíc 

po stanovené lhůtě. Pojistitel musí oprávněnému zaslat upomínku o upozornění o zániku 

pojištění. 

Povinností vztahující se pro všechny účastníky pojistného vztahu je informační 

povinnosti, která zní takto: „povinnost odpovědět úplně a pravdivě na všechny písemné 

dotazy druhé smluvní strany týkající se sjednávaného pojištění.“
13

 Stejně jako kterýkoliv jiný 

trh i na pojistném trhu vyvstává nebezpečí vzniku asymetrie informací, které vedou 
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 Pojistného plnění se může domáhat i pojistník, ovšem jedině se souhlasem pojištěného. 
13 KARFÍKOVÁ, M., PŘIKRYL, V. a kolektiv:  Pojišťovací právo. 231 s. 



 
 

k porušování právního vztahu mezi subjekty. Zjistí li smluvní strana, že byly při sjednávání 

pojištění uvedeny nepravdivé údaje, má právo od smlouvy odstoupit. 

Jsou li porušeny povinnosti vyplývající ze sjednaného soukromého pojištění,               

či ze změny pojistné smlouvy a bylo li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může 

pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit. Pokud mělo porušení povinností vliv na vznik 

pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejich následků nebo na zjištění        

nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký 

vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinností plnit. Nebyla li splněna povinnost oznámit 

zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě tohoto zvýšení pojistnou smlouvy vypověděl, 

náleží pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku soukromého 

pojištění. 

3.3.1 Práva a povinnosti pojistitele 

Po uzavření pojistné smlouvy má pojistitel oprávnění zabezpečit identifikaci pojistníka, 

pojištěného a oprávněné osoby při uzavírání a změně pojistné smlouvy a identifikační údaje     

o těchto osobách vést ve své evidenci.
14

 

Pojišťovny mají pravomoc upravit si všeobecné podmínky.  Z tohoto vyvstává 

pojistiteli další povinnost a to k pojistné smlouvě přiložit pojistné podmínky, nejsou-li 

v pojistné smlouvě uvedeny přímo. Pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné 

smlouvy prokazatelně seznámen. Z tohoto vyplývá, že i když si zajistíme cestovní pojištění     

u jedné pojišťovny, nemusí být stejné, jako když si jej zařídíme u pojišťovny jiné. Je proto 

dobré porovnat své možnosti a rozhodnout se pro produkt té společnosti, která nám bude 

přinášet největší užitek. 

Každá ze stran musí obdržet alespoň jedno vyhotovení pojistné smlouvy. 

Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je pojistitel povinen úměrně 

tomuto snížení snížit pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika 

dozvěděl. Zvýší-li se pojistné riziko tak, že pojistitel by smlouvu v tomto rozsahu rizika 

uzavřel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se o zvýšení 

pojistného rizika dozvěděl navrhnout změnu pojistné smlouvy. Pojistník je povinen se 

k tomuto návrhu vyjádřit do jednoho měsíce ode dne jeho doručení, nebylo-li dohodnuto 
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osoby, její sídlo a u tuzemských právnických osob též identifikační číslo. 



 
 

jinak. Pokud pojistník nebude se změnou pojistné smlouvy souhlasit, či se k této změně 

nevyjádří do 1 měsíce, má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět a to do 2 měsíců     

ode dne kdy uplynula měsíční lhůta k vyjádření pojistníka. V takovéto situaci zanikne 

pojištění do 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. Jestliže se pojistné riziko zvýší 

takovým způsobem, že pojistitel by v takovém případě pojištění neuzavřel, má právo 

pojistnou smlouvu vypovědět a to do 1 měsíce ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. 

Pojištění zaniká uplynutím 8 dnů od dne doručení výpovědi pojistníkovi. 

Pojistitel je povinen zahájit šetření ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit               

bez zbytečného odkladu. Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců, po tom co byla 

pojistná událost ohlášena. Do 15 dne po skončení šetření musí vyplatit pojistné plnění. 

V případě zvýšení nákladů na šetření, které musel pojistitel vynaložit porušením povinností 

účastníků pojištění, má pojistitel právo požadovat přiměřenou náhradu po tom, kdo povinnost 

porušil. 

3.3.2 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného 

Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu na pojistné riziko pojištěného. V tomto případě,    

je-li pojistník a pojištěný rozdílnou osobou je pojistník povinen seznámit pojištěného 

s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika. 

Právo na pojistné plnění může pojistník mít pouze tehdy, prokáže li splnění povinností 

a prokáže-li, že mu byl k přijetí pojistného plnění dán souhlas pojištěného, popřípadě 

zákonného zástupce takové osoby. 

Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal pojištění 

cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do soukromého pojištění namísto pojistníka a to 

dnem jeho smrti, nestanoví li pojistná smlouva jinak. 

Nastane li pojistná událost je pojistník bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit,     

že nastala se tak stalo. Jeho povinnosti s tímto související je podat pravdivé vysvětlení             

o vzniku a rozsahu této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem 

dohodnutým v pojistné smlouvě. Není li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost 

pojištěný; je li pojistnou událostí smrt pojištěného, má tuto povinnost oprávněná osoba. 

Zákon o pojistné smlouvě dále uvádí, že prokáže-li se, že oprávněná osoba způsobila 

pojistnou událost úmyslně sama nebo ze svého podnětu, pak nemá právo na pojistné plnění. 

Pojistiteli tedy odpadá povinnost k vyplacení pojistného plnění. 



 
 

Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik 

pojistného rizika. V případě pojištění cizího pojistného rizika má tuto povinnost pojištěný. 

 

3.4 Výše pojistného 

„Pojistné je úplatou za pojištění, za finanční službu, kterou pojistitel poskytuje.“
15

 Povinností 

pojištěného je zaplatit pojistiteli pojistné dle smlouvy. Pojistitel má tímto právo na pojistné    

od pojištěného. Pojistiteli vzniká právo na pojistné dnem uzavření pojistné smlouvy           

nebo dnem rozhodným dle uzavřené smlouvy. Platbu pojistného lze platit jednorázovou 

platbou či běžnou. U běžně placeného pojistného se pojistné platí ve stanové výši za pojistné 

období a jeho splatnost je stanovena na první den pojistného období, není li uvedeno jinak. 

Jednorázové pojistné se vyznačuje platbou pojistného v plné výši na celou dobu, na kterou 

bylo soukromé pojištění sjednáno. Splatnost je stanovena na den uzavření pojistné smlouvy. 

V případě cestovního pojištění je pojistná částka placena jednorázově, pokud není 

v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pojistitel má tedy nárok na úhradu pojistného              

před počátkem pojištění.  

Pojistné je nositelem dvou částí. Ta část, která se spotřebovává v průběhu pojištění, se 

nazývá riziková. V případě druhé části, rezervotvorné, se nám platby ukládají a jejich plnění 

nastává až v budoucnosti 

3.4.1 Kalkulace 

Výše pojistného je nejčastěji stanovováno pojistitelem, v některých případech lze výši sjednat 

společně. Výše pojistného je vypočítáváno dle zásad, které jsou vázány veřejnoprávními 

předpisy. Každý pojištěný má právo, aby mu jej pojišťovna na žádost vydala. Stanovená 

částka musí být uvedena v pojistné smlouvě. Provést změny je možné pouze na základě 

dohody mezi oběma stranami. Existují však případy, uvedené v Zákoně o pojistné smlouvě, 

které umožňují změnu pojistného, nejčastěji běžného, které lze změnit jednostranně 

pojistitelem. 

Dle Martinovičové musí částka stanovena za pojištění odpovídat riziku, které 

pojištěný pojistiteli přináší. Jeho výše musí být takové, aby pokrývalo nároky v průběhu 

pojistného období, umožnilo vytvořit rezervu pro nevybavené škody, technické rezervy           

a výdaje komerční pojišťovny. Mělo by vytvořit pojišťovně zisk a fond na zábranu škod. 
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Stanovení výše pojistného je závislé na rizikovosti daného pojištění a dále na několika 

faktorech. Prvním je rozsah pojištění. Základem pro cestovní pojištění je pojištění léčebných 

výloh. Konečnou částku za námi zvolené pojištění tedy ovlivňuje, zda si zvolíme pouze toto 

pojištění, či si k němu uvolíme další možnosti připojištění. Zvolené limity pojistného plnění     

i léčebných výloh a zvolených připojištění jsou jedním z hlavních faktorů pro stanovení 

pojistného. Výše limitů stanovuje, do jaké výše nám bude vyplaceno pojistné plnění.          

Čím vyšší limity plnění si zvolíme, tím vyšší bude cena pojistného. Dalšími faktory              

pro stanovení výše je počet a věk cestujících osob, cíl cesty, délka pojištění.  Pojistné musí 

také odpovídat riziku, kterému je pojišťovna vystavena při uzavření pojistné smlouvy. 

Základní vzorec pro výpočet pojistného lze znázornit takto: 

  

kde Pb je brutto pojistné, Pn je netto pojistné, Nv jsou vlastní náklady (náklady na provoz), 

Z je zisková přirážka a Př jsou jiné přirážky (nebo slevy).
16

 

Netto pojistné je stanovováno na základě pravděpodobnosti, které udává výskyt rizika              

a pravděpodobné výše škod v návaznosti na vznik tohoto rizika. Vlastní náklady představují 

výdaje související s vedením pojistných smluv a s výdaji na provoz komerční pojišťovny. 

Zisk je do vzorce zahrnut pouze u neživotního pojištění, který cestovní pojištění je.  

3.5 Pojistné plnění  

Pojistné plnění je smluvená částka, kterou pojišťovna svému klientovi, pojištěnému, vyplatí 

v případě, že se stala pojistná událost. „Výše pojistného plnění vychází z právních předpisů, 

všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy.“
17

 

Její výše je omezena limity pojistného plnění, které jsou stanoveny pojišťovnami. 

Uvedeny jsou vždy maximální částky. Při pojistné události se pojištěný může dočkat takové 

hodnoty, která je mu přiznána na základě rozsahu škodní události. 

3.6 Pojistná událost 
Řešení pojistných událostí je nepříjemnou situací nejen pro pojištěné, ale i pro pojišťovnu. 

Pojistnou událost definuje Zákon o pojistné smlouvě jako: „nahodilou skutečnost blíže 

označenou v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná 
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smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění“.  

Dle Zákona o pojišťovnictví je „souhrn činností spojených s vyřizováním pojistné události 

nazýván likvidací pojistné události“. Zákon dále uvádí, že likvidace počíná zahájením šetření 

nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením 

výše pojistného.   Likvidaci pojistné události bychom mohli rozdělit do čtyř částí. Nejdříve je 

nutné, aby klient nahlásil škodu. Pojištěný povinně škodní událost může ohlásit                   

buď telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny, on-line prostřednictvím webových 

formulářů příslušné pojišťovny, či písemně na formuláři příslušné pojišťovny, které              

lze stáhnout z webových stránek příslušné pojišťovny, nebo vyzvednou osobně na jejich 

pobočkách. Při nahlašování je nutné přiložit k formuláři o nahlášení škody potřebné podklady 

k hlášení škod, které jsou na formuláři přesně vypsány.
18

 Pojišťovna škodu zaregistruje           

a následně dojde k prověření škody pojistným likvidátorem. Po registraci pojistné události je 

komerční pojišťovna povinna zahájit šetření škodné události bez zbytečného odkladu po jejím 

nahlášení.  Šetření musí být pojistitelem ukončeno do třech měsíců od jeho ohlášení.  Nelze-li 

ukončit šetření v této lhůtě, je povinností pojistitele sdělit oprávněnému důvody znemožňující 

konce šetření a poskytnout mu, na jeho žádost, přiměřenou zálohu. Lhůta 3 měsíců neběží 

tehdy, je-li šetření znemožněno či ztíženo oprávněnou osobou, tj. pojistníkem či pojištěným. 

V této fázi by měl likvidátor pracovat co nejpřesněji.  V poslední fázi dochází k vyrovnání, 

pojistnému plnění, kdy pojišťovna uhradí vypočtenou částku v hotovosti, bankovním 

převodem, poštou nebo šekem či jsou uhrazeny náklady na opravu škody instituci, která 

opravu škod provedla.
19

 Úhrada pojistného plnění musí být pojištěnému vydána do patnácti 

dnů.  

K promlčení práva na plnění z pojištění dochází nejpozději za 3 roky pro pojištění 

neživotní. U pojištění životního dojde k promlčení nejpozději za 10 let.  Promlčecí doba práva 

na pojistné plnění se počítá od 1 roku po vzniku pojistné události. Tato doba začíná běžet         

i v tom případě, že poškozenému vznikl přímý nárok na pojistné plnění. 

Pojistné plnění může pojistitel odmítnout, zjistí-li se, že pojištěný úmyslně                   

či z nedbalosti odpovídal na písemné dotazy pojistitele nepravdivě a tehdy je li zřejmé, že 

kdyby byl s danými skutečnostmi obeznámen, s pojištěným by pojištění nikdy nesjednal. 
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Právo na pojistné plnění také zaniká, způsobila li oprávněná osoba škodu úmyslně, nebo byla 

způsobena třetí osobou na podnět oprávněného. 

 

3.7 Obecné výluky z cestovního pojištění 

Situace, při nichž je pojistitel zbaven pojistného plnění, jsou rovněž předmětem všeobecných 

pojistných podmínek. Výluky z pojištění se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit, což je 

dalším důvodem k důkladnému analyzování jejich pojistných produktů. V následujícím výčtu 

budou proto vypsány pouze ty situace, které jsou obsaženy ve všeobecných podmínkách 

všech pojišťoven. 

První výlukou z pojištění je škodná událost, která nastala v souvislosti s nemocí, 

úrazem či projevem úrazu a nehodou, která nastala před uzavřením pojistné smlouvy,              

nebo v průběhu doby, kdy nezačala běžet doba pojistná ochrana. Rovněž se pojistného plnění 

pojištěný nemůže domáhat, není li zdravotní péče nezbytně nutná a nastala li škodná událost, 

v souvislosti s nervovými psychickými poruchami pojištěného. Výplata pojistného plnění 

není možná v případě úmrtí vlastní vůlí, pokusem o sebevraždu či vědomým poškozením 

zdraví. 

 Z pojištění jsou dále vyloučeny situace, kdy došlo ke škodné události při provozování 

nebezpečného sportu s vyjímkou pojištění, která toto pojištění umožňují. Pojištění se 

nevtahuje na události vzniklé výkonem vojenského a leteckého povolání, nebo člena policejní 

složky.  

Pojištěný se nemůže domáhat pojistného plnění v situacích souvisejících s požíváním 

nebo požitím alkoholu či jiné návykové toxické nebo omamné látky, porušením právních 

předpisů platných na území dané země, výtržností či trestnou činností, kterou spáchal 

vědomě.  

 Právo na pojistné plnění pojištěnému zaniká při škodách vzniklých následkem 

válečných událostí, vzpoury, stávky, povstání a jiných násilných nepokojů, teroristickými 

útoky, zásahu státní moci nebo veřejné zprávy, působením jaderné energie a chemické       

nebo biologické kontaminace. 



 
 

4. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO OBRANA V BOJI PROTI NEČEKANÝM 

UDÁLOSTEM PŘI VÝJEZDU DO ZAHRANIČÍ  
 

Množství uzavřených pojistných smluv cestovního pojištění se mezi občany České republiky 

každým rokem mění v závislostech na množství výjezdů do zahraničí. I přes veškeré 

ekonomické a sociální problémy v naší zemi se dá předpokládat, že se lidé svých dovolených 

a pracovních cest v budoucnu vzdávat nebudou. Pokusíme-li se porovnat poměr sjednání 

cestovního pojištění k výjezdům do zahraničí, zjistíme, že cestovní pojištění se pro turisty      

a zaměstnance stává nezbytnou součástí. Tuto skutečnost jen potvrzuje, že většina 

respondentů odpovídajících na dotazník, 72% z 200, odpověděla na otázku, zda uzavírají 

cestovní pojištění před každým pobytem v zahraničí ano. Grafické znázornění je obsaženo 

v příloze č. 7. Otázkou je, jaká je pravděpodobnost, že se nám při pojištění opravdu nečekaná 

událost stane. Díky odpovědí na otázku, zda již museli využít svého cestovního pojištění,          

zda již řešili pojistnou událost, zjistíme, že v převážné většině se riziku při cestách v zahraničí 

vyhnuli. Pouze u 17, 5 % ze 144 respondentů bylo nutné potýkat se s nepříjemnosti vzniklými 

při řešení škodní události. Z tohoto procenta odpověděli respondenti na otázku, jestli byl 

přístup pojišťoven dle jejich očekávání znázorněn v grafu 4.1: 

Graf 4.1: Byl jste spokojen/a s přístupem pojišťovny při řešení pojistné události? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Uvedenými důvody rozhořčení respondentů nad přístupem pojišťovny bylo ve třech 

případech celkové nevyřízení pojistné události. Nejčastější byla nespokojenost s činností 

pojišťovny při likvidaci pojistné události spojena s dlouhým časovým úsekem mezi ohlášením 

pojistné události a samotným vyplacením pojistného plnění. Jeden respondent uvedl,             
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že pojistné plnění mu nebylo vyplaceno ve slíbené výši. 3 respondenti uvedli špatnou 

komunikaci s asistenční službou. Výčet odpovědí je rozepsán v příloze 7. 

Jak každý z praxe zná, není jednoduché potýkat se s nepříjemnostmi vzniklými 

v době, kterou považujeme za čas relaxace a odpočinku. Bohužel takovéto situace patří         

ke každodennímu životu. Je na nás, jak se s problémy popereme. V následujícím textu si proto 

rozebereme tři situace, které se nám mohou přihodit. Než začneme s popisem situací, 

popíšeme si čtyři nejčastěji využívané pojišťovny a k modelovým situacím vybereme vždy 

nejvhodnější produkt z jejich nabídky.  

4.1 Popis zkoumaných společností 

Výběr pojišťoven, jejich nevhodnější produkt budeme k dané modelové situaci znázorňovat, 

byl stanoven podle výsledků z dotazníkového šetření, kdy z 200 respondentů získala největší 

přízeň Česká pojišťovna a.s., Generali pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s. a Allianz 

pojišťovna, Grafické znázornění je obsaženo v příloze č. 7. 

4.1.1 Česká pojišťovna a.s. 

Do první poloviny 19. století působila jako První vzájemná pojišťovna a nabízela pouze 

neživotní pojištění. Od 20. století se její nabídka rozšířila o oblast životní. Od roku 1948 byla 

Česká pojišťovna jedinou pojišťovnou na českém pojistném trhu a vystupovala                           

pod Československou pojišťovnou. Až po roce, 1991, kdy došlo k privatizaci, byl trh otevřen 

více pojišťovnám. Jako Česká pojišťovna a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 1. května 

roku 1992.
20

 Česká pojišťovna pojišťuje rizika vznikající nejen fyzickým osobám, ale i rizika 

průmyslová a podnikatelská.
21

 

Produkt cestovního pojištění 

Česká pojišťovna a.s. nabízí svým klientům specifické produkty, které jsou přímo určeny             

pro různé příležitosti a cesty. Produkty jsou rozděleny do dvou skupin. Dlouhodobé cestovní 

pojištění zahrnuje pojištění Au – pair, Cestovatel, Student, Za prací, Dovolená a zábava. 

Krátkodobě lze sjednat balíčky Adrenalin, Cyklo, Eurovíkend, K moři, Lyže a snowboard, 

Pracovní cesta, Sport, Turistika a poznání a pojištění k cestování v rámci tuzemska.              

Jak pojištění krátkodobé, tak dlouhodobé nabízí produkt individuál, který má výši limitu 

léčebných výloh 3 000 000 Kč nebo 6 000 000 Kč. Další připojištění si klient volí sám. 

Rozsah všech balíčků je uveden v příloze č. 2. 
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Česká pojišťovna nabízí cestovním kanceláří produkt Turista, jenž je určen turistům vybrané 

kanceláře. Společnosti, vysílající své zaměstnance do zahraničí mohou využít jednotné 

smlouvy produktu ProFirma. 

Výhodou České pojišťovny a.s. je nonstop asistenční služba v českém jazyce. Klienti 

smějí využít slev v podobě 10% z ceny pojistného, sjedná-li si klient službu on-line. Dětem do 

6 roku života je cestovní pojištění nabídnuto zdarma a dětem do 18 roku života se nabízí sleva 

50%. Slevy nelze sčítat, na jednu pojistnou smlouvu lze využít pouze jedné slevy, tudíž je na 

klientovi, kterou z nich zvolí. 
22

 

4.1.2 Generali pojišťovna a.s. 

Stejně jako Česká pojišťovna a.s. působí i Generali pojišťovna a.s. na pojistném trhu již řadu 

let. Původně Italská společnost otevřela v roce 1832 svou první pobočku i v Praze. Následkem 

znárodnění soukromých pojišťoven bylo, že pojišťovna Generali se objevila znovu na Českém 

pojistném trhu až v roce 1993 v zastoupení rakouské pojišťovny Erste Allgemeine.  Samotná 

akciová společnost Generali je v obchodním rejstříku zapsána dne 1. ledna 1995. Současnou 

nabídkou pojišťovny jsou produkty v oblasti životního i neživotního pojištění včetně 

bezplatného poradenství. Nabízí pojištění osob, majetku, motorových vozidel, odpovědnosti a 

individuálních rizik. 

Produkt cestovního pojištění 

Pojišťovna Generali a.s. nabízí tuzemské cestovní pojištění a zahraniční cestovní pojištění. 

Klienti mohou sjednat pojištění na dobu maximálně 1 roku a to buď jednorázově, nebo ročně.  

Nabídka cestovního pojištění je rozdělena sezónně. Pro pojištění vztahující se na zimní 

období existují možnosti: Sportivo, jež je vytvořeno pro zimní sportovní dovolené. Varianta 

nabízející možnost pojištění při výjezdech za teplem se dále specifikuje na produkty Mini, 

Standard, Exkluziv, Manažer, Komfort. Složky cestovního pojištění zahrnuty do jednotlivých 

položek této klasifikace jsou vyobrazeny v příloze č. 3. V případě letních měsíců nabízí 

pojišťovna Generali a.s. svým klientům produkty přizpůsobené na novou sezónu. V loňském 

roce to byly možnosti Rodina na pláži a Exotika. U těchto dvou variant je možné rozhodnout 

se pro stejné produkty, jako tomu je u varianty v zimě za teplem. 

Varianty tuzemského cestovního pojištění jsou dvě: Home Standard a Home Exkluziv.  
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Klienti pojišťovny mohou využít slev. Slevu Rodinka lze uplatnit skupinou do pěti 

osob, kdy jedna z nich musí mít méně než 17 let a všichni pojištění musí mít pojištění 

sjednáno v rámci jedné smlouvy, tj. všichni mají stejný produkt pojištění. Jsou-li splněny 

podmínky, pak je pojistné vypočítáno tak, jakoby jely pouze dvě dospělé osoby a jedno dítě. 

Slevu Skupinka lze využít pro jednu pojistnou smlouvu sjednanou pro více než pět osob.           

Je-li osob 5-10, pak má pojištění 1 osoba zdarma, ve skupině 11-20 osob mají pojištění 

zadarmo 2 osoby a při skupině 21 a více osob mají pojištění zdarma 3 osoby. 
23

 

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

Pojišťovna Kooperativa byla do obchodního rejstříku zapsána 1. března 1993. Je členem 

mezinárodního koncernu Vienna Insurance Group. V současnosti je tato pojišťovna druhou 

nejsilnější na českém pojistném trhu. Kooperativa je aktivní ve sponzorování mnoha 

sportovních a společenských projektů.  

 

Produkt cestovního pojištění 

Kooperativa má ve své nabídce cestovního pojištění dvě varianty: Kolumbus a Kolumbus 

Abonent. Pojištění Kolumbus je jednorázové a zahrnuje pojištění léčebných výloh společně 

s asistenční službou. Pojištění se vztahuje i na teroristické útoky.  V rámci varianty Kolumbus 

je klientovi nabídnut i balíček, který zahrnuje kromě pojištění léčebných výloh i připojištění 

zavazadel, úrazu a odpovědnosti za škodu.  Cestovní pojištění Kolumbus si lze sjednat 

s nižšími limity pojistného plnění – Klasik, či s vyššími limity Plus. Limity pojištění jsou 

uvedeny v příloze č. 4. Územní platnost je Evropa nebo svět.  

Varianta Kolumbus Abonent je určena klientům, jejich výjezdy do zahraničí jsou 

v průběhu roku častější. Pojištění lze sjednat na dobu jednoho roku, přičemž délka jednoho 

zahraničního pobytu nesmí překročit 45 kalendářních dní. Stejně jako u varianty Kolumbus, 

lze u Kolumbus Abonent uzavřít pouze pojištění léčebných výloh, nebo balíček zahrnující 

vyjma léčebných výloh i připojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, přerušení cesty 

a pojištění nevyužité dovolené.  
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Jedou-li děti do 6 let v doprovodu alespoň jednoho dospělého, je jejich pojištění zcela 

zdarma. Pojištěni variantou Kolumbus mohou navíc využít slevy 50% pro děti od 6 do          

18 let.
24

 

4.1.4 Allianz pojišťovna a.s. 

Mezinárodní pojišťovna působí na Českém pojistném trhu jako dceřinná společnost Allianz 

Europe Holding GmbH, jež je součástí světového pojišťovacího koncernu Allianz SE, byla 

zapsána do obchodního rejstříku 23. prosince 1992. Pojišťovna má 600 ks emitovaných akcií 

ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč. 100% těchto akcií je ve vlastnictví Allianz New Europe 

Holding GmbH. Allianz, a.s. 
25

 

V České republice existuje 11 regionálních ředitelství, která zaměstnávají přibližně 

1900 pojišťovacích poradců.
26

  

Produkt cestovního pojištění 

Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a.s. lze sjednat na pobočce společnosti, prostřednictvím 

pojišťovacího zprostředkovatele, přes cestovní kancelář a agentury a s pomocí internetových 

stránek společnosti. Složkami cestovního pojištění, které jsou klientům nabízeny, vyjma 

pojištění léčebných výloh, je asistenční služba, připojištění zavazadel, připojištění 

odpovědnosti za škodu a připojištění stornopoplatků. 

Pojištění léčebných výloh nabízené pojišťovnou Allianz, a.s. poskytuje pojištěným 

kompletní péči, zahrnující ambulantní ošetření, předepsané léky a zdravotnický materiál, 

hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice, léčbu, diagnostiku a lékařsky neodkladnou 

operaci, zubní ošetření k odstranění akutní bolesti, pobyt člena rodiny při hospitalizaci, převoz 

nemocného do ČR, návrat spolucestujících nezletilých děti do ČR, převoz tělesných ostatků 

do ČR.
27

 Výhodou pojištění je, že ji pojišťovna nabízí bez limitu, tzv. do neomezené výše, 

mimo jiné jako jediná. Další výhodou je, že do pojištění léčebných výloh je navíc zahrnuto 

krytí rizika terorismu, pojištění běžných sportovních aktivit včetně zimních sportů         a 
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úhrada zásahů horské služby a záchranných sborů bez následného lékařského ošetření. 

V příloze č. 5 jsou vypsány produkty pojišťovny Allianz s výší limitů. 

4.1.4 Zhodnocení vybraných pojišťoven 

Český pojistný trh je společnostmi, které nabízí cestovní pojištění, dobře pokryt. Celkem se 

na něm pohybuje 35 tuzemských pojišťoven a 17 poboček zahraničních pojišťoven, přičemž 

všechny tyto zahraniční pojišťovny jsou ze zemí Evropské unie.
28

 Rozšíření podnikání 

v oblasti pojišťovnictví zaznamenalo největší rozmach po privatizaci, která se datuje do roku 

1991. Po tomto roce byly do obchodního rejstříku rovněž zapsány všechny čtyři zkoumané 

pojišťovny, bez ohledu na jejich dřívější působnost v českých zemích.  

Produktově je nabídka většiny z nabízejících pojišťoven podobná, avšak při bližším zkoumání 

můžeme vidět jednotlivé rozdíly. Rozdíly budou lépe znázorněny v následující kapitole. 

 

4.2 Řešení případových studií 

Modelové situace byly vypracovány tak, aby znázornily situace v nejobecnějším světle, jsou 

jimi tedy takové případy, které se mohou stát opravdu každému z nás. Veškeré informace 

uvedené v jednotlivých případových studiích byly smyšlené. Před tím než se dostaneme 

k samotnému řešení pojistné události, bude nutné vybrat pojistný produkt. Sjednání pojistné 

smlouvy bude u všech případů voleno přes on-line internetové stránky pojišťoven.               

Pro získání představy o řešení modelových situacích pojišťovnami porovnáme jednotlivé 

činnosti a popíšeme si i opačnou stránku daného příkladu. Celý výklad bude vycházet 

z Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (dále jen „Občanský zákoník“), ze Zákona o pojistné 

smlouvě a z všeobecných pojistných podmínek vybrané pojišťovny. 

4.2.1 Modelový příklad č. 1 

Rodina Novotných s 2 dospělými a 2 dětmi (3, 6 roků) se rozhodla strávit prodloužený víkend 

v Rakouských Alpách v zimním středisku Dachstein Gletscher. Jako dopravu na vybrané 

místo zvolili vlastní osobní automobil.  Datum dovolené si naplánovali v termínu od               

16. 3. 2012 – 18. 3. 2012. Při sjednávání pojistné smlouvy si k pojištění léčebných výloh 

navolili připojištění úrazové, připojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu. 
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 Pro znázornění této modelové situace v řešení pojistné události si představme, že otec 

rodiny 17. 3. 2012 v odpoledních hodinách sjížděl sjezdovku sám. Díky špatným 

povětrnostním podmínkám si nevšiml lyžaře jedoucího, i přes snahu nedokázal předejít 

srážce.  Po srážce se pan Novotný nebyl schopen postavit a byla mu zavolána záchranná 

služba, která jej následně převezla do nemocnice. Doktor stanovil, že došlo k poškození 

kolenního vazu a je nutné přistoupit k operačnímu řešení, tzv. artroskopii. Po dvou dnech 

hospitalizace v místní nemocnici byl pan Novotný propuštěn. V následujících dvou týdnech 

byl pan Novotný odkázán na francouzské hole a nakonec musel absolvovat dvoutýdenní 

rehabilitační léčení. Druhý lyžař, pan Zlý, se prokázal rovněž jako občan České republiky 

s pojištěním stejným jako pan Novotný. Sám si způsobil zlomeninu předloketní kosti 

(Fracturu ossis radii). Stejně jako pan Novotný, byl i pan Zlý převezen do nemocnice, kde mu 

ruku fixovali sádrou.  Následná léčba spočívala v týdenním klidu a po sundání sádry 

následovalo rovněž dvoutýdenní rehabilitační léčení. 

Nejdříve si z nabídky pojišťoven vybereme nejvhodnější pro daný modelový příklad. 

Dle situace rodiny Novotných bychom jim zvolili, jako nejvhodnější cestovní pojištění, 

následující produkty: 

Tabulka 4.1: Pojistné produkty vhodné pro modelový příklad č. 1 

Pojišťovna 
Allianz 

pojišťovna a.s. 
Česká pojišťovna 

a.s. 
Generali 

pojišťovna a.s. 
Kooperativa 

pojišťovna, a.s. 

Produkt Platinum Lyže a snowboard Exkluziv Zahraniční Plus 

Pojistné limity:   

Pojištění léčebných 
výloh neomezeno 6 000 000 Kč 1 700 000 Kč 3 000 000 Kč 

Úrazové připojištění     
 

  

-trvalé následky úrazu 400 000 Kč 400 000 Kč 500 000 Kč 400 000 Kč 

-smrt následkem úrazu 200 000 Kč 200 000 Kč 500 000 Kč 200 000 Kč 

Odpovědnosti za škodu   

-na majetku 5 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč 

-na zdraví 10 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 3 000 000 Kč 

Pojištění zavazadel 50 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 

Sleva 15% 
10% + děti do 6 

let zdarma 
15% + 1 dítě 

zdarma 10% 

Pojistné celkem 337 Kč 360 Kč 174 Kč 335 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 
 

Předností nabídky od Allianz pojišťovny jsou vysoké limity pojištění. V porovnání s cenou je 

nabídka opravdu lukrativní. Rodina navíc dostane za sjednání u této pojišťovny slevu 15%. 

Cena České pojišťovny je oproti ceně pojišťovny Allianz vyšší. Limity pojištění dosahují 

standartu, ovšem svou výší se limitům pojištění u pojišťovny Allianz nemohou rovnat               

a to převážně v oblasti připojištění odpovědnosti za škodu. Cenu pojištění nesnížil ani fakt,  že 

Česká pojišťovna nabízí 10% slevu při sjednání pojištění online a možnost pojistit děti do  6 

let zcela zdarma. Cenově nejpřijatelnější pojištění nabízí pojišťovna Generali. Výše limitu 

pojištění léčebných výloh je sice menší, ale pro klienty, kteří se ohlíží na cenu je tato varianta 

jistě nejpřitažlivější. Pojišťovna Generali umožňuje využít slevy Rodinka, která pro skupinu 

do 5 osob umožňuje zřídit pojištění v ceně 2 dospělých a pouze jednoho dítěte. Druhé dítě 

získá pojištění zdarma. Produkt pojišťovny Kooperativy je průměrem ve srovnání s ostatními. 

Limity pojistného u pojištění léčebných výloh jsou standardní, stejně jako u ostatních 

položek. Pokud by si Novotní tuto variantu vybrali, museli by si k tomuto balíčku navolit 

možnost připojištění sportovní činnosti, jelikož lyžování, ač turistické je ze základního 

balíčku pojištění vyloučeno. Pojistné plnění by se na situace, které by se při lyžování staly, 

nevztahovalo. Kooperativa nabízí slevu 10% za sjednání cestovního pojištění přes on-line 

službu. Rodině Novotných by nejlépe vyhovoval produkt pojišťovny Allianz. V dalším 

výkladu se bude odkazovat, mimo jiné, na všeobecné pojistné podmínky této společnosti. 

 Produkty jsme definovali. Nyní se podíváme, jak vyřešit nečekanou událost, která se 

rodině Novotných přihodila. 

Připojištění odpovědnosti za škodu 

Pan Novotný způsobil škodu na zdraví pana Zlého. Bude nutné zjistit, v jaké míře se 

na této škodě pan Novotný podílí. Odpovědnost za škodu je řešena v Občanském zákoníku 

v části šesté. V §415 se zákoník zmiňuje, že každý je povinen počínat si takovým způsobem, 

aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Předmětem 

zkoumání tedy bude, zda pan Novotný škodu nezavinil vlastní chybou. Prokáže-li se, že škoda 

nebyla zaviněna jednáním pana Novotného dle § 420 odst. 3, v našem případě, že nemohl 

srážku s druhým lyžařem odvrátit, může se s řešením nečekané události obrátit na pojišťovnu 

a požadovat po ní pojistné plnění. Panu Zlému vzniká nárok na postih pana Novotného, který 

zavinil vznik škody, jak se uvádí v §440. Kdybychom se dostali do situace, že škoda byla 

zaviněna oběma lyžaři, pak bychom se odkazovali na § 439, kdy by za škodu odpovídali 

společně a nerozdílně podle účasti na způsobení vzniklé škody. S takovouto situací            



 
 

však počítat nebudeme, jelikož pan Novotný byl lyžařem jedoucím za panem Zlým. Zde se 

můžeme odkázat na pravidla Mezinárodní lyžařské federace
29

 . Tato pravidla jsou platná      

ve všech zimních střediscích. Její znění sice není zákonem, ale při řešení negativních událostí 

na sjezdovce je na tyto pravidla téměř vždy odkazováno. Proto by měly být známy každému 

účastníkovi provozu na sjezdovce.  

V Občanském zákoníku v §444 - § 449 jsou popsány náležitosti, na které má 

poškozený nárok. Jsou jimi odškodnění bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského 

uplatnění, odškodnění pozůstalých a náklady na výživu pozůstalých v případě smrti 

poškozeného, náhrada ztráty na výdělku, náhrada ztráty na důchodu a náklady spojené 

s léčením.  

Česká asociace pojišťoven uvádí jak se má pojištěný v případě nečekaných událostí vzniklých 

na horách zachovat. 
30

 

Panu Novotnému byl nárok na pojistné plnění uznán. Zákon o pojistné smlouvě v                    

§44 odst. 1 uvádí, že z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby za něj 

pojistitel uhradil náklady vzniklé při pojistné události v rozsahu a ve výši, za kterou pojištěný 

dle právního předpisu odpovídá. Tato výše je omezena limitem pojistného plnění sjednaným 

v pojistné smlouvě. Všeobecné podmínky pojišťovny Allianz popisují povinnosti, které musí 

pojištěný splnit k uplatnění nároku na pojistné plnění. Pan Novotný musí pojistiteli sdělit 

okolnosti vzniku pojistné události, uvést jména a adresy poškozených osob, případných 

svědků a doložit pojistiteli jejich písemné prohlášení o vzniklé události. Sám pojištěný se 

k pojistné události musí písemně vyjádřit. Vyjádření musí obsahovat zhodnocení jeho 

odpovědnosti za škodu a náhradu škody, kterou pojištěný bude požadovat. Způsobí-li 

pojištěný škodu svou vinou, odpovědností, doporučuje se přivolat policii. Pojišťovna 
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požaduje policejní nebo jiný relevantní doklad, který bude potvrzovat vznik škody a její 

rozsah. Dalšími formalitami potřebnými k uplatnění nároku na pojistné plnění je 

fotodokumentace vzniklé škody, lékařský dokument potvrzující vzniklou škodu na zdraví 

poškozeného.  

Zákon o pojistné smlouvě, §43 odst. 5, přisuzuje pojistiteli právo zjistit si informace    

o zdravotním stavu nebo o příčině smrti poškozeného. K tomuto právu musí získat souhlas 

poškozeného.  Jakmile pojistitel obdrží veškeré potřebné dokumenty, zahájí likvidaci pojistné 

události. Pro stanovení výše pojistného budou pojistiteli sloužit nejenom doložené dokumenty 

ale i další. Vyjma lékařského posudku o bolestném i lékařský posudek o ztížení 

společenského uplatnění, faktury či účetní doklady nutné k nákupu léků, výpočty cestovného 

a náklady ošetřovatelských a pečovatelských služeb. V případě, že by pan Zlý následkem 

úrazu zameškal v práci, má nárok na úhradu ztráty na výdělku. V tomto případě musí pan 

Novotný rovněž na svou pojišťovnu doložit potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě a potvrzení 

správního orgánu o vyplacených dávkách v nemoci. 

Varianty příkladu č. 1 a jejich řešení, připojištění odpovědnosti za škodu 

Kdyby se pan Novotný uvedl vlastní vinou do takového stavu, že by nebyl schopen 

ovládnout své jednání a následkem této skutečnosti by způsobil škodu, byl by povinen 

nahradit škodu panu Zlému vzniklou sám, bez nároku na pojistné plnění pojistitele, u kterého 

měl pojištění sjednáno. Tato skutečnost je uvedena v Občanském zákoníku v §423. Zákon o 

pojistné smlouvě tuto skutečnost blíže specifikuje v §46 odst. 1 a to tak, že pojistiteli vznikne 

právo na náhradu pojistného plnění tehdy, kdy se prokáže, že oprávněný jednal způsobem, 

který byl ovlivněn požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek.
31

 

Náklady vzniklé panu Zlému by musel v takovémto případě platit pan Novotný z vlastních 

finančních zdrojů. 

Dalším případem, kdy by panu Novotnému nebylo uznáno právo na pojistné plnění 

z připojištění odpovědnosti za škodu, by byla situace, kdy by k nehodě došlo v místech 

nevyznačených jako trasa sjezdové tratě. Všeobecné podmínky pojišťovny Allianz uvádí 

v části výluk z pojištění škodu, způsobenou při provozování některého ze sportů 
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nepojistitelných, kterými je lyžování či snowboarding mimo místa určená k provozování 

těchto sportů, pokud není dohodnuto jinak. 

Všeobecné podmínky pojišťovny Allianz dále vylučují z pojistné ochrany pokuty        

a sankční náhrady. Pokud by tedy pan Novotný dostal pokutu nebo finanční trest nemohl by 

se domáhat úhrady těchto nákladů u pojistitele. Stejný postup by se vztahoval na náklady na 

vlastního obhájce a v horším případě nákladů na soudní řízení. Tyto situace by se daly 

pojišťovnou řešit pouze tehdy, kdyby měl pan Novotný sjednáno připojištění právní ochrany. 

Tuto složku však pojišťovna Allianz ve své nabídce cestovního pojištění nenabízí. 

Úrazové připojištění 

Dále se podíváme na úraz pana Svobody. Budeme tedy řešit využití úrazového 

připojištění. Přetržené kolenní vazy jsou velmi nepříjemnou záležitostí. Po incidentu bylo 

nutné pana Novotného převést do nemocnice, kde podstoupil artroskopické vyšetření, které 

vyžadovalo okamžitý chirurgický zákrok. Díky dobrému průběhu operace byl pan Novotný 

po dvou dnech propuštěn. Další kontroly byly již prováděny v České republice, dva týdny byl 

jeho pohyb odkázán na pomoc francouzských holí, následně musel podstoupit dvouměsíční 

rehabilitační léčení.  

Opět bude prvním krokem zjištění, zda pojištěnému vzniká nárok na úhradu nákladů 

spojených s úrazem. Zásadní podmínkou je, dle §60 odst. 2 Zákona o pojistné smlouvě,         

že úraz musí být způsoben neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní 

tělesnou silou nezávisle na vůli pojištěného. Pojištěný musí prokázat, že k pojistné události 

došlo v období, na které se pojištění vztahuje. Uznáme-li panu Novotnému tuto podmínku, 

pak se můžeme přesunout k řešení pojistné události pojišťovnou.  

Zákon o pojistné smlouvě se v § 50 zabývá otázkou práva pojistitele na zjištění            

a přezkoumání zdravotního stavu pojištěného nebo příčiny jeho smrti v případě, že je to nutné 

pro stanovení výše pojistného rizika, výše pojistného a šetření pojistné události. Pojistitel           

i nyní musí získat souhlas pojištěného. Ke zjištění zdravotního stavu pana Novotného budou 

sloužit zdravotnické dokumentace ošetřujících lékařů a v případě potřeby i prohlídka               

nebo vyšetření daného zdravotnického zařízení. Přivodil-li si pan Novotný úraz sám a jeho 

zranění by nebylo závažného charakteru a postačilo by běžné ambulantní ošetření,                

pak by nebylo nutné volat asistenční službu ihned. Protože ve většině zemí je lékařská péče 

hrazena přímo při ošetření, nesměl by pan Novotný zapomenout požádat lékaře o vystavení 



 
 

potvrzení o platbě. Účty se pak prokáže na vlastní pojišťovně. U státních zdravotnických 

zařízení lze požádat o vystavení faktury, kterou pak pojištěný zašle na pojišťovnu a ta hradí 

uvedenou částku přímo na účet nemocnice. 

Výši pojistného plnění určí pojistitel dle oceňovacích tabulek platných v době,         

kdy došlo k pojistné události. Pro uplatnění nároku na pojistné plnění bude muset pan 

Novotný doložit, vyjma formuláře o oznámení škodné události, zdravotní dokumentaci           

o průběhu léčení a rehabilitaci úrazu, propouštěcí zprávu z nemocnice, jelikož byl pan 

Novotný hospitalizován, úředně ověřenou kopii svého občasného průkazu a rodného listu. 

Varianty příkladu č. 1 a jejich řešení, úrazové připojištění 

Všeobecné podmínky pojišťovny Allianz uvádějí výluky. Stejně jako u připojištění 

odpovědnosti za škodu by se pan Novotný nemohl domáhat pojistného plnění v případě, že by 

se úraz stal mimo vyhrazené trasy sjezdové tratě. Kdyby se prokázalo, že pan Novotný utrpěl 

úraz a byl současně pod vlivem alkoholu či návykových látek, pojistitel by mohl snížit výši 

pojistného plnění až na polovinu. Dále by se pan Novotný nemohl na své pojištění obrátit 

v případě, že by pojistiteli vznik úrazu ohlásil později než jeden měsíc po ukončení léčení. 

 

4.2.2 Modelový příklad č. 2 

Dva kamarádi, studenti vysoké školy, se rozhodli vycestovat na 2 týdny do Švédska. Program 

jejich pobytu v této zemi zahrnoval nejen klidnou turistiku po místní krajině, ale i trochu 

adrenalinu v podobě horolezectví a sjíždění řek. Oba nechtěli nechat nic náhodě a tak se 

rozhodli pro pojištění léčebných výloh, úrazového připojištění adrenalinových sportů               

a připojištění odpovědnosti za škodu. Studenti by rádi zvolili co nejlepší variantu pojištění,     

za co nejlepší cenu. Termín výjezdu do zahraničí stanovili na 7. 4. 2012 – 21. 4. 2012.  

Studenti se do země dostali pomocí letecké dopravy. První týden jejich pobytu probíhal 

v nejlepším pořádku. Počátkem týdne druhého jim byly odcizeny zavazadla, obsahující            

i jejich zpáteční letenky, z pronajatého automobilního vozu. Na automobilu byly prokázány 

známky násilného vniknutí. Studenti neváhali a zavolali místní policii, aby jim pomohla 

situaci řešit. 

 

 



 
 

Tabulka 4.2: Pojistné produkty vhodné pro modelový příklad č. 2 

Pojišťovna 

Allianz 
pojišťovna 
a.s. 

Česká 
pojišťovna 
a.s. 

Generali 
pojišťovna a.s. 

Kooperativa 
pojišťovna, a.s. 

Produkt Silver Sport Exkluziv Kolumbus Klasic 

Pojistné limity:         

Pojištění léčebných výloh neomezeno 6 000 000 Kč 1 700 000 Kč 1 500 000 Kč 

Úrazové připojištění         

-trvalé následky úrazu 400 000 Kč 400 000 Kč 500 000 Kč 200 000 Kč 

-smrt následkem úrazu 200 000 Kč 200 000 Kč 500 000 Kč 100 000 Kč 

Odpovědnosti za škodu         

-na majetku 10 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

-na zdraví 5 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 

Pojištění zavazadel     30 000 Kč 15 000 Kč 

Sleva 15% 10% 15 % 10% 

Pojistné celkem 945 1188 1140 1836 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U této tabulky nabídky produktů od čtyř pojišťoven vychází nabídka pojišťovny opět Allianz 

nejlépe. Produkt Silver nabízející studentům neomezené limity pojištění léčebných výloh, 

průměrné limity pro úrazové připojištění a velmi vysoké limity pro případ odpovědnosti        

za škodu se zdá být jako výborná volba, vezmeme li v úvahu i cenu, za kterou je tento balíček 

nabízen. Jedinou nevýhodou je, že v balíčku není zahrnuto pojištění zavazadel. V případě 

problému s vlastními věcmi by potom neměli vysokoškoláci žádné krytí. Podobně je na tom     

i nabídka České pojišťovny, která také nabízí vysoké pojistné limity s cenou nepatrně vyšší. 

Produkt Exkluziv od Generali se limity nemůže prvním dvěma zmíněným pojišťovnám 

rovnat. Jeho výhodou je, že v ceně je pojištění zavazadel.  Pojišťovna Kooperativa nabízí 

balíček za nejvyšší cenu. Tento produkt lze považovat za nejméně atraktivní, vezmeme-li 

v úvahu, že studenti chtějí pojištění cenově co nejpříznivější. Studentům bude na základě 

jejich kriterií nejlépe odpovídat produkt pojišťovny Generali. 

Připojištění zavazadel 

Prvním krokem bude určit, zda studentům vzniká nárok na pojistné plnění. Jednotlivé 

pojišťovny specifikují pojistné podmínky pro připojištění zavazadel blíže a v některých 

bodech se mírně liší. Jelikož si studenti zvolili pojistný produkt pojišťovny Generali, 

zaměříme svou pozornost na znění všeobecných podmínek této společnosti. V případě 

odcizení, poškození či zničení věci, která je předmět pojištění, musí být prokázáno,                



 
 

že pachatel překonal násilným způsobem překážky, které chránily věci před poškozením               

a že nepoužil při vloupání se do automobilu padělaných klíčů. Vzhledem k splnění této 

podmínky by studenti mohli po pojišťovně vymáhat pojistné plnění. Problém by nastal 

v obsahu zavazadel. Jak bylo uvedeno v modelové situaci, předmětem pojištění je zavazadlo 

obsahující letenky studentů. Nejenom pojišťovna Generali, ale i Česká pojišťovna                    

a pojišťovny Kooperativa a Allianz ve svých pojistných podmínkách zahrnují tyto předměty 

do výluk z pojištění. Tato výluka se netýká pouze letenek, ale veškerých cenin, přepravních 

dokladů, starožitností, individuálně zhotovených záznamů a jiných. Nicméně pojistné plnění 

za ztrátu zavazadla, bez nároku za úhradu nákladů na letenku, mohou studenti po pojistiteli 

požadovat.  

Nárok na pojistné plnění, bude studentům uznáno. Avšak za určitých podmínek, které 

bychom opět dohledali ve všeobecných podmínkách pojistitele. První povinností pro studenty 

bude informovat policii o odcizení zavazadel vloupáním do 24 hodin od zjištění této situace, 

což studenti provedli. Současně si musí zajistit policejní zprávu. V případě, že by byly 

požadovány náklady na toto vydání, není pojistitel povinen uhradit je. Policejní protokol musí 

obsahovat seznam odcizených věcí, včetně stanovení jejich hodnoty. Budou-li odcizeny 

předměty přesahující hodnotu 2000 Kč, bude nutné doložit dokumenty o jejich pořízení.    

Před odevzdáním tohoto dokladu na pojišťovnu bude nutné, aby studenti zajistili policejní 

záznam v českém překladu s úředním ověřením, rovněž na vlastní náklady. Je třeba, aby byl 

pojistiteli doručen důkazní materiál, popřípadě fotodokumentace. 

Zákon o pojistné smlouvě uvádí v § 37 odst. 3, že pojistnou hodnotou majetku je jeho 

obvyklá cena, kterou majetek má, v době, ve které se určuje jeho hodnota. Všeobecné pojistné 

podmínky pojišťovny Generali určují, že pojistné plnění bude poskytnuto v případě zničení, 

krádeže vloupáním, odcizením nebo ztrátou věci ve výši odpovídající přiměřeným nákladům 

na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci. Výše pojistného plnění je omezena maximální 

výší sjednaného limitu pojistného. 

Varianty příkladu č. 2 a jejich řešení, připojištění zavazadel 

Kdyby se studentům stalo, že by jejich zavazadla byla následně dohledána, museli by 

podle § 39 odst. 1 Zákona o cestovní smlouvě, nahlásit tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu pojistiteli. V odst. 2 je dále uvedeno, že vlastnictví nalezeného pojištěného majetku 

přechází na pojistitele, pokud pojistitel již poskytl pojistné plnění. 



 
 

Dalšími situacemi, které ukládají povinnost pojišťovně na výplatu pojistného plnění, 

uvedenými ve všeobecných pojistných podmínkách pojišťovny Generali, jsou v případech,    

že byly věci odcizeny při loupežném přepadení. Tato situace musí být rovněž podložena fakty 

takovými, které dokazují, že pojištěný byl vystaven pohrůžkám či násilnému chování 

pachatelem. Povinnost plnit pojistné plnění ukládá pojišťovně také situace, kdy došlo 

k poškození zavazadla při dopravní nehodě, při které byl opatrovník zbaven schopnosti se       

o pojištěný předmět starat. Při ztrátě či poškození věci následkem dopravní nehody je nutné 

doložit policejní záznam o nehodě a potvrzení od lékaře, byly-li věci ztraceny následkem 

bezodkladného lékařského vyšetření.  

Mezi další pojišťovnami uznatelná pojistná nebezpečí patří poškození zavazadla 

v důsledku působení přírodních katastrof či poškozením věci vodou z vodovodního zařízení.   

Velmi často se stává, že k poškození či ztrátě zavazadla dochází při přepravě,           

tzv. provozem dopravních prostředků. Tato problematika by se poté řídila Občanským 

zákoníkem v §427 - §431. §427 odst. 1 definuje fyzické a právnické osoby, jako osoby 

nesoucí odpovědnost za škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu dopravního prostředku. 

Podle §428 se nemůže provozovatel provozu dopravních prostředků své odpovědnosti 

zprostit, pokud byla škoda způsobena při tomto provozu. Odpovědnost za škodu 

provozovateli odpadá tehdy, prokáže-li se, že škodě nemohlo být zabráněno ani                     

při vynaložení veškerého úsilí.  Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy by byly studentům 

poškozeny zavazadla při letecké přepravě. V prvé řadě bude nutné ihned dopravce, který              

za zavazadla po dobu přepravy odpovídá, na tento fakt upozornit. Prokázala by se 

odpovědnost za škodu provozovateli letecké dopravy, pak by mohli studenti uplatnit nárok           

na pojistné plnění u pojistitele. Následně bychom studenty odkázali na všeobecné pojistné 

podmínky pojistitele. U věci s nárokem na pojištění zpožděné zaviněním dopravce je nutné 

doložit cestovní dokument, prokazující registraci zavazadla a dále potvrzení od dopravce         

o zpoždění, poškození či ztrátě věci. Po předložení dokumentů pojišťovna uhradí náklady, 

které vinou dopravce vznikly. 

 

4.2.3 Modelový příklad č. 3 

Manželský pár Svobodných se rozhodl strávit několik jarních dní v teple. Zvolili týdenní 

dovolenou v Egyptě. Dovolenou si naplánovali v termínu od 17. 3. 2012 – 24. 3. 2012. Pobyt 

byl vybrán přes cestovní kancelář. Svobodovi si i přes nabídku cestovní kanceláře zajistili 



 
 

cestovní pojištění sami. Za neodmyslitelnou součást, vyjma pojištění léčebných výloh, 

považují úrazové připojištění a připojištění zavazadel. 

Svobodovi se rozhodli udělat si výlet a objevit krásy Egypta. V rámci cestovní 

kanceláře, která jim zájezd zajistila, měli výlet do hlavního města zdarma. Autobus s dalšími 

turisty byl však před městem zadržen místními obyvateli, demonstrujícími proti režimu 

panujícímu v Egyptě. Manželé Svobodovi zůstali půl dne na místě a ztratili tak jeden celý den 

své dovolené. Následkem překvapení, únavy a stresu utrpěla paní Svobodová cévní mozkovou 

příhodu. Klientka byla ošetřena v místní nemocnici a následně převezena do České republiky. 

Tabulka 4.3: Pojistné produkty vhodné pro modelový příklad č. 3 

Pojišťovna 
Allianz 

pojišťovna a.s. 
Česká pojišťovna 

a.s. 
Generali 

pojišťovna a.s. 
Kooperativa 

pojišťovna, a.s. 

Produkt Platinum K moři Exkluziv Kolumbus Plus 

Pojistné limity:         

Pojištění léčebných výloh neomezeno 6 000 000 Kč 1 700 000 Kč 3 000 000 Kč 

Úrazové připojištění         

-trvalé následky úrazu 400 000 Kč 400 000 Kč 500 000 Kč 400 000 Kč 

-smrt následkem úrazu 200 000 Kč 200 000 Kč 500 000 Kč 200 000 Kč 

Odpovědnosti za škodu         

-na majetku 10 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč 

-na zdraví 5 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč 3 000 000 Kč 

Pojištění zavazadel 50 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 

Sleva 15% 10% 15% 10% 

Pojistné celkem 343 Kč 863 Kč 352 Kč 893 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jednotlivé nabídky pojišťoven jsou velmi rozdílné. Rozhodně nejzajímavější nabídka je               

od Allianz pojišťovny, která za nejnižší cenu poskytuje vysoké pojistné limity, nemluvě           

o neomezeném limitu pojištění léčebných výloh. Nabídka pojišťovny Generali je cenově taky 

velmi zajímavá, ovšem s porovnáním výše limitů, kromě úrazového připojištění nijak 

nevyniká. Česká pojišťovna nabízí vysoké limity plnění, ovšem cena za produkt K moři je 

oproti pojišťovně Allianz více než dvojnásobná. Stejná situace je u pojištění Kolumbus Plus 

pojišťovny Kooperativy. Nejlépe vypadajícím pojištěním je tedy nabídka pojišťovny Allianz. 

V následujícím výkladu budeme tedy opět pracovat s všeobecnými pojistnými podmínkami 

této pojišťovny. 

Pojištění léčebných výloh 



 
 

V případě události, která se Svobodovým přihodila, se dá předpokládat, že náklady             

na léčbu se mohou vyšplhat do velmi vysokých částek. Nejprve je proto nutné zjistit, zda má 

pojišťovna opravdu povinnost vyplatit pojistné plnění.  

Všeobecné pojistné podmínky pojišťovny Allianz zahrnují cévní mozkovou příhodu 

mezi nemoci. Pojistnou událostí je tedy vznik změny zdravotního stavu důsledkem úrazu nebo 

akutního onemocnění spojený s bezodkladným lékařským vyšetřením. Stejně jako                u 

modelové situace č. 1, tak i v případě paní Svobodové, bude nutné přezkoumat příčiny vzniku 

její nemoci, k čemuž se vztahuje §50 odst. 1, Zákona o pojistné smlouvě, kdy je pojistitel 

oprávněn požadovat údaje o zdravotním stavu a zjištění zdravotního stavu nebo příčiny smrti 

pojištěného, jsou-li důvody související se stanovením výše pojistného rizika, výše pojistného 

a šetření pojistné události, pokud k tomu byl dán souhlas pojištěného.  

Budeme-li předpokládat, že se paní Svobodová nesetkala s žádnými překážkami, které 

by jí odpírali právo na úhradu pojistného plnění, pak bychom mohli nejdříve zmínit,              

že v Zákoně o pojistné smlouvě je v § 49 odst. 2 definováno, že oprávněná osoba má právo  

na pojistné plnění ve výši určené podle pojistných podmínek, v případě úrazu, nemoci              

nebo jiné skutečnosti související se zdravím nebo se změnou osobního postavení této osoby. 

Vzhledem k nutnosti převozu do nemocničního zařízení je dle všeobecných pojistných 

podmínek pojistitele dána povinnost, která paní Svobodové vzniká a je jí přímo                  

nebo zprostředkovaně kontaktovat asistenční službu, jakmile je to vzhledem ke zdravotnímu 

stavu možné. 

Všeobecné podmínky pojistitele dále uvádějí, že pojištěný má povinnost vyžádat si 

lékařský nález o své diagnóze, provedených výkonech a předepsaných medikamentech. 

V případě náročných vyšetření je pojištěný povinen konzultovat tyto zákroky s pojistitelem.  

Paní Svobodová bude mít nárok na úhradu nákladů spojených s převozem z místa 

vzniku pojistné události do nejbližšího zdravotnického zařízení, vyšetření, ošetření a další 

lékařské služby, v případě nutnosti neodkladnou operaci, která byla schválena asistenční 

službou a léky prokazatelně předepsané ošetřujícím lékařem. Pro uznání úhrady těchto 

nákladů je nutné doložit veškeré dokumenty související s léčbou, a to lékařskou zprávu 

ošetřujícího lékaře, lékařský předpis na zakoupené léky, originál účtu za ošetření či léky,             

jak je uvedeno ve všeobecných pojistných podmínkách pojišťovny Allianz. 

Varianty příkladu č. 1 a jejich řešení, pojištění léčebných výloh 



 
 

Převrátíme-li minci a podíváme se na případ manželů Svobodových z alternativního 

pohledu, který by uváděl fakt, že paní Svobodová prošla lehkou mozkovou příhodou            

již před odletem a lékař jí doporučil cestu neabsolvovat. Pak by vzniklo omezení, popřípadě 

úplné zrušení povinnost pojišťovny plnit. K takovéto situaci dojde v případě, že onemocnění, 

klasifikováno jako chronické, nebylo možné stanovit jako stabilizované. Nárok na pojistné 

plnění by byl nulový. Chybou paní Svobodové by bylo, že si nepřečetla pojistné podmínky, 

které takovéto případy práva na pojistné plnění ruší. Věděla-li by, že její zdravotní stav není 

způsobilý na cesty do zahraničí. Kdyby tuto situaci respektovala a přizpůsobila se jí, sama by 

zájezd chtěla zrušit. Zde by však nastal problém v podobě peněz vynaložených na zahraniční 

zájezd. Manželé Svobodovi by se poté nemohli domáhat zpětného vrácení částky zaplacené  

za daný zájezd, pokud by nebyly připojištění pro takovouto situaci. Připojištění storna,         

čili zrušení zájezdu by bylo v tomto případě na místě. Jako u všech pojištění i u tohoto          

by bylo nutné splnit podmínky, uvedený ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, 

kterými by bylo v případě paní Svobodové doložit potvrzení lékaře o zhoršeném stavu paní 

Svobodové. Pojišťovna by poté byla ochotna pojištěným vrátit částku v maximální výši 80 % 

z ceny zájezdu, jak je uvedeno v pojistných podmínkách pojišťovny Allianz. 

Kdyby mělo za následek onemocnění paní Svobodové invaliditu, pak by se výpočet 

pojistného plnění vypočítal dle procentního ohodnocení rozsahu následků dle kompenzační 

tabulky z celkové pojistné částky stanovené pojistitelem. 

V případě, že by paní Svobodová následkům svého zranění podlehla a byla by tato 

nahodilá událost uznána jako pojistná, pak by bylo nutné doložit na pojišťovnu další 

dokumenty, uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách, nutné k jednorázovému 

odškodnění pozůstalých, dokumenty související s náklady spojenými s pohřbem a s náklady 

na výživu pozůstalých. Při úmrtí by byly pojišťovnou uhrazeny náklady na přepravu tělesných 

ostatků, pohřeb pojištěného ve státě kde k události došlo (nepovolovaly by tamní zákony 

převoz ostatků), dopravu a ubytování jedné blízké osoby, která se pohřbu účastní v zahraničí. 

 Situaci, která nastala následkem špatné informovanosti o protestech panujících 

v hlavním městě, bychom nemohli řešit s pojišťovnou. Ve všeobecných podmínkách všech 

pojistitelů je ve výlukách z pojištění uvedena situace, která vznikla následkem válečných 

událostí, vzpoury, stávky, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů. Budeme-li 

hledat odpovědnost u cestovní kanceláře, museli bychom nahlédnout do Zákona                      

č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. §852i odst. 1 uvádí, 



 
 

že cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené 

cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda by měly být tyto závazky plněny danou cestovní 

kanceláři či jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. Výlet 

do Káhiry byl v cestovní smlouvě zmíněn, tudíž dle tohoto by se dalo říci, že náhrady škody 

by se Svobodovi mohli domáhat. Avšak i přes tento paragraf je nutné přihlédnout                    

k §852j odst. 2, který odpovědnosti za škodu cestovní kancelář zprošťuje. Podmínkou je,          

že škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu a škoda byla způsobena 

neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí. 

§852k odst. 1 dává cestovní kanceláři povinnost poskytnout ve výše uvedených případech, 

v nesnázích rychlou pomoc.  

4.3 Zhodnocení modelových situací 

S nepříjemnými událostmi se potýkáme denně. Jak jsme si rozebrali v třech modelových 

situacích, cestovní pojištění je opravdu účinná obrana proti nákladům, které nám mohou naší 

či vinou jiných vzniknout.  

V případě zimní dovolené na horách je nutné zajistit si takové pojištění, kdy pojištění 

léčebných výloh má pojistné limity, co nejvyšší.  Stejná podmínka platí v případě úrazového 

připojištění a připojištění odpovědnosti za škodu. Rodina Novotných se na vlastní kůži setkala 

se situací, kdy otec rodiny, i přes svou snahu, nedokázal předejít srážce s jiným lyžařem, 

panem Zlým. Následkem srážky došlo ke zranění obou jezdců. Kdyby zimní radovánky 

nebyly zajištěny kvalitním pojištěním, stála by dovolená rodinu Novotných opravdu nemalé 

výdaje. Z dané situace bylo zřejmé, že opět bude nutné, aby pojištěný znal své povinnosti 

vztahující se k následnému vymáhání pojistného plnění. S pomocí asistenční služby nahlásil 

pan Zlý na svou pojišťovnu nejenom škodu na zdraví druhé osoby, ale i vlastní úraz, který 

potřeboval ošetření. Klienti pojišťovny by si před uzavřením pojistné smlouvy měli zjistit, 

jaké situace jsou z pojistného plnění vyloučeny. Mnohdy je nutné klientovi sdělit, že pojištění 

se nevztahuje na lyžování mimo upravené sjezdové tratě.  

Nyní se zaměříme na škody v souvislosti s připojištění zavazadel. V modelové situaci 

č. 1 jsme se sice odcizení zavazadel, tedy s odcizením lyží či snowboardu nesetkali,              

ovšem tyto situace se v praxi stávají opravdu často. Pojištění by si měli uvědomit, že při ztrátě 

lyžařského vybavení, které si odložili před restaurací, jak bývá zvykem, není pojišťovnou 

hrazeno podle všeobecných pojistných podmínek pojistitelů. Problematiku zajištění 

zavazadel, tak aby nám bylo poškození, zničení či odcizení uznáno, jsme řešili v modelové 



 
 

situaci č. 2.  Zde mladým studentům byly odcizeny zavazadla z automobilu pronajatého              

pro jejich cesty. Součástí odcizených zavazadel byly i zpáteční letenky do České republiky. 

Vymodelování této situace mělo za cíl uvědomit si, že připojištění zavazadel nemusí                

vždy znamenat připojištění předmětů a věcí v zavazadle uložených.  

Modelová situace č. 3, manželé Svobodovi, si z dovolené neodnesli příjemné zážitky, 

jak bývá zvykem, ale spíše naopak. Kolaps paní Svobodové měl za následek okamžité 

ošetření, následnou hospitalizaci a převoz do zdravotnického zařízení v České republice. 

Náklady na její nemoc by manželé jen stěží uhradili, aniž by se nedostali do finančních 

problémů.  

Zřídit si samotné pojištění není podmínkou úspěchu zajištění se. Každý by měl 

prostudovat, který pojistný produkt je pro něj tou nejlepší volbou. Špatné pojištění se může 

stát pouze zbytečnou investicí. Volba správného produktu není mnohdy jednoduchá. Jak jsme 

mohli vidět na modelových situacích, pojišťovny se v jednotlivých částech nabídky liší. 

Některé nabízí vyšší limity pojistného plnění u léčebných výloh, některé vynikají lepší 

nabídkou v připojištění odpovědnosti za škodu. Mnoho z nás si pojistný produkt vybírá u té 

pojišťovny, která má na trhu dlouholetou tradici, jiní podle svých zkušeností či zkušeností 

jiných a jiní se přiklání k nabídce s cenou co nejpříznivější. V dotazníkovém šetření jsme se 

respondentů na tuto otázku zeptali. Faktorem, který považují dotazovaní za nejvíce 

rozhodující, je rozsah pojištění. Tento faktor byl zvolen z 54,5 %. Druhým nejvíce voleným 

faktorem byla rychlost a jednoduchost při sjednávání pojištění, pak cena pojistného, kvalitní 

asistenční služba a posledním nejvíce voleném faktorem byly limity pojistného plnění. Přesně 

popsány odpovědi dotazovaných jsou vyobrazeny v příloze č. 5. Je třeba zmínit, že vlivů 

působících na výběr pojištění existuje mnohem víc. Dalšími faktory může být podíl                   

na pojistném trhu, rychlost likvidace pojistných událostí či solventnost pojišťovny. 

Při řešení pojistných událostí je opravdu nutné neopomenout jediný dokument, který je 

potřebný k uznání pojistného plnění. Ať už se pojistná událost týká pojištění léčebných výloh, 

či kterýkoliv jiných připojištění, je důležité, aby pojištěný jednal v souladu s podmínkami 

stanovenými pojišťovnou. Nejvhodnější je vždy volat asistenční službu, která pojištěnému 

pomůže, poradí, popřípadě zajistí potřebné služby, které daná situace vyžaduje. Pojištěný by 

neměl svého pojištění zneužívat. Bohužel v praxi se pojištění ne vždy chovají tak jak by měli. 

Mnoho z nich pojištění zneužívá a snaží se jím obohatit. V cestovním pojištění nedochází 

k pojistným podvodům tak často, ovšem může se stát, že pojišťovna bude oklamána. Proto je 



 
 

nutné, aby pojišťovně byly předloženy veškeré potřebné dokumenty a aby měla možnost 

škodní událost řádně prošetřit. Ludvík Bohman sděluje: „V oblasti cestovního pojištění 

dochází nejčastěji k fingování odcizení zavazadel při přepravě, k umělému navyšování škod 

v souvislosti s krádežemi vozidel, či fingovanými úrazy, ke kterým došlo údajně                      

na dovolené.“
32

 Je nutné zmínit, že pojistný podvod spadá pod trestné činy, jehož vymezení 

můžeme dohledat v Zákoně č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku (dále jen:„Trestní zákoník“) . 

Pojistný podvod je v tomto zákoně definován v §210. Každý neodhalený pojistný podvod 

způsobí zhoršení celkového škodního průběhu pojištění. Jeho dopad tudíž není individuální. 

Každá pojišťovna má na odhalování pojistných podvodů své vlastní způsoby, které jsou 

součástí know – how společnosti. 

Nejen z pohledu sjednání pojistné smlouvy, ale i z pohledu řešení pojistných událostí 

je třeba zmínit, že je nutné dodržovat morální aspekty.
33

 Práva a povinnosti jsme si definovali, 

ale mnohdy podstatnější pohled na řešení situací vyvstává z pohledu morálního. Česká 

asociace pojišťoven vydala kodex etikety, který řeší problematiku vztahů v pojišťovnictví. 

Kodex byl vytvořen z důvodů prosazování korektních vztahů v pojišťovnictví. Obsahuje 

etické normy, které se dotýkají obecných zásad pojišťoven, vztahů mezi pojišťovnami a jejich 

zaměstnanci i zprostředkovateli a vztahy zaměstnanců pojišťovny a jejich zprostředkovatelů 

ke klientovi.  Cílem kodexu je, aby pojistný vztah mezi všemi subjekty nabízejícími pojištění 

fungoval tak aby bylo zachováno dobré jméno pojišťovny.  Jeho dodržování vede k dobrému 

vztahu s klientem, který by měl být o službách pojišťoven řádně informován a měl možnost 

jim důvěřovat.
34

 

Vztahy zaměstnanců a jejich zprostředkovatelů ke klientovi respektují několik pravidel.  

 Klient má nárok na zdvořilý a korektní přístup.   

 Pojišťovací subjekt by měl vést obchodní jednání v souladu s obchodními zájmy 

účastníků bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování. 

 Pojišťovací subjekt poskytuje všem účastníkům úplné, nezkreslené, pravdivé                      

a srozumitelné informace a vyvaruje se klamavého popisu produktů a klamavé 

reklamy. 

 Nesjednává pojištění s klienty, kteří projevují spekulativní záměry. 
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 Pojišťovací subjekt se řídí pravidlem mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se 

pojištění právnických a fyzických osob, které se dozvěděl v rámci své činnosti. 

Mlčenlivost je zachována i po skončení dané činnosti. 

 Nedává přednost svým zájmům před zájmy klienta.
35
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5. TRENDY A INOVACE V CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ 

5.1 Trendy v cestovním pojištění 

Cestovní pojištění je oblast, která je závislá nejenom na situaci odehrávající se na pojistném 

trhu, ale která souvisí převážně s cestovním ruchem.  Zahraniční zájezdy patří pro většinu 

občanů k neodmyslitelné součásti kalendářního roku. Díky možnostem, které nám nabízí 

dnešní doba, vyjíždí do zahraničí stále více lidí. Zvyšující se počet výjezdů do zahraničí úzce 

souvisí se zvyšujícím se zájmem o nabídku cestovního pojištění. Jednotlivé typy zájezdů jsou 

pobídkou pro marketingovou činnost pojišťovny. Ta zajišťuje tvorbu nových produktů.                

Za jeden z trendů současnosti bychom proto mohli považovat rozšiřování nabídek pojišťoven 

na základě typu jejich dovolené. Mnoho pojišťoven rozdělují svou nabídku na produkty 

vhodné pro zimní výjezdy do zahraničí, pro letní výjezdy do zahraničí, či pracovní cesty. 

Někdy bývá pojištění pro letní dovolenou rozděleno na pojištění do exotických zemí                   

a do běžných destinací. Na pojistném trhu se můžeme rovněž setkat již s vytvořeným 

balíčkem nabízející kompletní pojištění pro milovníky adrenalinových sportů. Dá se 

předpokládat, že vytváření balíčků šitých přímo na míru klientům, budou pojišťovny vytvářet 

i nadále. A v závislosti na měnící se požadavky klientů budou tyto balíčky upravovat. Úprava 

produktů již spadá do kategorie inovací. 

Tvorbě produktů, kterou se zabývá marketingové oddělení pojišťovny, předchází 

rovněž analýza pojistného trhu. Na základě zjištěných informací je produkt zahrnut                    

do nabídky pojišťovacího subjektu. Pod marketingovou činnost rovněž spadá tvorba 

pojistných sazeb. S touto tvorbou úzce souvisí silně motivační trend, který dnes uplatňují 

téměř všechny pojišťovny. Jsou tím slevy nabízené klientům při splnění určitých podmínek. 

Každá pojišťovna stanovuje slevy podle své vlastní strategie. V kapitole č. 3 jsme se 

v modelových situacích mohli o tomto trendu sami přesvědčit. Slevě se při sjednání 

cestovního pojištění přes online stránky nevyhneme. Slevy jsou nabízeny na základě mnoha 

faktorů. Například slevy vztahující se pro děti do určitého věku života, nabízejí                  

buď 50% zvýhodnění, nebo dokonce pojištění pro jedno dítě zcela zdarma, či slevy                      

pro studenty, sportovce a podobně. 

Díky rozvoji komunikačních a informačních technologií se nejenom v cestovním 

pojištění objevuje trend související se sjednáním pojistné smlouvy. Jedná se převážně                    

o sjednání pojištění v rámci internetových stránek pojišťoven, zřízení pojistné smlouvy sms 

zprávou či využití cestovního pojištění v rámci platebních karet. Klientům bank je k vedení 



 
 

účtu nabídnuto cestovní pojištění buď přímo s kartou, nebo za zvýhodněný poplatek. 

Takovéto cestovní pojištění se může od cestovního pojištění nabízené pojišťovnou výrazně 

lišit a to převážně v rozsahu pojistné ochrany, výši limitů pojistného a podobně. Graf                  

5.1 znázorňuje, jestli si je veřejnost s možností sjednat si pojištění přes svou banku 

seznámena: 

Graf 5.1: Novinky, kterou nabízí banky je zajištění cestovního pojištění držitelům svých 

platebních karet. Je i Vám cestovní pojištění k vedení Vašeho účtu nabídnuto? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V případě prvního trendu se dá předpokládat jeho pozitivní směr. Internet je dnes 

součástí běžného života, proto je možnost sjednání si cestovního pojištění přes něj                    

téměř nezbytností. V souvislosti s tímto trendem byla do dotazníkového šetření zahrnuta 

otázka vztahující se na oblibu tohoto typu sjednání pojistné smlouvy. Výsledek znázorňuje 

graf 5.2. 

Graf 5.2: Poměrně novou metodou sjednání cestovního pojištění je využití komunikačních 

prostředků. Líbí se Vám možnost uzavřít cestovní pojištění přes internetové stránky? 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Poslední novinkou je sjednání pojistné smlouvy prostřednictvím sms zprávy.                    

Tato novinka není mezi veřejností příliš rozšířena.  Zpravidla spočívá aktivace cestovního 

pojištění v zaslání sms zprávy na speciální telefonní číslo pojišťovny.  Tato zpráva musí 

obsahovat identifikační údaje zájemce o pojištění.  Pojistné je zpravidla placeno 

prostřednictvím kreditu či měsíčního vyúčtování mobilních služeb. Sjednání cestovního 

pojištění přes sms zprávu není v České republice příliš rozšířeno a jeho nabídka je omezená 

pasivním přístupem mobilních operátorů, kteří jdou zahraničí při spolupráci v této oblasti 

ruku v ruce s pojišťovnami. Znázorníme-li otázku, sledující oblíbenost tohoto způsobu 

sjednání pojištění, pomocí grafu 5.3 pak zjistíme jaká je skutečná oblíbenost pojištění                 

přes sms zprávu mezi dotazovanými. 

Graf 5.3: Další metodou, jak uzavřít pojistnou smlouvu je využití mobilního telefonu a to 

sjednání cestovního pojištění prostřednictvím sms zprávy. Líbí se Vám možnost uzavřít 

cestovní pojištění přes sms zprávu? 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Posledním trendem, který se objevuje v oblasti sjednání cestovního pojištění je využití 

call center pojišťoven. V tomto případě si klient zavolá přímo na pobočku a sjedná si pojištění 

ve spolupráci se zaměstnancem call centra. Tato možnost na trhu funguje již delší dobu, 

ovšem při pohledu na oblíbenost této možnosti v grafu 5.4 se dostáváme tam, kde se pohybuje 

sjednání pojistné smlouvy sms zprávou.  

Graf 5.4: Pojistnou smlouvu je možné uzavřít také prostřednictvím call centra vybraných 

pojišťoven. Líbí se Vám možnost uzavřít cestovní pojištění přes call centra pojišťoven? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.2 Inovace v cestovním pojištění 

Inovace je výsledkem invence, nápadem, který by měl vzniknout na základě aktuálních trendů 

v pojišťovnictví. Jestliže patří k současným trendům zvyšování poptávky v závislosti                    

na zvyšujícím se počtu výjezdu do zahraničí, pak i pojišťovny musí přizpůsobit nejenom svou 

nabídku, ale měla by se zaměřit na takové změny v jednotlivých produktech,                                

aby uspokojovala současný trend. Komerční pojišťovna by měla svou činnost přizpůsobit tak, 

aby byla co nejblíže ke svému zákazníkovi. Proto musí neustále sledovat trh, své konkurenty 

a převážně svou vlastní činnost. Cílem inovací je zvýšit efektivnost, výkonnost, 

konkurenceschopnost a prosperitu. Úspěchem každé komerční pojišťovny ovšem je, když 

dokáže nabízet takové služby, které jejím zákazníkům vytváří vyšší přidanou hodnotu. 

Produkt je tedy určen zákazníkem, nikoliv výrobcem. Neustálé zlepšování a přizpůsobování 

produktů klientům může pojišťovně zajistit nejen oblíbenost ale i velký podíl na pojistném 

trhu.  
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Hlavní novinkou, díky které bylo nutné zlepšit produkty cestovního pojištění je 

skutečnost, že na trhu cestovního pojištění klienti již nevyužívají pouze pojištění léčebných 

výloh, jako tomu bylo dříve. Lidé, toužící po dovolené v zahraničí, se pojišťují pro více 

případů. Velkou oblibu s sebou nese úrazové připojištění, připojištění odpovědnosti za škodu 

a připojištění zavazadel. Díky prodeji cestovního pojištění prostřednictvím cestovních 

kanceláří, je jejich pracovníky často doporučováno připojištění zrušení cesty, tzv. storna 

zájezdu.  Toto připojištění je poměrně mladým produktem, ovšem nese svým příznivcům 

výhody v podobě vyplacení náhrady peněz za nenastoupení na dovolenou. Inovace nabízejí 

také rozšíření nabídky produktů, vyjma již zmíněných, o produkty připojištění nevyužité 

dovolené, připojištění přerušení cesty či připojištění únosu. Komerční pojišťovny přizpůsobují 

své nabídky klientům tak, aby si mohli naplánovat dovolenou a zvolit si balíček pojištění tak, 

aby odpovídal všem požadavkům. Pojišťovny by měly svou nabídku neustále zlepšovat a 

přizpůsobovat. 

Další inovací je vylepšení nabídky v návaznosti na typ klientely. Nabídky pojišťoven 

v oblasti cestovního pojištění již nejsou zaměřeny na jeden druh cestujících. Produkty 

nabízející ochranu při výjezdech do zahraničí se u většiny pojišťoven rozdělují do skupin, 

podle svých potenciálních klientů. Tato nabídka má za cíl, aby si klient mohl vybrat produkt 

podle svých kritérií. V nabídce tedy jsou balíčky cestovního pojištění vypracované tak                 

aby vyhovovaly rodinám, studentům, zaměstnancům či skupinám o různém počtu. Velmi 

specifické je cestovní pojištění nabízené podnikatelským subjektům. Pracovní cesty dnes              

již nejsou jen výhradou managementu, ale současným trendem je posílání zaměstnanců na 

různá školení do zahraničí a to díky stále většího počtu zahraničních firem na našem území. 

V rámci produktů vytvořených pro firmy existují přenosné pojistky, vypracovány tak,                  

že nejsou napsány na jedinou osobu a nepřenosné pojistky. Většina takto zřizovaných 

produktů je vypracována na jeden rok. Jejich cena je fixně stanovená a počet výjezdů                    

do zahraničí je neomezený. Výše pojistného je stanoveno v závislosti na počtu dní strávených 

v zahraničí. Nově lze připojistit zaměstnance vysílané do nebezpečných destinací s větším 

pojistným rozsahem. Jedná se převážně o situace vydírání či únosu.  

Vzpomeneme-li si na trend spojený s rozvojem komunikačních technologií, pak nám 

musí být jasné, že inovace se dotýkají nejen samotných produktů, ale i zřízení pojistných 

smluv. Pojišťovna by měla nejen umožňovat svým klientům různé možnosti ke sjednání 

pojistné smlouvy, ale měla by se hlavně zabývat otázkou profesionality u těchto činností. 

V případě  call center pojišťoven je důležité, aby byli klientům k dispozici profesionálně 



 
 

zaškolení zaměstnanci. Stejně by se měla pojišťovna stavět při nabídce sjednání cestovního 

pojištění přes internetové stránky. Klienti by měli mít k dispozici jednoduše řešený portál, 

který by je jasně dovedl k stanovenému cíli, kterým je uzavření cestovního pojištění. 

Současně by měla být přizpůsobena funkčnost stránek a její celkový vzhled. Nesrozumitelnost 

a nepřehlednost se může stát velkou překážkou pro nové klienty, kteří mohou z tohoto důvodu 

upřednostnit konkurenční společnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. ZÁVĚR  

Součástí každodenní života jsou rizika, která nás neustále ohrožují. Není tomu jinak 

v případě výjezdů do zahraničí. Jednou z možností, jak těmto rizikům čelit je uzavřít cestovní 

pojištění. Rizik se sice nezbavíme, ovšem zajistíme si pomoc, která zmírní finanční dopady 

riziky způsobenými.  Cestovní pojištění je pro nás jakousi oporou při vzniku nečekaných 

událostí.  

 Cestovní pojištění úzce souvisí s cestovním ruchem. Práce byla zaměřena pouze                

na výjezdový cestovní ruch, který má negativní směr, jelikož odchází k odlivu peněz                 

do zahraničí. Pojištění je tedy podnikáním ve finančním sektoru. Právní hledisko se v této 

oblasti projevuje v právním vztahu, naformulovaném v pojistné smlouvě. Hlavní role hraje 

v tomto vztahu pojistitel, pojistník a pojištěný. V současnosti na trhu kromě pojistitelů působí 

také pojišťovací zprostředkovatelé. Pojistnou smlouvu je možné uzavřít několika způsoby. 

Kromě možnosti uzavření na pobočce pojišťovny lze pojištění uzavřít přes call centra, 

internetové stránky pojišťoven a podobně. Při sjednání cestovního pojištění si k základnímu, 

pojištění léčebných výloh, můžeme zvolit z dalších složek připojištění.  

Právní vztah vznikající mezi pojistitelem a pojistníkem je naformulován v pojistné 

smlouvě.  Samotná pojistná smlouva se řídí Zákonem o pojistné smlouvě a jsou v ní obsaženy 

náležitosti jakými je vznik, zánik a změna pojistného vztahu, práva a povinnosti, které musí 

dodržovat obě strany a jiné. Pojistná smlouva, kterou mezi sebou uzavřou obě strany, musí 

být doplněna o podmínky daného pojistitele. S těmito podmínkami by měl pojistník, 

popřípadě pojištěný souhlasit a jejich znění znát předtím, než smlouvu podepíše.  

Řešení pojistných událostí není založeno pouze na prostudování všeobecných pojistných 

podmínek pojistitele, ale i dalších právních předpisů, které se touto problematikou zabývají. 

Mnohdy se může pojištěný dostat do takové situace, kdy se zdá, že jeho právo na pojistné 

plnění je stoprocentní, ale na základě následného zjištění uvedeného v právních dokumentech, 

je jeho domněnka vyvrácena. Sjednání si cestovního pojištění tedy není konečnou fází 

zajištění. Vědomosti pojištěného by se neměly vztahovat pouze na základní informace.              

Měl-by si být vědom, jak se zachovat při pojistné události, jaké dokumenty jsou potřebné             

pro získání uznání pojistného plnění. Bohužel ne vždy takto pojištěný udělá. Vlastní chybou 

se pak vzdává možnosti na finanční pomoc. Uznané pojistné plnění je pomocí                              

při dodatečných nákladech. Mnohdy se následky nečekaných událostí mohou vyšplhat                  

do takových finančních výší, že by byly schopny způsobit obrovské problémy v podobě 



 
 

zadlužení dotyčných. Tento fakt je dalším podnětem k tomu, aby klient nevolil první produkt 

cestovního pojištění, na který narazí, ale měl by produkty porovnat. Cestovní pojištění se                

u jednotlivých pojistných poskytovatelů může lišit. Ne vždy je zvolení nejlevnější varianty 

nejlepší volbou. Je nutné porovnat rozsah pojištění a převážně výši limitů pojištění. Vzhledem 

ke vzrůstající oblibě cestovního pojištění, které samozřejmě souvisí se vzrůstajícím 

výjezdovým cestovním ruchem, se dá předpokládat, že se veřejnost bude v oblasti pojištění 

čím dál lépe orientovat.  

 Díky získaných poznatků jsme si nejenom stanovili podstatné informace nezbytné               

ke sjednání cestovního pojištění, ovšem jsme se dopátrali k současným trendům, které se             

na trhu s pojištěním objevují. Trend s motivačním prvkem pro své klienty je stanovování cen 

a vytváření takových slev, které se stanou pro zájemce lákavými. V nabídkách pojišťoven 

proto nalezneme nejenom slevy za sjednání si pojištění on-line, ale i pro rodiny s dětmi, 

studenty či skupiny. Dalším současným trendem je v možnosti sjednání si cestovního 

pojištění. Klienti pojišťoven již nemusí navštěvovat pobočky osobně, ale mohou zvolit jim 

příjemnější cestu vedoucí k uzavření smlouvy. Za tímto trendem stojí v zásadě rozmach 

komunikačních a informačních technologií. Cestovní pojištění dnes můžeme uzavřít pomocí 

internetu, našeho mobilního telefonu či naší platební karty. 

 Trendy jsou důvodem k inovacím. Inovace produktů cestovního pojištění se odvíjí 

takovým směrem, který jim ukládají trendy. Proto je nutné přizpůsobovat produkty tak,               

aby byly dostatečně konkurenceschopné a zajímavé pro veřejnost. Pojišťovny proto nabízejí 

pro své klienty již vypracované balíčky šité na míru nejenom podle typu destinace, ale i podle 

typu klientely. Současně s trendem, který je spojen s novými způsoby sjednání pojištění, je 

důležité, aby pojišťovny přizpůsobovaly nejenom své produkty, ale i personál a celkový 

vzhled pojišťovny.  

 Praktická část, modelace řešení pojistných událostí, nám potvrdila výhodnost 

cestovního pojištění při výjezdu do zahraničí. Čímž byl tento cíl diplomové práce, společně 

s vymezením cestovního pojištění, splněn.  
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Seznam zkratek 
 

ČAP Česká asociace pojišťoven 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

HN Hospodářské noviny 

WTO Světová organizace cestovního ruchu 
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