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1 Úvod 

,,The world is a book and who don´t travel read only one page“ 

(St. Augustine) 

 

V současnosti lidé stále více vyjíždějí do zahraničí, ať už za prací, za studiem či na 

dovolenou. S přibývajícím počtem turistů začaly pojišťovny vytvářet stále více produktů co 

nejvíce se přibližujících požadavkům klientů. S rozrůstajícím se cestovním ruchem, který 

patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti ekonomiky, souvisí ale i rostoucí počet 

nemocí, úrazů či trvalých následků úrazu při cestách do zahraničí. Je tedy vhodné si sjednat 

cestovní pojištění pro každý výjezd. Mnohdy tak lze eliminovat finanční následky způsobené 

nahodilou událostí. 

Cestovní pojištění je v dnešní době hojně využívaným produktem. Lidé si stále více 

uvědomují, co vše se jim může na cestách přihodit, a proto se takovýmto situacím snaží 

předejít. Toto pojištění lze uzavřít pro všechny věkové kategorie a pro různé typy cest. Častá 

jsou rovněž pojištění na cesty k platebním kartám, která ale mnohdy nepokrývají rizika, jež je 

za potřebí si pojistit v dostatečné výši. 

Cílem práce je komparace produktů cestovního pojištění s následným výběrem 

optimálního produktu cestovního pojištění na základě preferencí konkrétního pojišťovaného 

subjektu.  

Práce je členěna mimo úvod a závěr na tři hlavní části. První část se zabývá 

charakteristikou a členěním pojištění, základní terminologií spojenou s pojištěním, dále 

zahrnuje cestovní pojištění, jeho produkty a také výluky z pojistného plnění. V závěru této 

části je popsána metodologie vícekriteriálního hodnocení variant, jež je aplikována ve čtvrté 

kapitole.  

Ve druhé části je zmíněn vývoj pojistného trhu a následně jsou představeny vybrané 

tuzemské pojišťovny spolu s jejich produkty cestovního pojištění určenými pro komparaci.  

Ve třetí, aplikační, části práce jsou komparovány vybrané produkty cestovního pojištění 

s následným výběrem optimálního produktu pro konkrétní pojišťovaný subjekt. Pro stanovení 

vah kritérií je zvolena metoda párového srovnání a Saatyho metoda. Optimální produkt byl 

poté vybírán s využitím Saatyho metody AHP a metody váženého pořadí. 
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2 Charakteristika cestovního pojištění 

Cílem této kapitoly je charakterizovat pojištění, vymezit základní terminologii spojenou 

s problematikou pojištění, zmínit klasifikaci pojištění, a v neposlední řadě také poskytnout 

informace o produktech cestovního pojištění. 

2.1 Charakteristika pojištění 

Pojištění je právní vztah, kdy na sebe pojistitel přebírá závazek poskytnout pojištěnému 

pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost označená v pojistné smlouvě a definovaná 

v pojistných podmínkách, přičemž pojistník se zavazuje za přenesení rizika platit pojistné. 

Pojištění je nástrojem finanční eliminace negativních důsledků nahodilosti. Pojištění nemůže 

ovlivnit vznik škod či nahodilých událostí, ale lze pomocí něj finančně nahradit ztráty vzniklé 

při realizaci čistých rizik, přičemž čistými riziky jsou ta rizika, která s sebou nesou negativní 

odchýlení od požadovaného cíle. 

Jedním z hlavních cílů pojištění je tedy v případě realizace nahodilé skutečnosti zajistit 

finanční stabilitu a finanční kontinuitu ekonomického subjektu, což je velmi významným 

faktem v souvislosti s bezproblémovým chodem ekonomické reprodukce. 

2.2 Základní terminologie spojená s pojištěním 

Pojistitel je právnická osoba oprávněná provozovat pojištění; pojišťovna či jiná 

instituce vlastnící povolení k provozování pojištění. Toto povolení uděluje orgán státního 

dozoru, kterým je v  České republice Česká národní banka. Pojistitel je povinen poskytnout 

úplné a pravdivé informace, po nahlášení zahájit likvidaci pojistné události a v případě, že se 

dozví o podstatném snížení rizika, je jeho povinností snížit pojistné. Pojistitel je dále povinen 

do tří měsíců od nahlášení pojistné události ukončit šetření. Naproti tomu má pojistitel právo 

na pojistné, právo snížit pojistné plnění a upravovat pojistné smlouvy.  

Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou 

smlouvu, v níž se zavázala pojistiteli platit pojistné za pojistnou ochranu. Pojistník je tedy 

povinen platit pojistné plnění, uvést úplné a pravdivé informace, oznámit pojistnou událost a 

také oznámit změnu či zánik rizika. 

Pojištěný (pojištěnec) je osoba, na jejíž majetek, zdraví či jinou hodnotu pojistného 

zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Této osobě vzniká na základě uzavřené pojistné 

smlouvy právo na pojistné plnění, a to bez ohledu na to, zda toto pojištění sjednala sama či ho 

sjednal pojistník. V případě, že si toto pojištění sjednal pojištěný sám, stává se zároveň i 
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pojistníkem. Pojištěný je povinen poskytnout pravdivé a úplné informace a má právo na 

výplatu pojistného plnění, přičemž je toto plnění splatné do 15 dnů od ukončení šetření 

nezbytného ke zjištění rozsahu nahodilé události a povinnosti pojistitele plnit. 

 Obmyšlený je osoba, které by bylo vyplaceno pojistné plnění v případě úmrtí 

pojištěného, a to u pojištění, kde je kryto riziko úmrtí. 

 Oprávněná osoba je ten, komu vznikne v důsledku pojistné události právo na pojistné 

plnění. 

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách. Tato smlouva řeší dvou či více 

stranný vztah, kdy se pojistitel zavazuje vyplatit pojistné plnění, jehož rozsah je ve smlouvě 

stanoven, nastane-li nahodilá událost blíže ve smlouvě označená a pojistník se zavazuje platit 

pojistné. Pojistná smlouva je uzavírána u všech druhů pojištění vyjma zákonného pojištění. 

V případě zákonného pojištění není  uzavírána žádná pojistná smlouva, toto pojištění je 

regulováno legislativou. 

Pojistné období je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí 

pojistné. 

 Pojistné je cena, úplata, za poskytovanou pojistnou ochranu a za přenesení negativních 

finančních důsledků nahodilosti na pojistitele. Existují různé formy pojistného, například 

může jít o pojistné předepsané, což je konečná částka pojistného po slevách a přirážkách, 

kterou je klient povinen uhradit pojišťovně. Pro pojišťovny tedy předepsané pojistné 

představuje souhrn plateb klientů za dané období.  

 Pojistné plnění je peněžní náhrada pojistitele v případě, že dojde k pojistné události. 

 Nahodilá skutečnost je taková událost, která je možná, ale není u ní jisté, zda v době 

trvání pojištění nastane a případně kdy. 

 Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě či 

zvláštních právních předpisech, podle kterých má pojistitel povinnost vyplatit pojistné plnění. 

 Pojistné riziko vyjadřuje míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané 

pojistným nebezpečím, se kterou je spojena povinnost pojišťovny uhradit vzniklou škodu či 

vyplatit sjednanou částku. 
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Pojistný zájem je jedním ze základních pojmů soukromého pojistného práva a 

představuje právní vztah pojištěného k pojištěnému majetku. 

Pojistný trh je místo, kde se uskutečňuje nabídka a poptávka související s přenosem 

rizika pojištěním. Existence solidního a důvěryhodného pojistného trhu je jedním ze symbolů 

zdravé, úspěšně ekonomiky a správného fungování finanční sféry. Z důvodu co nejméně 

problematického fungování pojistného trhu vstupují někdy mezi klienty a pojistitele 

(pojišťovny) tzv. zprostředkovatelé pojištění.  

Pojišťovací zprostředkovatelé, fungující převážně jako samostatné podnikatelské 

subjekty (právnické či fyzické osoby). Právní úprava činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů 

je řešena zákonem č.38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí. Tento zákon definuje 4 formy pojišťovacích 

zprostředkovatelů: pojišťovacího makléře, pojišťovacího agenta, podřízeného pojišťovacího 

zprostředkovatele a vázaného pojišťovacího zprostředkovatele. 

Pojišťovací makléři jednají jménem pojištěného a obvykle své služby poskytují firemní 

klientele. Tvoří špičku na pomyslné pyramidě pojišťovacích zprostředkovatelů, jsou na ně 

kladeny nejvyšší nároky, a tudíž je jejich servis nejkomplexnější. Významný podíl na trhu 

mají v Anglii (Lloyd´s) či Latinské Americe, oproti tomu mají nulový podíl v asijských 

zemích. V rámci Evropy je silný makléřský trh v západních demokratických zemích, 

dynamicky se rozvíjí ve střední Evropě. 

Pojišťovací agenti prodávají pojistné produkty pojistitelů, jejichž jménem a na jejichž 

účet jednají. Jejich služby jsou vhodné pro pojištění menších podnikatelských subjektů a 

občanů. 

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel je vázán smlouvou s pojišťovacím agentem 

nebo makléřem, jehož jménem a na jehož účet jednají.  Způsobí-li při výkonu své činnosti 

škodu, odpovídá za ni agent či makléř, pro něhož pracují. 

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost na základě 

písemné smlouvy uzavřené s jednou či více pojišťovnami. V případě, že nabízí produkty více 

pojišťoven, si nesmí tyto produkty navzájem konkurovat. 

Zajištění (cese) lze definovat jako pojištění pojišťovny, kdy dochází k přerozdělování 

pojistných rizik, z čehož vyplývá, že jde o vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajištění 
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pomáhá pojistitelům, aby pro ně byly finanční důsledky ekonomicky únosnější, a to vše 

s cílem stabilnějších výsledků. Často je uplatňováno několikanásobné zajištění z důvodu 

dělení rizika, tzv. retrocese. Zajišťovnou je právnická osoba, jejímž hlavním úkolem je 

přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou či jinou zajišťovnou. Zajištění je tedy 

zabezpečováno profesionálními zajišťovacími společnostmi, pojišťovnami provozujícími 

mimo pojištění i zajištění či zajišťovacími brokery (zajišťovacími makléři). 

2.3 Vznik a zánik pojištění  

Pojištění může vzniknout: 

• okamžikem uzavření pojistné smlouvy, přičemž je tento čas v pojistné smlouvě 

uveden, 

• prvním dnem, čímž se myslí první minuta dne, který následuje po dni uzavření 

pojistné smlouvy, 

• jako pojištění s odloženým začátkem, u kterého je stanoveno datum nebo popis 

okamžiku, kdy v budoucnu toto pojištění vznikne,  

• před uzavřením pojistné smlouvy.  

Zánik pojištění může být způsoben: 

• uplynutím doby,  

• výpovědí, 

• nezaplacením pojistného,  

• odstoupením od smlouvy, 

• odmítnutím pojistného plnění, 

• zánikem rizika, věci nebo osoby. 

Pojištění může zaniknout mnoha způsoby, a tudíž jsou jednotlivé z nich vysvětleny 

v následujícím odstavci. Prvním ze způsobů, jak může pojištění zaniknout je uplynutím doby, 

na kterou bylo pojištění sjednáno. Při zániku pojištění výpovědí mohou pojistitel i pojistník 

vypovědět pojištění výpovědí, která bude doručena alespoň 6 týdnů před splatností; u nových 

pojištění mohou vypovědět pojištění do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, a taktéž 

mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců od doručení oznámení o pojistné události. 

Nezaplacení pojistného je dalším způsobem zániku pojištění, přičemž pokud je doplaceno 

nezaplacené běžné pojistné do 3 měsíců a další běžné pojistné do 6 měsíců, pak toto pojištění 

nezaniká, totéž platí i v případě zaplacení části pojistného. V případě, kdy pojistník nebo 

pojištěný udal nepravdivé či neúplné informace, a nedošlo ještě k pojistné události, má 
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pojistitel právo od smlouvy odstoupit. K zániku pojištění může rovněž dojít odmítnutím 

pojistného plnění, a to tehdy, bylo li zjištěno, že byly udány nepravdivé či neúplné informace, 

ale došlo již k pojistné události, a tudíž již nelze od smlouvy odstoupit, po ukončení likvidace 

bude pojistitelem vyplaceno jen snížené pojistné plnění či žádné. Zánik rizika, věci či osoby je 

potom další ze způsobů, jak dochází k zániku pojištění.  

2.4 Regulace pojišťovnictví  

Nutnost státní regulace pojišťovnictví spočívá v charakteru pojišťovací služby. Klienti 

si předem platí pojistné, za které si kupují finanční krytí důsledků nahodilých událostí, 

kterými jsou v případě životního pojištění výplata pojistného plnění na konci pojistné doby, 

zatímco u neživotního pojištění jde o hrazení škod. Mezi placením pojistného a výplatou 

pojistného plnění dochází k časové prodlevě, během které může dojít ke skutečnostem 

negativně ovlivňujícím uhrazení závazků pojistitele vůči klientům. Tento dopad ale lze 

pomocí regulace zmírnit.  

Faktem také je, že pojištění neplní jen funkci ochrannou a zábrannou, ale dochází 

pomocí něj ke shromažďování kapitálu, který je uchováván ve formě rezerv určených na 

výplatu pojistných plnění. I v tomto případě je nezbytná regulace v otázkách hospodaření 

s těmito rezervami. 

Mezi základní cíle regulace v pojišťovnictví patří ochrana klientů využívajících pojistné 

produkty, zabezpečení stability odvětví pojišťovnictví a důvěryhodnosti jednotlivých institucí, 

a dále také podpora transparentnosti při pozorování pojišťovacích služeb. Regulací se tedy 

myslí vytváření pravidel pro správné fungování pojišťovnictví. Konkrétní výběr metod a 

postupů při regulaci závisí na rozvinutosti pojistného trhu, na míře uplatňování státní regulace 

a v neposlední řadě také na ekonomickém prostředí, ve kterém je pojištění uskutečňováno, 

přičemž velký vliv zde hraje rovněž i Evropská unie. 

K 1. dubnu 2000 vešel v platnost zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 

některých souvisejících zákonů, který po novelizacích zejména zákonem č.39/2004 Sb. řešil 

problematiku pojišťovnictví. Tento již zmiňovaný zákon č.363/1999 Sb., způsobil významné 

přiblížení české právní úpravy pojišťovnictví legislativě Evropské unie. 

Dne 1. května 2004 se stala Česká republika novým členským státem Evropské unie, 

což mělo za následek rozsáhlou novelu zákona o pojišťovnictví, a taktéž novelu zákonů 
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souvisejících s touto problematikou. Cílem novely bylo zajistit kompatibilitu pravidel 

podnikání v pojišťovnictví s třetí generací směrnic Evropského společenství. 

Od 1. ledna 2005 začaly platit zákon o pojistné smlouvě a zákon o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. 

V současnosti je v České republice legislativní rámec pojišťovnictví tvořen souborem 

základních zákonů, kterými jsou: 

• Zákon č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví, platný od 1. ledna 2010, přičemž do 

31. prosince 2009 platil zákon č. 363/1999 Sb., O pojišťovnictví 

• Zákon č. 37/2004 Sb., O pojistné smlouvě 

• Zákon č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla 

• Zákon č. 38/2004 Sb., O pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí 

2.5 Klasifikace pojišťoven v rámci komerčního pojišťovnictví  

Pojišťovny lze klasifikovat dle velké škály odvětví jejich zaměření, kterými mohou být 

například pojišťovny komerční, státní, životní, neživotní, univerzální či 

specializované. V České republice je převážná většina komerčních pojišťoven pojišťovnami 

univerzálními (kompozitními). 

Pojišťovny státní jsou zřizovány státem, který současně nese výsledky jejich 

hospodaření, zatímco komerční (soukromé) pojišťovny jsou zřizovány soukromými subjekty, 

vlastnícími povolení k provozování pojišťovací činnosti. Jak už je z názvu patrné, životní 

pojišťovny se zabývají pouze životními druhy pojištění, zatímco neživotní pojišťovny 

provozují pouze neživotní pojištění. V případě univerzálních pojišťoven jsou nabízeny 

produkty jak z oblasti pojištění životního, tak i neživotního pojištění. Pojišťovny 

specializované jsou zaměřeny jen na určitý jeden druh či odvětví pojištění, například 

Evropská cestovní pojišťovna (ECP), Pojišťovna právní ochrany (D.A.S.) či Exportní 

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

2.6 Evropský pojišťovací výbor a Česká asociace pojišťoven  

Z důvodů hájení společných zájmů pojistitelů jednotlivých zemí jsou vytvářeny unie, 

sdružení a národní asociace. Na nadnárodní úrovni je pojišťovnictví v celé Evropě 

reprezentováno speciální institucí Comité Européen des Assurances (CEA - Evropský 

pojišťovací výbor). 
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CEA je dobrovolné mezinárodní sdružení asociací pojišťoven zemí Evropy s tržní 

ekonomikou. CEA vznikl roku 1953 a již v roce 2000 sdružoval 29 asociací. Základními cíli 

Evropského pojišťovacího výboru jsou podpora a zastupování evropských pojistitelů při 

ochraně a prosazování jejich zájmů, kvalifikovaná propagace pojištění a zajištění, dále 

zajištění výměny informací a zkušeností z mezinárodního trhu, v neposlední řadě také 

prosazování zájmů evropských pojistitelů v ekonomických a sociálních otázkách. 

V současnosti se CEA soustřeďuje především na oblast šíření informací, které 

pojistitelům umožní adekvátně reagovat na změny v rámci jednotného trhu EU. 

Nejvyšším řídícím orgánem CEA je prezidium. Zájmy evropských pojistitelů jsou 

prosazovány Radou pro Evropské společenství. Samotnou organizaci a koordinaci CEA má 

na starosti sekretariát, v jehož čele stojí generální tajemník. Úkolem členů pracovních komisí, 

tvořených jednotlivými komerčními pojišťovnami, je řešení jednotlivých problémů a přípravy 

odborných stanovisek k jednotlivým materiálům.  

Od roku 1998 je řádným členem i Česká Asociace Pojišťoven (ČAP), jejíž činnost byla 

zahájena 1. 1. 1994 a jedná se taktéž o zájmové sdružení komerčních pojišťoven, přičemž má 

nyní 33 členů (30 řádných a 3 se zvláštním statusem). Řádnými členy mohou být pojišťovny 

podnikající na území České republiky v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, 

zatímco členy se zvláštním statusem mohou být specializovaná sdružení pojišťovacích 

odborníků či právnické osoby jiné než pojišťovny, působící v komerčním pojišťovnictví, jež 

jsou zřízeny dle zvláštních zákonů.  

V České republice tvoří podíl členských pojišťoven ČAP 98% na celkovém 

předepsaném pojistném. Dle obchodních výsledků členů ČAP došlo ve 3. čtvrtletí 2011 

k meziročnímu růstu předepsaného pojistného o 1,8 %. Jako hlavní důvod zpomalení tempa 

růstu ČAP udává zejména přetrvávající pokles cen pojištění motorových vozidel. 

2.7 Klasifikace pojištění 

Tato subkapitola je zaměřena na klasifikaci pojištění dle právního hlediska, a následně 

na klasifikaci dle způsobu financování. Při klasifikaci dle právního hlediska rozlišujeme 

pojištění povinné či pojištění dobrovolné, zatímco při klasifikaci dle způsobu financování se 

pojištění člení na pojištění sociální a komerční. 
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2.7.1 Členění pojištění dle právního hlediska 

Při klasifikaci pojištění dle právního hlediska rozlišujeme pojištění dobrovolné, kdy je 

pojistná smlouva mezi zájemcem o pojištění a pojišťovnou sjednána dle rozhodnutí zájemce, 

a pojištění povinné, které lze dále členit na povinné smluvní a zákonné. Povinné smluvní 

pojištění je takové pojištění, kdy je legislativně určena povinnost sjednání pojistné smlouvy, 

zatímco v případě zákonného pojištění vyplývá povinnost pojištění pro jednotlivé subjekty ze 

zákona, v tomto případě se pojistná smlouva nesjednává a všechny povinnosti a podmínky 

jsou stanoveny v zákoně. 

2.7.2 Členění pojištění dle způsobu financování 

Při klasifikaci pojištění dle způsobu financování rozlišujeme pojištění sociální a 

komerční (soukromé), viz Ducháčková (2009).  

Sociální pojištění zahrnuje krytí sociálních rizik, kterými jsou například potřeby 

v souvislosti s dlouhodobou pracovní neschopností, potřeby v spojené s nezaměstnaností, 

potřeby zdravotní péče a podobně. Sociální pojištění je povinné téměř pro všechny, a to 

v rozsahu daném rozhodnutím státu. Velikost pojistného zde není stanovena v závislosti na 

riziku, ale je pro všechny stanovena stejným způsobem, a to většinou jako procento z příjmů. 

Uplatňuje se zde princip solidarity, který spočívá v tom, že je rezerva tvořena z příspěvků 

všech zúčastněných členů, zatímco pojistná plnění jsou vyplácena pouze těm, kteří byli 

postiženi daným rizikem. 

Komerční (soukromé) pojištění kryje důsledky rizika ekonomických subjektů 

v návaznosti na zásadě ekvivalence, kdy platí, že se velikost příspěvků zúčastněných subjektů 

odvíjí od velikosti rizika. Typická podoba komerčního pojištění je převážně dobrovolná 

smluvní.  

Komerční pojištění lze klasifikovat dle velké škály hledisek. Jedním z těchto hledisek 

je například klasifikace dle pojistného odvětví na pojištění životní, pomocí nějž je kryto riziko 

smrti a riziko dožití a neživotní, někdy také označované jako všeobecné pojištění, které 

zahrnuje neživotní pojištění osob, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti. Pro neživotní 

pojištění je typické, že jsou pojistné smlouvy uzavírány na kratší pojistnou dobu, často jen na 

jeden rok, s možností prodlužování, zatímco v případě životního pojištění jsou uzavírány 

dlouhodobé pojistné smlouvy. Dalším z hledisek může být potřeba zabezpečení budoucích 

závazků z pojištění, která člení pojištění na rezervotvorná, kdy k pojistné události dojde vždy, 

jen není znám přesný okamžik této události, a proto se z přijatého pojistného po odečtení 
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správních nákladů vytváří rezervy, které jsou navyšovány až do výše pojistné částky tvořící 

základ pro výpočet pojistného plnění a pojištění rizikové u kterého k pojistné události nemusí 

dojít vůbec, nebo k ní může dojít opakovaně, a proto se pojistné používá k výplatě pojistných 

plnění jiným pojistníkům a netvoří se z něj rezervy. Příkladem rezervotvorného pojištění je 

životní pojištění, zatímco pro rizikový typ pojištění je to neživotní pojištění. Krytí potřeb je 

jedním z mnoha dalších  kritérií, podle kterého rozlišujeme pojištění na obnosové a škodové. 

U obnosového  pojištění není pojistné plnění závislé na výši reálné škody, ale je závislé na 

předem stanovené výši pojistné částky, která musí být uvedena v pojistné smlouvě. Jako 

příklad obnosového pojištění lze uvést pojištění dožití se určitého věku či pojištění smrti, kdy 

škoda není přesně vyčíslitelná. Oproti tomu účelem škodového pojištění je náhrada vzniklé 

reálné škody, a tudíž krytí konkrétní potřeby. Škodové pojištění je tedy zpravidla pojištěním 

neživotním a rizikovým. 

2.8 Cestovní pojištění  

Cestovní pojištění je jednou z kategorií pojištění, a tudíž jde o finanční službu, pomocí 

které lze eliminovat důsledky vzniklé negativní nahodilé události. Cestovní pojištění je 

pojištěním komerčním (soukromým), neživotním, dobrovolně smluvním a škodovým. 

Cestovní pojištění je důležitou a v dnešní době i nedílnou součástí při cestách do 

zahraničí. Hlavním rozdílem při pobytu v tuzemsku a v zahraničí je fakt, že když jsme na 

území České republiky, tak nám zdravotní pojištění poskytují tuzemské zdravotní pojišťovny. 

V případě, že vycestujeme do zahraničí bez sjednaného cestovního pojištění, spadají veškeré 

případné náklady na zdravotní péči a léčbu na nás. Cestovní pojištění ale nezahrnuje pouze 

zdravotní pojištění, jeho obsah tvoří i řada dalších připojištění, kterými mohou být například 

připojištění odpovědnosti, zavazadel či storna cesty. 

S pojmem „ cestovní pojištění “ se poprvé setkáváme roku 1993 a to, když ho Evropská 

cestovní pojišťovna, a.s. použila jako název svého nového produktu. Do roku 1993 existovalo 

na našem území tzv. sdružené pojištění pro cesty a pobyt. 

Cestovní pojištění si lze sjednat jako základní baliček zahrnující léčebné výlohy, či jako 

léčebné výlohy spolu s připojištěním nebo ve formě komplexního balíčku. Cestovní pojištění 

bývá mnohdy součástí platební karty, viz Příloha č. 1. Většina pojišťoven má stanoven 

věkový limit, po jehož překročení již klienty nepojistí. Zpravidla k tomuto dochází po 

dosažení 70 či 80 let věku, přičemž tento limit je u každé z pojišťoven individuální. 
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Dle doby trvání rozlišujeme cestovní pojištění pro krátkodobé cesty, kdy je maximální 

délka trvání tohoto pojištění v rozmezí 90 – 120 dní, či pojištění pro dlouhodobé pobyty 

s délkou pojištění od 185 do 365 dní, přičemž se toto pojištění pro nepřetržité či opakované 

krátkodobé pobyty poskytuje ve formě pololetních či ročních karet. V případě dlouhodobého 

pobytu mimo tuzemsko se klient, který má sjednané cestovní pojištění, může odhlásit na tuto 

dobu u tuzemské zdravotní pojišťovny. 

Klientovi, který má sjednáno toto pojištění, je k dispozici 24 hodinová asistenční 

služba, která klientům pomůže vyřešit nouzové situace, kterými mohou být například převoz 

do nejbližšího zdravotnického zařízení v místě, kde se klient právě nachází, v případě 

okradení pomůže klientovi zařídit si nové doklady a podobně. 

Cestovní pojištění zahrnuje i několik specifik, a to že v rámci jedné smlouvy se dá 

pojistit i více osob, přičemž se pak jedná o pojištění skupinové, stejně tak je možné pojistit 

v rámci jedné pojistné smlouvy i několik druhů nebezpečí, která jsou s cestováním spojena, 

v takovémto případě hovoříme o pojištění sdruženém. 

2.8.1 Produkty cestovního pojištění 

Každý občan České republiky, který má povinnost účastnit se systému zdravotního 

pojištění a přispívat tedy pravidelnými platbami pojistného do tohoto systému vlastní 

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC - European Health Insurance Card), přičemž 

výjimku tvoří osoby nevýdělečně činné, za které toto pojistné platí stát. Zdravotní péči pak lze 

čerpat na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, který nám vystaví námi zvolená 

tuzemská zdravotní pojišťovna. 

Na základě tohoto průkazu pak občanům v případě vycestování do zahraničí vzniká 

nárok na konkrétní stanovený rozsah zdravotní péče a to péče komplexní, lékařsky nezbytné 

či nutné a neodkladné. Evropský průkaz zdravotního pojištění tedy usnadňuje občanům všech 

27 členských zemí Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska přístup ke 

službám zdravotní péče. Po předložení tohoto průkazu by měla být poskytnuta občanovi ze 

zmiňovaných zemí stejná nezbytná zdravotnická péče jako občanovi dané země. 

Nárok na zdravotní ošetření a následnou finanční náhradu na základě Evropského 

průkazu zdravotního pojištění se vztahuje jen na zdravotnická zařízení financovaná 

z veřejných zdrojů. V případě ošetření mimo zařízení spadající do veřejného systému 

zdravotního pojištění je nutná úhrada z vlastních zdrojů. Pro klidnou cestu do zahraničí je 
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tedy nejlepší si uzavřít komplexní balíček cestovního pojištění a vyhnout se tak případným, 

mnohdy nemalým, výdajům, které jsou spojeny se zdravotní péčí, převozem zpět do tuzemska 

a podobně. 

Nejjednodušší verzí cestovního pojištění je základní cestovní pojištění, kryjící pojistná 

rizika léčebných výloh a asistenčních služeb. Lze si také sjednat komplexní cestovní pojištění 

s pojistným krytím rizika léčebných výloh v zahraničí, úrazu, ztráty a zpoždění zavazadel, 

odpovědnosti za škodu a doplňkových asistenčních služeb. 

Výše pojistného se odvíjí od velikosti rizika a faktory ovlivňujícími jeho výši mohou 

být například účel cesty, věk pojištěného, místo pobytu či doba trvání pojištění.  

Pojistné krytí závisí na tarifech jednotlivých pojišťoven. Obecně jsou kryty léčebné 

výlohy buďto do určitého limitu nebo neomezeně. Připojistit si lze asistenční službu, úrazové 

pojištění, zavazadla, odpovědnost, sportovní činnost, zpoždění zavazadel či jejich ztrátu, 

ztrátu golfového náčiní při přepravě a mnoho dalších. 

Pojišťovně vzniká v případě sjednaného pojištění léčebných výloh v pojistné smlouvě 

povinnost uhradit například lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem 

v souvislosti s pojistnou událostí, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení či náklady 

na repatriaci pojištěného, popřípadě jeho zůstatků. K léčebným výlohám se klient může 

připojistit, a to dle přihlédnutí k pojistnému riziku, na které se pojištění vztahuje. V případě 

pojištění léčebných výloh jde o pojištění škodové. 

Úrazové pojištění je sjednáno za účelem krytí rizika smrti úrazem či trvalých následků 

úrazu. Toto pojištění lze sjednat pro všechny typy cest a pojišťovny nabízí různé výše 

pojistných limitů. Úraz je definován jako náhlé působení zevních sil nebo vlastní síly, 

neočekávané a nepřetržité působení vysokých teplot, záření a jedů, které měly za následek 

tělesné poškození či smrt pojištěného. V případě úrazového pojištění jde o pojištění obnosové. 

 Pokud dojde ke ztrátě, zničení či poškození zavazadel, je vhodné mít vyřízeno 

pojištění zavazadel. U tohoto připojištění je stanoven limit plnění na jedno zavazadlo, přičemž 

výše tohoto limitu je u každé pojišťovny individuální. Výplata pojistného plnění se vztahuje 

na poškození nebo zničení věcí živelnou událostí, chemickými látkami, odcizením, 

loupežným přepadením či neodbornou manipulací. V případě tohoto pojištění jde o pojištění 

škodové. 
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Pojištění odpovědnosti je takovým pojištěním, kde je pojistným rizikem odpovědnost 

za škody, které pojištěný způsobí třetí osobě nebo osobám na majetku či na zdraví. Toto 

pojištění se vztahuje na škodu způsobenou při činnostech běžného života, kterými mohou být 

rekreace, rekreační sportování a mnoho dalších. Pojištění odpovědnosti spadá do kategorie 

pojištění škodového. 

Pojištění storna cesty je vhodnou alternativou pojištění, pokud má pojištěný 

oprávněný důvod, že nemůže odjet. Těmito důvody mohou být například úraz, otěhotnění, 

epidemie či úmrtí spolucestujícího. V této situaci je klientovi vyplacena náhrada stornovacích 

poplatků, které požaduje cestovní kancelář při zrušení cesty. Toto pojištění je možno obvykle 

uzavřít u cestovní kanceláře, mající smlouvu o tomto pojištění s některou z pojišťoven, kde je 

zájezd zakoupen. Stejně tak jako pojištění odpovědnosti je pojištění storna zájezdu pojištěním 

škodovým. 

V situaci zpoždění letu v důsledku klimatických vlivů či selhání techniky je vhodné 

mít uzavřeno pojištění zpoždění letu, kdy je klientovi vyplaceno pojistné plnění nejčastěji ve 

výši nákladů na ubytování a stravu. 

U řádně registrovaných zavazadel je vhodné mít sjednáno pojištění zpoždění 

zavazadel, kdy je klientovi vyplaceno plnění, pokrývající náklady na nákup nezbytných věcí. 

Délku zpoždění letu mají jednotlivé pojišťovny stanovenu individuálně, přičemž nejčastěji se 

tento limit pohybuje mezi 5 a 9 hodinami. 

Lze si také uzavřít pojištění proti únosu letadla, kdy je klientovi vyplaceno pojistné 

plnění tehdy, když se prokazatelně zjistí, že letadlo bylo skutečně uneseno a klient je v tu 

dobu na palubě tohoto letadla. 

Pokud nastane situace, kdy bude pojištěný hospitalizován nejméně 24 hodin před 

plánovaným odjezdem z důvodu nemoci či úrazu, nebo v případě předčasného návratu více 

než 24 hodin před plánovaným návratem, pak je na místě, pokud má klient sjednáno pojištění 

nevyužité dovolené. 

Pojistné smlouvy jsou uzavírány na různě dlouhou dobu a vztahují se na odlišné typy 

pojistných cest směřujících nejen do Evropy, ale i do celého světa. Základní realizované typy 

cest, které nabízí jednotlivé pojišťovny, jsou cesta turistická, pracovní, sportovní či cesta 

riziková.  
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Volba turistické cesty je vhodná v případě, že se jedná o běžné turistické, studijní či 

poznávací pobyty. Do této kategorie lze také zahrnout i necílené sportovní aktivity jako jsou 

plavání, tenis či kuželky. V případě cesty fyzické osoby za cílem obchodu, charitativní 

činnosti, au-pair pobytu či stáže jde o cestu pracovní. Sportovní cesta je určena pro amatérské 

a profesionální sportovce v organizovaných sportovních klubech za účelem sportu a 

pohybových aktivit. Naproti tomu riziková cesta je taková cesta, při které jsou vykonávány 

obzvláště rizikové sporty, jako jsou canyoning, činnosti kaskadérů, artistů, krotitelů či 

například realizovány expedice do míst s extremními podmínkami. 

Cestovní pojištění obsahuje celou řadu výluk, kdy pojišťovna není povinna klientovi 

poskytnout pojistné plnění. Tyto výluky jsou zmíněny v pojistných podmínkách, přičemž 

další situací, kdy pojišťovně odpadá povinnost vyplatit klientovi pojistné plnění je, dojde-li ke 

škodné události v  důsledku úmyslného jednání pojistníka, pojištěného či jiné osoby z podnětu 

některého z nich.  

Pojistiteli zaniká povinnost poskytnout pojistné plnění tehdy, utrpěl-li pojištěný úraz či 

onemocnění v souvislosti s:  

• požitím alkoholu, návykových látek či se zneužitím léků, 

• s pokusem o sebevraždu nebo vědomým poškozením zdraví, 

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

• válečnou událostí či občanskou válkou, 

• občanskými nepokoji, na nichž se přímo podílel, 

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

• provozováním profesionálního či výkonnostního sportu po dobu účasti na soutěžích a 

přípravy na ně, 

• provozováním rizikových sportů, které není možné pojistit, 

• provozováním nebezpečných druhů sportů (vysokohorská turistika, rafting, lety na 

rogalu, seskok padákem, apod.), pokud nebylo sjednáno připojištění pro sportovní 

cestu, 

• zdravotními komplikacemi vzniklými v důsledku vysokohorské nemoci při pobytu 

v nadmořské výšce nad 3000 m.n.m., pokud nebylo sjednáno připojištěním sportovní 

cestu. 
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Pojistitel je dále zbaven povinnosti poskytnout pojistné pnění, jde-li o: 

• vyšetření (včetně laboratorního a ultrazvukového) ke zjištění těhotenství, interrupce, 

jakékoli komplikace po 6. měsíci těhotenství, včetně porodu, vyšetření a léčbu 

neplodnosti a umělé oplodnění, 

• náročná vyšetření indukovaná odborným lékařem (počítačová tomografie, 

endoskopie, apod.), pokud úhrada nákladů na tato vyšetření nebyla předem 

odsouhlasena pojistitelem nebo asistenční službou pojistitele, 

• nákup antikoncepčních přípravků, 

• jakýkoli druh ošetření zubů (výjimkou je ošetření z důvodu úrazu či první pomoci), 

• duševní, psychické a neurologické změny či poruchy, 

• provedení úkonu mimo zdravotnické zařízení, které neprovádí lékař či zdravotní 

sestra mající k úkonu kvalifikaci nebo léčení, které není vědecky nebo lékařsky 

uznávané, 

• preventivní prohlídky, kontrolní vyšetření, lékařská vyšetření a ošetření nesouvisející 

s náhlým onemocněním nebo úrazem, 

• rehabilitaci, lázeňskou léčbu či nadstandardní péči, 

• chiropraktické výkony, výcvikovou terapii nebo nácvik soběstačnosti, 

• náhrady za zhotovení a opravy protéz (ortopedické, zubní, ortéz, epitéz, brýlí, 

kontaktních čoček či naslouchacích přístrojů), 

• podpůrné léky nebo vitamínové preparáty, 

• nakažlivé pohlavní nemoci nebo AIDS. 

Pojistitel dále není povinen poskytnout pojistné plnění v případě, že náklady léčení 

vznikly v důsledku: 

• léčebné péče související s ošetřením úrazu nebo onemocnění, které existovalo před 

počátkem platnosti pojištění, 

• léčení či operace chronického či jiného onemocnění, pokud toto onemocnění 

vyžadovalo během předcházejících 12 měsíců hospitalizaci, bylo na postupu či 

vyžadovalo podstatné změny v léčbě či užívání léků, 

• onemocnění, které bylo zjevné nebo zjistitelné ještě před počátkem pojištění nebo 

jeho následky, včetně úmrtí, 

• léčebné péče, o kterých již před započetím cesty bylo známo, že se musí v té době 

cesty uskutečnit. 
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Cestovní ruch je ovlivňován celou řadou faktorů, a to především informačními a 

komunikačními technologiemi, které bezprostředně souvisí s komunikací a vztahy mezi 

klienty a pojišťovnami. 

Pojišťovny se snaží o neustálé inovace již stávajících produktů, jejich rozšiřování o 

další druhy krytých rizik a taktéž o vznik zcela nových produktů. Čím dál častěji se lze setkat 

s produkty vztahujícími se na konkrétní skupiny osob či jednotlivce, kdy je snahou pojišťovny 

co nejlépe daný produkt přizpůsobit potřebám potencionálního klienta. Těmito skupinami 

mohou být například firmy, rodiny, studenti či senioři.  

Každý klient má různé preference vztahující se na výběr konkrétních pojistných 

produktů a dle nich si utváří požadavky na obsah těchto balíčků. Preferencemi mohou být 

spolehlivost pojišťovny, výše pojistného, rozsah pojistného krytí a mnoho dalších. Existuje 

velká škála metod, pomocí nichž lze zjistit na základě vah jednotlivých kritérií, který 

z uvažovaných produktů je nejvýhodnější. Mohou to být například metody vícekriteriálního 

hodnocení variant, jejichž cílem je výběr optimálního produktu, který by byl pro daného 

klienta nejvýhodnější. 

2.9 Metodologie vícekriteriálního hodnocení variant 

Metody vícekriteriálního rozhodování umožňují posoudit jednotlivé varianty dle 

širokého spektra kritérií a vybrat ty nejvýhodnější, z množiny přípustných variant. Je nutné, 

aby subjekt (rozhodovatel) explicitně vyjádřil svůj pohled na důležitost kritérií stanovených 

pro hodnocení. U většiny metod využívaných pro vícekriteriální hodnocení variant je 

zmiňovaná důležitost jednotlivých kritérií vyjádřena stanovením vah těchto kritérií, někdy 

označovaných jako koeficienty významnosti, kdy jsou nejdůležitějším kritériím přiřazeny 

největší váhy a naopak. 

Základem rozhodovacích procesů je dle Fotra, Švecové a kolektivu (2010) 

rozhodovatel, cíl rozhodování, varianty a objekt rozhodování, kritéria rozhodování a stavy 

světa. Rozhodovatelem je osoba, či skupina osob, rozhodujících o volbě varianty. Cílem 

rozhodování se myslí řešení rozhodovacích problémů, přičemž mohou vznikat mezi 

jednotlivými cíli vazby, jako jsou například komplementarita, či konflikt. Hodnota cílů 

rozhodovacích problémů je označována jako aspirační úroveň cílů. Objektem rozhodování je 

sféra organizační jednotky, kde problém vznikl a kde byl stanoven cíl jeho řešení. S objektem 

rozhodování je úzce spjata varianta řešení problému, kdy se jedná o způsob jednání 

rozhodovatele s cílem řešení problému a tudíž dosažení stanovených cílů. Pod pojmem 
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kritéria hodnocení jsou zahrnuta zvolená hlediska rozhodovatele, sloužící k posouzení 

výhodnosti dílčích variant rozhodování, a lze je vyjádřit jak kvantitativně (číselně), tak i 

kvalitativně (slovně). Dalším typem kritérií jsou kritéria ordinální, uspořádaná od 

nejdůležitějšího po nejméně důležité, kardinální, řazená dle důležitosti na základě 

stanovených vah kritérií, výnosová, preferující vyšší hodnotu před nižší, či nákladová 

s opačnými preferencemi než u kritérií výnosových. Stavy světa jsou myšleny vzájemně se 

vylučující rizikové situace, které mohou v budoucnu nastat a ovlivnit důsledky dané varianty 

vzhledem ke kritériím. 

Aby byly váhy jednotlivých kritérií srovnatelné, jsou normovány tak, aby byl jejich 

součet roven 1, přičemž pro stanovení těchto vah lze využít různé metody, jako jsou například 

Saatyho metoda či metoda párového srovnávání. 

Metoda párového srovnávání, označovaná také jako Fullerova metoda párového 

srovnávání (Fullerův trojúhelník), zjišťuje pro každé kritérium počet jeho preferencí 

vzhledem k ostatním kritériím. Principem této metody je zjišťování preferenčních vztahů 

dvojic kritérií s využitím trojúhelníkové matice, kdy subjekt rozhodne, které ze dvou řešených 

kritérií je preferovanější, a následně je tomuto kritériu přiděleno číslo 1, pokud je 

preferovanější, a 0 pokud je tomu naopak. Každému z kritérií je poté přiřazen počet jeho 

preferencí fi, a to po sečtení všech 1 v řádcích a všech 0 ve sloupcích u každého z kritérií.  

Normované váhy vi jednotlivých kritérií zjistíme dle Fotra, Švecové a kolektivu (2010) 

s využitím počtu preferencí fi, při celkovém počtu kritérií n, dle vztahu 
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Počet uskutečněných srovnání je dán vztahem 
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Saatyho metoda stanovení vah kritérií je další z metod, pomocí nichž lze stanovit váhy 

jednotlivých kritérií. Probíhá ve dvou fázích, kdy nejdříve zjistíme preferenční vztahy každé 

z dvojic kritérií stejným způsobem jako u metody párového srovnání, a poté stanovíme váhy 

těchto kritérií. Saatyho metoda určuje kromě preferencí dvojic kritérií také velikost preference 

vyjádřené počtem bodů dle bodové stupnice, přičemž Saaty doporučuje bodovou stupnici 

s deskriptory, jež je uvedena v tabulce 1.1, viz Fotr, Švecová a kolektiv (2010).  

Tab. 2.1: Bodová stupnice s deskriptory 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria jsou stejně významná. 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé. 

5 První kritérium je dosti významnější než druhé. 

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé. 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé. 

Zdroj: FOTR, JIŘÍ; ŠVECOVÁ, LENKA a kolektiv. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje.    
           2.vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2010. 474s. ISBN 978-80-86929-59-0. 
 

Takto získáme Saatyho symetrickou matici S, tzv. matici relativních důležitostí, jejíž 

prvky sij zjistíme odhadem podílů vah kritérií vi a vj, kdy tedy platí výraz 
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přičemž prvky sii na diagonále jsou rovny 1 a prvky v levé dolní části matice zjistíme dle 

následujícího vztahu 
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Před samotným výpočtem vah jednotlivých kritérií je nutné zajistit, aby byla Saatyho 

matice konzistentní, tzn. aby byly její prvky lineárně nezávislé. Pro zjištění, zda je matice 

konzistentní využije index konzistence 
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kde Is vyjadřuje index konzistence, maxλ  je největší vlastní číslo matice a n je počet kritérií. 

Matice S je považována za konzistentní, jestliže Is ≤0,1. 

Ke stanovení vah lze využít exaktní nebo aproximační způsoby, přičemž v případě 

aproximativních způsobů je možno využít dvou forem výpočtu. První z nich se používá pro 

hrubé odhady vah, kdy součet prvků každého řádku vydělíme počtem prvků matice. V této 

práci je ovšem využita druhá forma aproximativního způsobu stanovení vah kritérií, a to pro 

jejich dobrý odhad, kdy je vhodné využít geometrický průměr řádků Saatyho matice. 

Výsledné geometrické průměry následně znormujeme a získáme tak odhady vah každého 

z kritérií. 

Následujícím krokem, po stanovení vah každého z kritérií, je výběr optimálního 

produktu. Pro výběr nejlepšího produktu jsou využity metody vícekriteriálního hodnocení 

variant, pomocí nichž jsou za využití již zjištěných vah kritérií vybrány nejlepší z řešených 

produktů. V této bakalářské práci jsou využity dvě z těchto metod, a to metoda váženého 

pořadí a metoda AHP. 

Metoda váženého pořadí hodnotí jednotlivé varianty vzhledem ke stanoveným 

kritériím na základě pořadí variant ve vztahu k těmto kritériím. Dílčí ohodnocení j-té varianty 

vzhledem k i-tému kritériu stanovíme dle Fotra, Švecové a kolektivu (2010) jako 

j
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j
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přičemž m znamená počet variant a j
ip  vyjadřuje pořadí j-té varianty ve vztahu k i-tému 

kritériu. Z výše uvedeného vztahu tedy vyplývá, že dílčí ohodnocení nejlepších variant dle 

jednotlivých kritérií je rovno počtu kritérií, zatímco ohodnocení nejhorších variant je potom 

rovno 1. Celkové ohodnocení každé z variant získáme jako vážený součet dílčích ohodnocení 

variant ve vztahu k jednotlivým kritériím dle výrazu  
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kde jH vyjadřuje celkové ohodnocení j-té varianty, iv  váhu i-tého kritéria, j
ih dílčí 

ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu, n počet kritérií ohodnocení a m počet 

variant. Celková ohodnocení jsou pak rovněž normována tak, aby byl jejich součet roven 1. 
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Jak je patrno, metoda váženého pořadí hodnotí varianty pomocí ordinální stupnice, 

kdy využívá k ohodnocení variant jen pořadí variant vzhledem ke stanoveným kritériím, 

přičemž nebere ohled na rozdíly mezi hodnotami kritérií. 

Metoda AHP (Analytický hierarchický proces) byla navržena prof. Saatym roku 1980. 

Při řešení rozhodovacích problémů je nutno brát v potaz všechny prvky ovlivňující výsledek 

analýzy, vazby mezi nimi a rovněž i intenzitu s jakou na sebe působí. Princip metody AHP 

tedy spočívá ve sledování všech prvků ovlivňujících rozhodovací proces, kdy se postupuje 

vždy od obecného ke konkrétnímu. Základem této metody je transformace složité 

nestrukturované situace na jednodušší komponenty. Rozhodovací problém lze tedy zobrazit 

jako hierarchickou strukturu skládající se z cíle vyjednávání, z expertů podílejících se na 

hodnocení, z kritérií vyhodnocování a také z posuzovaných variant.  

Vytvoříme si tedy matici párových srovnání vzhledem k jednotlivým kritériím, na 

základě které zjistíme tzv. preferenční indexy variant z hlediska všech kritérií. Po sečtení 

těchto preferenčních indexů dostaneme hodnocení každé z variant. Pro získání informací 

tvořících matici párových srovnání použijeme stejný postup jako při využití Saatyho metody 

stanovení vah kritérií, přičemž nebudeme sledovat kritéria, ale varianty. 
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3 Analýza a porovnání produktů vybraných pojišťoven 

Tato kapitola obsahuje informace o vybraných pojišťovnách a jimi nabízených 

produktech cestovního pojištění. Získané informace jsou dále použity pro komparaci 

jednotlivých produktů vybraných pojišťoven. 

3.1 Pojistný trh v České republice 

Na českém pojistném trhu se v současnosti vyskytuje 11 pojišťoven s rozhodující 

českou státní účastí, 24 pojišťoven s rozhodující zahraniční účastí, z čehož je 23 z EU, 1 

pojišťovna ze třetí země a 17 poboček zahraničních pojišťoven. Nyní tedy působí v České 

republice 52 subjektů s licencí. V tabulce 3.1 jsou tyto subjekty rozčleněny dle pojistných 

odvětví na pojišťovny životní, neživotní a smíšené. 

Tab. 3.1: Struktura pojišťoven dle pojistných odvětví 

 Životní Neživotní Smíšené Celkem 

Tuzemské pojišťovny  3 17 15 35 

Pobočky zahr. poj. 4 13 0 17 

Celkem 7 30 15 52 

Zdroj: vlastní zpracování  

3.1.1 Vývoj předepsaného pojistného  

Vývoj předepsaného pojistného pro životní, neživotní a cestovní pojištění v letech 

2006 až 2010 vyjadřuje tabulka 3.2 a graf 3.1.  

Z tabulky je patrno, že tempo růstu objemu předepsaného pojistného je vyšší v případě 

životního pojištění, zatímco u neživotního pojištění docházelo především mezi lety 2008 až 

2010 jen k velmi malým změnám. Cestovní pojištění zaznamenalo nárůst objemu 

předepsaného pojistného, přičemž byl tento nárůst nejvýraznější roku 2007. V roce 2009 

došlo k poklesu pojistného v rámci cestovním pojištění, které se ovšem v následujícím roce 

opět mírně zvýšilo. Roku 2010 nastal mírný pokles hodnoty předepsaného pojistného u 

neživotního pojištění. Jedním z faktorů, který mohl tento pokles způsobit, je snížení množství 

uzavíraných pojistných smluv vztahujících se na produkty neživotního pojištění či změna 

pojistného krytí již uzavřených pojistných smluv apod. Naproti tomu u životního pojištění se 

objem předepsaného pojistného v porovnání let 2009 a 2010 značně zvýšil, přičemž jedním 

z vlivů, který tuto změnu mohl způsobit, byl například růst množství uzavíraných pojistných 

smluv souvisejících se životním pojištěním. Z grafu lze dále vyčíst, že došlo ke snižování 
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rozdílu mezi objemem předepsaného pojistného životního a neživotního pojištění, kdy roku 

2010 byl tento rozdíl za sledované období nejmenší. 

Tab. 3.2: Vývoj předepsaného pojistného 

Rok Životní pojištění v tis. Kč Neživotní pojištění v tis. Kč Cestovní pojištění v tis. Kč 

2006 47 232 832 73 178 791 1 313 261 

2007 53 863 323 76 330 590 1 595 233 

2008 56 276 491 80 451 024 1 814 556 

2009 59 160 372 80 743 139 1 698 709 

2010 70 541 242 80 593 593 1 701 572 

Zdroj: Statistiky České asociace pojišťoven 

 

Graf 3.1: Vývoj předepsaného pojistného 

 

Zdroj: Statistiky České asociace pojišťoven 

 
Níže uvedená tabulka 3.3 a graf 3.2 obsahují informace týkající se procentuálních 

meziročních změn předepsaného pojistného v rámci životního, neživotního a cestovního 

pojištění pro roky 2006 až 2010. 

V letech 2007/2006  byla zaznamenána největší meziroční změna u cestovního 

pojištění, a to o necelých 22 %. V roce 2008 oproti roku 2007 došlo ke značnému snížení 

tempa růstu objemu předepsaného pojistného u životního pojištění, kdy se předepsané 

pojistné zvýšilo o 5 %, a rovněž i u cestovního pojištění, kde kleslo na 14%růst. Mezi roky 

2009/2008 nastal výrazný pokles tempa růstu u neživotního pojištění, meziroční změna zde 

činila pouhých 0,4 % a cestovní pojištění v tomto období zaznamenalo pokles meziroční 
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změny předepsaného pojistného na úroveň -6 %. V následujících letech 2010/2009 došlo 

k velmi výraznému zvýšení podílu pojistného v životním pojištění o téměř 19 %, což bylo 

také příčinou nárůstu celkových peněžních prostředků plynoucích od klientů k pojišťovnám, a 

to i přesto, že se podíl neživotního pojištění pohybuje v záporných hodnotách. V tomto 

období také vzrostlo předepsané pojistné u cestovního pojištění o 0,2 %. 

Tab. 3.3: Meziroční změny předepsaného pojistného  

Rok/Rok Životní pojištění Neživotní pojištění Cestovní pojištění 

2007/2006 14,04 % 4,31 % 21,47 % 

2008/2007 4,48 % 5,40 % 13,75 % 

2009/2008 5,12 % 0,36 % -6,38 % 

2010/2009 19,24 % - 0,19 % 0,17 % 

Zdroj: Statistiky České asociace pojišťoven 

 
Graf 3.2: Meziroční změny předepsaného pojistného  

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací ze statistik ČAP 

 
Následující část je věnována oblasti neživotního pojištění, konkrétně cestovnímu 

pojištění a pojišťovnám nabízejícím cestovní pojištění. 

3.1.2 Pojišťovny a cestovní pojištění 

Cestovní pojištění poskytuje z celkového počtu 52 pojišťoven v České republice 25 

pojišťoven, přičemž jednotlivé pojišťovny jsou spolu s výší jejich základního kapitálu a 

podílem pojišťoven na celkovém předepsaném smluvním pojistném pro 4. čtvrtletí 2011 

vyjmenovány v tabulce 3.4. 
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Tab. 3.4: Pojišťovny poskytující cestovní pojištění v ČR 

Pojišťovny Základní kapitál v Kč Podíl na CPSP1 

Česká pojišťovna, a.s. 4 000 000 000,-  26,9% 

Kooperativa, a.s. 3 000 000 000,-  19,5% 

Allianz, a.s. 600 000 000,-  8,1% 

Generali pojišťovna, a.s. 500 000 000,-  7,3% 

Evropská cestovní poj., a.s. 160 000 000,-  0,2% 

ČSOB Pojišťovna, a.s. 2 796 248 000,-  

38% 

KB pojišťovna, a.s. 1 175 397 600,-  

Direct pojišťovna, a.s. 1 173 000 000,-  

Česká podnikatelská poj., a.s. 1 000 000 000,-  

BNP Paribas Cardif, a.s. 500 000 000,-  

Uniqa, a.s. 500 000 000,-  

Wüstenrot, a.s. 492 000 000,-  

Triglav pojišťovna, a.s. 360 000 000,-  

Victoria Volksbanken, a.s. 316 840 000,-  

AXA pojišťovna, a.s. 314 100 000,-  

Pojišťovna Slavia, a.s. 275 000 000,-  

Hasičská vzájemná poj., a.s. 271 584 000,-  

Amcico pojišťovna, a.s. 106 000 000,-  

Vitalitas, a.s. 90 932 002,-  

Mondial Assistance, s.r.o. 30 000 000,-  

VZP, a.s.2 100 000 000,-  

ČPZP3 - 

CHARTIS EUROPE S.A.4 - 

ZP Škoda5 - 

ZPMVČR6 - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2 Charakteristika vybraných pojišťoven  

  Cílem této subkapitoly je charakteristika vybraných pojišťoven působících na českém 

pojistném trhu a produktů cestovního pojištění jimi nabízených. Pojišťovny byly vybrány na 

základě procentuálního podílu na předepsaném smluvním pojistném dle objemu pro 4. 

čtvrtletí 2011. Evropská cestovní pojišťovna byla zvolena nikoli dle výše podílu na 

                                                 
1 Podíl pojišťoven na celkovém předepsaném smluvním pojistném pro 4. čtvrtletí 2011 
2 Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s. 
3 Česká Průmyslová zdravotní pojišťovna 
4 CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku 
5 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
6 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 
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kterým je společnost CZI Holdings N.V. se 100% hlasovacím právem, sídlí rovněž 

v Amsterdamu. 

Základní kapitál České pojišťovny činí 4 miliardy Kč a výsledek hospodaření 

společnosti k 30. září 2011 byl téměř 3 miliardy Kč, což značí, že společnost v tomto období 

dosahovala zisku. Hodnota disponibilní míry solventnosti České pojišťovny je rovna 18,2 

miliard Kč, přičemž solventnost pojišťovny vyjadřuje schopnost plnit všechny pojistné 

závazky a disponibilní míra znamená kapitálovou vybavenost pojišťovny. Přibližný počet 

zaměstnanců společnosti je 3 900 a zahrnuje na 5 000 obchodních zástupců vyskytujících se 

na více než 3 000 obchodních místech. 

Dle České asociace pojišťoven činilo roku 2011 celkové předepsané pojistné 

společnosti 31, 3 miliard Kč, na domácím trhu zaujímá více než 26% podíl. Česká pojišťovna 

má ve svém pojistném kmeni přes 9 milionů pojistných smluv a má důvěru nejen svých 

klientů, ale i světových agentur. Známkou důvěry je hodnocení ratingové agentury Standard 

& Poor´s, která společnost ohodnotila ratingem A+, což je nejvyšší možný stupeň a značí 

vysokou finanční stabilitu České pojišťovny. 

Česká pojišťovna nabízí svým klientům široké spektrum balíčků cestovního pojištění a 

také možnost vytvořit si vlastní balíček dle svých kritérií pro případ, že by klientovi 

nevyhovoval žádný z již namixovaných balíčků. Nabízené balíčky cestovního pojištění od 

České pojišťovny jsou: 

• Lyže a snowboard, 

• Cestovatel, 

• Za prací, 

• K moři, 

• Sport, 

• Turistika a poznání, 

• Adrenalin, 

• Eurovíkend, 

• Cyklo, 

• Pracovní cesta. 

• Individuál, 

• Do Tuzemska, 

• Student, 

• Au-pair, 

 

 

3.2.2 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance group 

       Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 

group (dále jen Kooperativa) je druhou největší 

pojišťovnou na českém pojistném trhu. Kooperativa je 
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univerzální pojišťovnou nabízející své produkty pro občany, podnikatele i velké korporace, 

má povolení provozovat pojišťovací i zajišťovací činnost. 

 Společnost byla založena roku 1991 jako první komerční pojišťovna na území 

bývalého Československa, do obchodního rejstříku byla zapsána 1. března 1993. Jak je již 

z názvu patrno, Kooperativa je součástí koncernu VIG (Viena Insurance Group). V České 

republice máme 3 pojišťovny spadající do tohoto koncernu: Kooperativu, Českou 

podnikatelskou pojišťovnu a Pojišťovnu České spořitelny. Kooperativa se zúčastnila soutěže 

Českých 100 nejlepších, kde získala celkově 4. místo, ovšem první místo mezi finančními 

institucemi. Celkově tuto soutěž vyhrála Škoda auto, a.s., přičemž cílem soutěže je 

zviditelnění registrovaných firem v tuzemsku.  

 Kooperativa má celkem tři akcionáře. Nejsilnějším z nich je VIENA INSURANCE 

GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, a.s. vlastnící téměř 93% podíl na hlasovacích 

právech a více než 96% podíl na základním kapitálu. Sídlí ve Vídni a provozuje obchod 

smluvního pojištění. Dalším z akcionářů je VLTAVA majetkovosprávní a podílová 

společnost, s.r.o., Praha, na kterou připadá 4% podíl na hlasovacích právech společnosti a 2% 

podíl na základním kapitálu. Třetím je Svaz českých a moravských výrobních družstev, 

Praha, který zaujímá 3% podíl na hlasovacích právech a 1,6% podíl na základním kapitálu 

Kooperativy. 

 Společnost vykazovala k 30. září 2011 zisk ve výši 2,1miliard Kč a výše základního 

kapitálu je 3miliardy Kč. Počet zaměstnanců se blíží 4 000. Kooperativa spolupracuje 

s nejsilnějšími zajišťovnami na světě, jako jsou například Munich Re, Swiss Re či Hannover 

Re, díky nimž jsou dostatečně chráněny pojistné kmeny společnosti. Předepsané pojistné 

společnosti pro rok 2011 činí 22,8 miliard Kč a její rating dle agentury Standard & Poor´s je 

na úrovni A+. 

Kooperativa jako univerzální pojišťovna nabízí tyto druhy pojistných produktů 

týkajících se cest v rámci tuzemska i zahraničí: 

• Kolumbus Klasik, 

• Kolumbus plus, 

• Kolumbus Abonent Klasik, 

• Kolumbus Abonent Plus. 
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3.2.3 Allianz pojišťovna, a.s. 

Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen Allianz) je 

univerzální pojišťovnou poskytující své produkty jak 

privátní, tak i soukromé klientele. V současnosti zaujímá 

místo třetí největší tuzemské pojišťovny, provozuje pojišťovací činnost a zajišťovací činnost 

pro neživotní zajištění.  

Na českém pojistném trhu se poprvé objevila roku 1993, kdy nabízela životní pojištění 

a pojištění majetku, roku 1995 začala poskytovat také havarijní pojištění vozidel a cestovní 

pojištění. V roce 1999 se stala Allianz jednou ze 12 pojišťoven, které poskytují možnost 

uzavření povinného ručení, a je jediným akcionářem Allianz penzijního fondu, který byl 

založen roku 1994. Allianz je rovněž jediným společníkem společností Allianz kontakt, s.r.o. 

a Allianz Generální služby, s.r.o. Allianz pojišťovna je také členem pojišťovacího koncernu 

Allianz SE (Allianz Societas European), se sídlem v Mnichově, který působí ve více než 70 

zemích a vlastní přes 78 milionů zákazníků. 

Allianz je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH. 

Allianz New Europe Holding GmbH tedy vlastní 100% podíl na hlasovacích právech a 

základním kapitálu Allianz, sídlí v Rakousku ve Vídni a vlastní nemalý objem cenných papírů 

již zmiňovaného pojišťovacího koncernu Allianz SE. Díky svému širokému spektru produktů 

dokázala Allianz pojistit například Titanic, Petronas Towers v Malajsii, či největší závěsný 

most Tsing Ma v Hongkongu. 

Základní kapitál společnosti je ve výši 600 milionů Kč a k 30. září 2011 vykazovala 

zisk, který byl roven 699 milionů Kč. Celkové předepsané pojistné Allianz za rok 2011 činilo 

9, 44 miliard Kč. V tuzemsku má společnost 11 regionálních ředitelství zahrnujících na 1 900 

pojišťovacích poradců. Pro zajištění rizik využívá Allianz renomovaných společností, jako 

jsou Munich RE, Swiss RE či Allianz SE. 

Pojišťovna Allianz nabízí jen jeden komplexní produkt cestovního pojištění zahrnující 

pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění, pojištění 

zavazadel, pojištění stornovacích poplatků a doplňkovou asistenční službu. V případě, že 

klienti preferují sjednání pojištění on-line, pak mají možnost využít služeb společnosti Allianz 

Direct s.r.o., pomocí které lze uzavřít u Allianz pojišťovny nejen cestovní pojištění, ale také 

autopojištění či penzijní připojištění. Allianz Direct s.r.o. patří stejně jako Allianz pojišťovna 

a.s. do globální společnosti Allianz SE. 
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3.2.4 Generali pojišťovna, a.s. 

Generali pojišťovna, a.s. (dále jen Generali) je 

univerzální pojišťovnou nabízející produkty životního i 

neživotního pojištění, která je třetí největší pojišťovnou  

na světě. 

Generali úspěšně působila v České republice až od roku 1945, kdy ale došlo dekretem 

prezidenta republiky ke znárodnění soukromých pojišťoven. Roku 1993 se Generali na český 

pojistný trh vrátila jako jedna z nejsilnějších pojišťoven, přičemž se vrátila jako zastoupení 

rakouské pojišťovny Erste Allgemeine. Roku 1995 byla přeměněna ze zastoupení rakouské 

pojišťovny na akciovou společnost. Generali získala roku 1999 jako první finanční instituce 

v oblasti pojišťovnictví v České republice certifikát kvality dle mezinárodní normy ISO 9001 

(ISO 9001:2008).  V lednu 2002 se stala Generali první pojišťovnou ve formě akciové 

společnosti, která získala od Ministerstva financí České republiky povolení k provozování 

pojišťovací a zajišťovací činnosti. 

 V roce 2008 se Generali stala součástí holdingu  Generali PPF Holding B.V. a nyní je 

Generali PPF Holding B.V. jediným akcionářem společnosti se 100% nepřímým podílem na 

hlasovacích právech. Kromě Generali PPF Holding B.V. je ovládající osobou také společnost 

Assicurazioni Generali S.p.A se sídlem v Trieste v Itálii, zabývá se distribucí pojistných a 

finančních produktů. 

Hodnota základního kapitálu společnosti je 500 milionů Kč a k datu 31. září 2011 

vykazuje ztrátu ve výši téměř 47 milionů Kč. Pro Generali pracuje přibližně 3 000 

zaměstnanců, rozptýlených po celé České republice. Dle České asociace pojišťoven zaujímá 

Generali za rok 2011 na základě předepsaného pojistného ve výši 8,4 miliard Kč na domácím 

trhu okolo 7 %.  

 Generali nabízí cestovní pojištění jak pro cesty tuzemské, tak i pro cesty do zahraničí, 

přičemž produkty Minu, Standard a Exkluziv jsou základními balíčky cestovního pojištění 

lišícími se výší pojistných limitů. Pro cesty do tuzemska jde o produkty Home, zatímco 

ostatní nabízené produkty se vztahují na pobyt v zahraničí. Jedná se tedy o tyto produkty 

cestovního pojištění: 

 

 



 
 

• Home Standard, 

• Home Exkluziv, 

• Mini, 

• Standard. 

• Exkluziv, 

• Manažer, 

• Komfort, 

3.2.5 Evropská cestovní pojišťovna, a.s. 

Evropská cestovní pojišťovna a.s. (dále jen Evropská), 

byla založena roku 1993 přední dánskou specializovanou 

pojišťovnou Europaeiske Rejseforsikring A/S se sídlem 

v Kodani, zabývající se cestovním pojištěním již více než 80 let. První specializovaná 

cestovní pojišťovna vznikla již roku 1907 v Budapešti na popud obchodníka Maxe von 

Engela. 

 Roku 1994 se stala Evropská členem prestižní Mezinárodní asociace evropských 

cestovních pojišťoven (ETIG – European Travel Instance Group) a je také rovněž jedním ze 

zakládajících členů České asociace pojišťoven, na jejíž činnosti se aktivně podílí. Dnes je 

Evropská jedinou specializovanou cestovní pojišťovnou na českém pojistném trhu. 

Evropská je součástí majoritního vlastnictví zajišťovny  Munich Re, a to z více jak 90%, 

která sídlí v Mnichově, a je největší zajišťovnou na světě. Hlavním akcionářem je dánská 

společnost Europaeiske Rejseforsikring A/S vlastnící 75% podíl, dalšími akcionáři jsou 

potom s 15% podílem německá Europaische Reiseversicherung AG, sídlící v Mnichově, a 

s 10% podílem rakouská Europaische Reiseversicherung AG se sídlem ve Vídni. 

Základní kapitál Evropské je 160 milionů Kč. K datu 30. září 2011 vykazovala tato 

společnost zisk, kdy její výsledek hospodaření činil 47,5 milionů Kč, a disponibilní míra 

solventnosti společnosti k tomuto datu vykazovala hodnotu 223 milionů Kč. Předepsané 

smluvní pojistné bylo dle České asociace pojišťoven pro 4. čtvrtletí 2011 ve výši 285 milionů 

Kč, což z celkového předepsaného pojistného činí 0,2 %. 

Evropská cestovní pojišťovna jako specializovaná cestovní pojišťovna nabízí tyto 

produkty cestovního pojištění: 

• SkiLight, 

• SkiLight Plus, 

• MultiTrip. 

• SingleTrip, 

• LongTrip, 
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3.3 Analýza pojistných produktů 

Tato část bakalářské práce se zaměřena na konkrétní produkty cestovního pojištění, 

které nabízejí zvolené pojišťovny, o nichž pojednávala subkapitola 3.2. Výběr produktů byl 

proveden na základě kritérií pojišťovaného subjektu. 

3.3.1 Charakteristika produktu STUDENT 

Cestovní pojištění STUDENT od České pojišťovny, a.s. je komplexní balíček služeb 

určený především pro studenty, kteří chtějí vyjet do zahraničí ať už za studiem či z důvodu 

pracovní příležitosti, a vztahuje se na Evropu i svět. Tento produkt zahrnuje cesty turistické či 

pracovní a rovněž i výkon organizovaného sportu.  

Dle pojistných podmínek České pojišťovny je turistickou cestou myšlena běžná 

turistická a poznávací cesta či pobyt, studijní pobyt a rekreační sport (viz Příloha č. 2), 

zatímco pracovní cesta zahrnuje cesty a pobyty za účelem výkonu práce zaměstnance nebo 

podnikatele, cesty a pobyty za účelem výdělku, au-pair stáže či charitativní činnost. 

Organizovaným sportem se potom rozumí provozování sportu nebo organizování soutěží 

amatérských či profesionálních sportovců. 

Pojištění lze sjednat pro všechny věkové kategorie a součástí je i non stop asistenční 

služba v českém jazyce. Je možné ho uzavřít i online přes internet, a to za zvýhodněnou cenu. 

Pojistné je placeno jednorázově před započetím cesty, nejčastěji v den uzavření pojistné 

smlouvy. 

Balíček zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, 

pojištění zavazadel a v neposlední řadě také pojištění právní ochrany. Limity jednotlivých 

součástí produktu Student jsou uvedeny níže v tabulce 3.5. 

Tab. 3.5: Pojistné limity produktu STUDENT 

Položka Limity pojistného plnění 

Pojištění léčebných výloh 6 000 000,-Kč 

Úrazové pojištění 

• Trvalé následky 

• Smrt úrazem 

 

200 000,- Kč 

100 000,- Kč 

Pojištění odpovědnosti 500 000,- Kč 

Pojištění zavazadel 10 000,- Kč 

Pojištění právní ochrany 200 000,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací České pojišťovny 
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3.3.2 Charakteristika produktu KOLUMBUS PLUS 

Cestovní pojištění KOLUMBUS PLUS od Kooperativy pojišťovny, a.s. je určeno pro 

ochranu při cestách do zahraničí i v rámci tuzemska, a lze ho sjednat i online pomocí 

internetu. Toto pojištění je možné uzavřít jen jako pojištění léčebných výloh, či ve formě 

komplexního balíčku, který zahrnuje i pojištění zavazadel, úrazu a podobně. 

Tento produkt je určen pro všechny věkové kategorie, přičemž pro klienty ve věku 

70+ jsou sazby pojistného zvýšeny z důvodu vyšší rizikovosti cest těchto klientů. Pojistné má 

formu jednorázového pojistného a je splatné nejčastěji v den uzavření pojistné smlouvy. 

Územní platnost se vztahuje na Českou republiku, Evropu i svět. Pod pojmem Evropa je 

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

ostrovů, dále potom státy Egypt, Izrael, Tunisko, Turecko a Maroko.  

Cestovní pojištění KOLUMBUS PLUS je možné si uzavřít jako pojištění léčebných 

výloh současně s pojištěním úrazu, zavazadel, odpovědnosti, přerušení cesty a pojištění 

nevyužité cestovní služby s dodatkovým pojištěním pro případ zrušení cestovní služby. 

Z pojištění léčebných výloh v zahraničí jsou hrazeny náklady na zdravotní péči v plném 

rozsahu v místních cenách a to včetně spoluúčasti. Jednotlivé pojistné limity jsou uvedeny 

níže v tabulce 3.6. 

Tab. 3.6: Pojistné limity produktu KOLUMBUS PLUS 

Položka Limity pojistného plnění 

Pojištění léčebných výloh 3 000 000,- Kč 

Úrazové pojištění 

• Smrt následkem úrazu 

• Trvalé následky úrazu 

 

200 000,- Kč 

400 000,- Kč 

Tělesné poškození způsobené úrazem 50 000,- Kč 

Pojištění zavazadel 30 000,- Kč 

Pojištění odpovědnosti 

• Za škodu na životě a zdraví 

• Za škodu na věci 

• Za jinou majetkovou škodu 

 

3 000 000,- Kč 

1 500 000,- Kč 

750 000,- Kč 

Pojištění přerušení cesty 10 000,- Kč 

Pojištění nevyužité cestovní služby 15 000,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací Kooperativy 
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3.3.3 Charakteristika produktu PLATINUM 

Pojištění na cesty PLATINUM od Allianz pojišťovny, a.s. je komplexní balíček 

cestovního pojištění, který lze sjednat on-line. Pojištění PLATINUM nabízí společnost 

Allianz Direct s.r.o., která je ovládanou osobou Allianz pojišťovny, a na jejímž internetovém 

portálu lze toto pojištění uzavřít 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Výhodou cestovního pojištění nabízeného Allianz pojišťovnou je především 

neomezený pojistný limit týkající se léčebných výloh v zahraničí. Další z výhod je fakt, že je 

hrazena nejen péče poskytnutá státními, ale i privátními zdravotními zařízeními a pokrývá i 

riziko terorismu. Pojištění PLATINUM se vztahuje na cesty pracovní, turistické i sportovní a 

lze ho uzavřít pro všechny věkové kategorie.  

Součástí balíčku PLATINUM je pojištění více jak 100 druhů sportů, uvedených 

v Příloze č. 3. Pojištění je sjednáváno na dobu minimálně 3 dnů a maximálně ho lze uzavřít na 

1 rok. Jde o pojištění s jednorázovým pojistným splatným nejpozději dnem uzavření pojistné 

smlouvy. V tabulce 3.7 jsou uvedeny limity pojistného plnění vztahujícího se na toto 

pojištění. 

Tab. 3.7: Pojistné limity produktu PLATINUM 

Položka Limity pojistného plnění 

Pojištění léčebných výloh Neomezeno 

Úrazové pojištění: 

• Smrt následkem úrazu 

• Trvalé následky úrazu 

 

200 000,- Kč 

400 000,- Kč 

Pojištění zavazadel 50 000,- Kč 

Pojištění odpovědnosti 10 000 000,- Kč 

Denní odškodné při úrazu 100,- Kč 

Doplňková asistence 35 000,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací Allianz pojišťovny 

3.3.4 Charakteristika produktu EXKLUZIV 

Cestovní pojištění EXKLUZIV od Generali pojišťovny, a.s. je komplexním balíčkem 

nadstandardního pojištění na cesty do zahraničí, lze ho sjednat pro všechny věkové kategorie, 

přičemž u klientů starších 70 let je nutný souhlas pojistitele a sazby pojistného jsou ve výši 

trojnásobku částky pro klienty do 69 let. Toto pojištění rovněž lze uzavřít on-line přes 

internet. 
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Pojistná ochrana začíná platit v 00.00 hodin následujícího dne po dni uzavření pojistné 

smlouvy, a v případě, že je datum počátku pojištění totožné s datem sjednání pojištění, začíná 

pak pojistná doba okamžikem sjednání pojištění. Rozsah pojistné doby potom může být od 1 

dne po 1 rok. Pojistné je hrazeno najednou za celou pojistnou dobu, a to nejčastěji v den 

uzavření pojistné smlouvy. 

Zahraniční cestovní pojištění EXKLUZIV zahrnuje pojištění léčebných výloh včetně 

opatrovnictví a repatriace, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, rovněž i pojištění 

odpovědnosti. Níže umístěná tabulka 3.8 obsahuje pojistné limity pro jednotlivé položky 

balíčku EXKLUZIV. 

Tab. 3.8: Pojistné limity produktu EXKLUZIV 

Položka Limity pojistného plnění 

Pojištění léčebných výloh včetně repatriace 1 700 000,- Kč  

• Zubní ošetření 10 000,- Kč 

Úrazové pojištění: 

• Smrt následkem úrazu 

• Trvalé následky úrazu 

 

500 000,- Kč 

500 000,- Kč 

Přivolání opatrovníka 50 000,- Kč 

Pojištění zavazadel a osobních věcí 30 000,- Kč 

Pojištění odpovědnosti: 

• Za škodu na zdraví 

• Za škodu na majetku 

• Finanční náhrada 

 

1 000 000,- Kč 

1 000 000,- Kč 

50 000,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací Generali pojišťovny 

3.3.5 Charakteristika produktu STUDENT PASS 

STUDENT PASS je produkt Evropské cestovní pojišťovny, a.s., který je určen 

především pro klienty do 28 let, kteří chtějí odjet do zahraničí na delší dobu. Toto pojištění 

lze sjednat na dobu 3, 6 nebo 12 měsíců a dle lokalit se člení na pojištění cesty do Velké 

Británie, Evropy či celého světa. 

Poskytuje širokou pojistnou ochranu, a to včetně zrušení či přerušení cesty. Zahrnuje 

rovněž úhradu cesty zpět v případě, že jsme byli nuceni pobyt přerušit z důvodu vážné nemoci 

či úmrtí v rodině. Produkt je určen na cesty za účelem studia či au pair pobytu v zahraničí. 

Lze ho sjednat pouze osobně či po telefonu, nikoli však on-line přes internet. 
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 Evropská cestovní pojišťovna navíc umožňuje zvýhodnění studentů držících některé 

ze studentských karet ISIC, ITIC, EURO 26 či IYTC, pro které má vytvořený zvláštní 

zlevněný tarif Student, díky kterému je možno si sjednat pojištění na cesty za podstatně nižší 

cenu.  Tabulka 3.9 obsahuje pojistné limity jednotlivých složek balíčku STUDENT PASS. 

Tab. 3.9: Pojistné limity produktu STUDENT PASS 

Položka Limity pojistného plnění 

Pojištění léčebných výloh 2 400 000,- Kč 

Zubní ošetření 24 000,- Kč 

Fyzioterapie 120 000,- Kč 

Převoz, přeložení a přeprava 1 000 000,- Kč 

Repatriace  1 000 000,- Kč 

Úrazové pojištění: 

• Smrt následkem úrazu 

• Trvalé následky úrazu 

 

100 000,- Kč 

200 000,- Kč 

Pojištění odpovědnosti: 

• Za škodu na zdraví 

• Za škodu na majetku 

 

2 000 000,- Kč 

1 000 000,- Kč 

Opatrovník 150 000,- Kč 

Škoda na osobních věcech 20 000,- Kč 

Zrušení či přerušení cesty 10 000,- Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací Evropské cestovní pojišťovny 

3.3.6 Shrnutí vybraných produktů cestovního pojištění 

Každý ze zvolených produktů má různý rozsah pojistného krytí a liší se rovněž i výší 

pojistných limitů. Následující tabulka 3.10 obsahuje informace o položkách všech vybraných 

produktů a jejich výši limitů pojistného plnění, přičemž každý z balíčků má specifikovány 

různé části svého obsahu. 

Tab. 3.10: Souhrn vybraných produktů (v Kč) 

Položka STUDENT 
Česká poj. 

KOLUMBUS 
Kooperativa 

PLATINUM 
Allianz 

EXKLUZIV 
Generali 

STUDENT PASS 
Evropská c.p. 

Poj. léčebných výloh 6 000 000,-  3 000 000,-  neomezeně 1 700 000,-  2 400 000,-  

Zubní ošetření - - - 10 000,-  24 000,-  

Fyzioterapie - - - - 120 000,-  

Převoz a přeložení - - - - 1 000 000,-  

 

 



40 
 

Položka STUDENT 
Česká poj. 

KOLUMBUS 
Kooperativa 

PLATINUM 
Allianz 

EXKLUZIV 
Generali 

STUDENT PASS 
Evropská c.p. 

Repatriace - - - - 1 000 000,-  

Úrazové poj.: 

• TNÚ7 

• SNÚ8 

     

200 000,-  400 000,-  400 000,-  500 000,-  200 000,-  

100 000,- 200 000,-  200 000,-  500 000,-  100 000,-  

Poškození úrazem - 50 000,-  - - - 

Denní odškodné-úraz - - 100,-  - - 

Opatrovník - - - 50 000,-  150 000,-  

Poj. odpovědnosti: 

• Škoda na životě  

• Škoda na zdraví 

• Škoda na maj. 

• Fin. náhrada 

500 000,-  

- 

- 

3 000 000,-  

10 000 000,-  

- 

- 

- 

- 

- 

- 1 500 000,-  - 1 000 000,-  2 000 000,-  

- 750 000,-  - 1 000 000,-  1 000 000,-  

- - - 50 000,-  - 

Poj. zavazadel 10 000,-  30 000,-  50 000,-  30 000,-  20 000,-  

Poj. práv. ochrany 200 000,-  - - - - 

Poj. přerušení cesty - 10 000,-  - - 10 000,-  

PNCS9 - 15 000,-  - - - 

Doplňková asistence - - 35 000,-  - - 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Plánuje-li klient cestu mimo tuzemsko na dobu delší než půl roku, je výhodné si na 

tuto dobu pozastavit placení zákonného pojištění u tuzemské zdravotní pojišťovny. Faktem 

totiž je, že za rok pobytu v zahraničí lze na přerušení tohoto pojištění ušetřit až 9 000,- Kč. 

  V případě výhrad k základnímu obsahu zvoleného balíčku, je zde možnost 

připojištění, přičemž zda a na co se klient připojistí, závisí jen na jeho preferencích. Každá 

z pojišťoven nabízí celou řadu připojištění v různých výších a kombinacích, s cílem co 

nejvíce přiblížit vybraný produkt individuálním požadavkům klientů. 

 

 

 

 

                                                 
7 Trvalé následky úrazu 
8 Smrt následkem úrazu 
9 Pojištění nevyužité cestovní služby 
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4 Výběr optimálního produktu cestovního pojištění pro konkrétní subjekt 

V této kapitole je vybrán optimální produkt cestovního pojištění pro konkrétní 

pojišťovaný subjekt, jenž má zájem o uzavření cestovního pojištění. Pro výběr optimálního 

produktu jsou použity metody vícekriteriálního hodnocení variant. Komparovány jsou 

následující produkty: STUDENT od České pojišťovny, a.s., KOLUMBUS od Kooperativy 

pojišťovny a.s., PLATINUM od Allianz pojišťovny, a.s., EXKLIZIV  od Generali pojišťovny, 

a.s. a STUDENT PASS od Evropské cestovní pojišťovny, a.s. 

4.1 Charakteristika pojišťovaného subjektu 

V bakalářské práci je zvolena pojišťovaným subjektem pro výběr optimálního produktu 

cestovního pojištění žena ve věku 22 let. Slečna A studuje třetím rokem na veřejné vysoké 

škole. Jejím cílem je po ukončení třetího ročníku odjet na půlroční studijně-pracovní stáž do 

Velké Británie, přičemž po návratu zpět do tuzemska by chtěla dále pokračovat 

v magisterském studiu svého oboru. Pro svou plánovanou cestu do zahraničí by Slečna A 

chtěla uzavřít co nejvýhodnější cestovní pojištění u některé z nejspolehlivějších tuzemských 

pojišťoven, které by obsahovalo co nejširší rozsah pojistného krytí. Jelikož je Slečna A 

studentkou a nemá tudíž stálý příjem, upřednostní přiměřenou výši pojistného a rovněž i 

možnost uzavření cestovního pojištění on-line. 

4.2 Stanovení variant a kritérií 

Ke stanovení optimálního produktu cestovního pojištění pro pojišťovaný subjekt je 

zapotřebí definovat jednotlivé varianty, které budou dále hodnoceny. Těmito variantami jsou: 

• Varianta A - cestovní pojištění STUDENT od České pojišťovny, a.s. (VA), 

• Varianta B - cestovní pojištění KOLUMBUS od Kooperativy pojišťovny, a.s. (VB), 

• Varianta C - cestovní pojištění PLATINUM od Allianz pojišťovny, a.s. (VC), 

• Varianta D - cestovní pojištění EXKLUZIV od Generali pojišťovny, a.s. (VD), 

• Varianta E - cestovní pojištění STUDENT PASS od Evropské cestovní pojišťovny, 

a.s. (VE). 

Každý subjekt, zajímající se o uzavření cestovního pojištění, má specifické preference, 

jež by mělo zvolené pojištění pokrývat. Mezi hodnocená kritéria zvolená Slečnou A, která je 

pojišťovaným subjektem, patří: spolehlivost pojišťovny, rozsah pojistného krytí, výše 

pojistného, možnost sjednání pojištění on-line, alespoň 5 poboček v Moravskoslezském kraji, 



42 
 

slevy a bonusy a v neposlední řadě také pojistná doba10. Každému z kritérií je rovněž přidělen 

konkrétní požadavek. 

• Kritérium 1 - výše základního kapitálu pojišťovny - maximální (K1), 

• Kritérium 2 - rozsah pojistného krytí - maximální (K2), 

• Kritérium 3 - výše pojistného - minimální (K3), 

• Kritérium 4 - alespoň 5 poboček v Moravskoslezském kraji - maximální (K4), 

• Kritérium 5 - slevy a bonusy - maximální (K5), 

• Kritérium 6 - možnost sjednání on-line - ano (K6), 

• Kritérium 7 - pojistná doba - ½ roku (K7).  

4.3 Posuzovaná kritéria 

Nejdůležitějším kritériem je výše základního kapitálu pojišťovny. Pojišťovaný subjekt 

požaduje pojištění od největších tuzemských pojišťoven, přičemž klientka spojuje výši 

základního kapitálu se spolehlivostí pojišťovny. Vybranými pojišťovnami jsou Česká 

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

a.s. a v neposlední řadě také Evropská cestovní pojišťovna, a.s. Základní kapitál pojišťoven je 

uveden v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1: Základní kapitál vybraných pojišťoven (v mil. Kč) 

Pojišťovny Česká pojišťovna Kooperativa Allianz Generali ECP 

Základní kapitál 4000 3 000 600 500 160 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozsah pojistného krytí by měl být co největší. Čím větší má daný produkt rozsah, tím 

větší zajišťuje pojistné krytí a menší rizikovost cesty pojišťovaného subjektu. Vybraným 

pojistným produktům byly přiděleny body od 1 do 5, kdy 1 znamená nejnižší pojistnou 

ochranu a 5 nejvyšší. Bodové ohodnocení produktů, jež bylo zvoleno z důvodu různé 

specifikace položek obsažených v produktech každé z vybraných pojišťoven, obsahuje 

tabulka 4.2. 

Tab. 4.2: Rozsah pojistného krytí 

Produkty VA VB VC VD VE 

Pojistné krytí 5 2 3 4 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
10 Informace o sledovaných kritériích jsou platné k únoru 2012. 
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Výše pojistného je dalším z kritérií, přičemž snahou je, aby toto pojistné bylo co 

nejnižší. Jelikož je pojišťovaným subjektem studentka bez stálého příjmu, cílem je, aby toto 

pojistné bylo minimální vzhledem k rozsahu pojistných rizik. Tabulka 4.3 obsahuje informace 

o pojistném každého z komparovaných produktů.  

Tab. 4.3: Výše pojistného vybraných produktů (v Kč) 

Produkty VA VB VC VD VE 

Pojistné 3 315 11 010 4 600 3 372 3290 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Alespoň 5 poboček v Moravskoslezském kraji je požadováno pro případ, kdyby došlo 

ke komplikacím, týkajícím se zvoleného produktu cestovního pojištění, jež by nešlo vyřešit 

pomocí komunikace přes internet. Čím více poboček v Moravskoslezském kraji bude, tím 

lépe, přičemž jsou tyto počty uvedeny v tabulce 4.4.  

Tab. 4.4: Počet poboček vybraných pojišťoven v Moravskoslezském kraji 

Pojišťovny Česká pojišťovna Kooperativa Allianz Generali ECP 

Počet poboček v MK11 36 29 26 41 13 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Slevy a bonusy jsou sledovány především z důvodu minimalizace celkového 

pojistného, které by musel pojišťovaný subjekt zaplatit za poskytnutí pojistné ochrany 

vybrané pojišťovně, u níž by si zvolil daný produkt cestovního pojištění. Informace zda 

jednotlivé produkty slevy zahrnují či nikoli obsahuje tabulka 4.5. 

Tab. 4.5:  Slevy a bonusy 

Produkty VA VB VC VD VE 

Slevy  ano ano ano ne ano 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Možnost sjednání pojištění on-line je stanovena z důvodu umožnění uzavření pojištění 

kdykoli během dne a odkudkoli, přičemž je u většiny pojišťoven pravděpodobnost slevy při 

uzavření pojištění on-line. Tyto informace jsou uvedeny v tabulce 4.6. 

Tab. 4.6: Možnost sjednání pojištění on-line 

Produkty VA VB VC VD VE 

Sjednání on-line ano ano ano ano ne 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
11 Počet poboček v Moravskoslezském kraji 
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Pojistná doba je stanovena pojišťovaným subjektem na ½ roku, snahou je, aby byla 

pojistná doba jednotlivých uvažovaných produktů co nejpřesněji specifikována vzhledem 

k zadanému parametru. Informace o pojistné době obsahuje tabulka 4.7. 

Tab. 4.7: Maximální pojistná doba jednotlivých komparovaných produktů cestovního pojištění 

Produkty VA VB VC VD VE 

Pojistná doba 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 12 měsíců 3,6 či 12 měsíců 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující tabulce 4.8 jsou shrnuty všechny hodnoty stanovených kritérií a rovněž i 

hodnoty jednotlivých variant. Kritérium pojistné krytí je hodnoceno body z rozmezí 1 až 5, 

kdy 5 vyjadřuje nejširší pojistné krytí a 1 nejužší. Kritériím slevy a bonusy a online sjednání 

potom byly přiřazeny hodnoty 1 či 10, kdy 1 symbolizuje ne a 10 ano. 

Tab. 4.8: Shrnutí hodnot kritérií a variant 

Kritéria Varianty 

Název Jednotky VA VB VC VD VE 

K1 Miliony Kč 4 000 3 000 600 500 160 

 K2 body 5 2 3 4 1 

K3 Kč 3 315 11 010 4 600 3 372 3290 

K4 počet 36 29 26 41 13 

K5 Ano (10)/ ne (1) 10 10 10 1 10 

K6 Ano (10)/ ne (1) 10 10 10 10 1 

K7 měsíce 12 12 12 12 6 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4 Stanovení vah kritérií 

V této subkapitole jsou stanoveny váhy (koeficienty významnosti) kritérií, vyjadřující 

důležitost každého z nich. Pro jejich určení je využita metoda párového srovnání a Saatyho 

metoda stanovení vah kritérií.  

4.4.1 Stanovení vah kritérií metodou párového srovnávání 

Použitím metody párového srovnávání získáme informace o tom, které kritérium je více 

či méně významné. Zjištěné preference jednotlivých kritérií jsou umístěny v tabulce 4.9. 

Postup pro vyplnění tabulky je uveden v subkapitole 2.9. 
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Tab. 4.9: Preference jednotlivých kritérií 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Počet preferencí 

K1  1 1 1 1 1 1 6 

K2   1 1 1 1 1 5 

K3    1 1 1 1 4 

K4     0 0 1 1 

K5      0 1 2 

K6       1 3 

K7        0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 4.9 obsahuje zjištěné počty preferencí jednotlivých kritérií, které je nyní nutno 

znormovat, čímž získáme normované váhy každého z kritérií. V případě kritéria K7 ale nastala 

situace, kdy je počet preferencí tohoto kritéria nulový, a tudíž je nulová i jeho váha. Jelikož 

ale není toto kritérium zcela bezvýznamné, navýší se počet preferencí všech kritérií o 1 a 

použije se výraz 2.2. 

Na základě vztahu 2.3 nyní vypočítáme celkový počet uskutečněných srovnání, jenž je 

roven 

21
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V následujícím kroku zjistíme, za použití výrazu 2.2, normované váhy každého 

z kritérií, jež jsou spolu s upravenými počty preferencí a pořadím uvedeny v tabulce 4.10. 

• Normovaná váha K1: 250,0
217
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• Normovaná váha K5: 107,0
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217

13
6 =

+

+
=v , 
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• Normovaná váha K7: 036,0
217

10
7 =

+

+
=v . 

Tab. 4.10: Váhy jednotlivých kritérií 

Kritérium Počet preferencí PPU o 112 Váha Pořadí 

K1  6 7 0,250 1. 

K2  5 6 0,214 2. 

K3 4 5 0,179 3. 

K4 1 2 0,071 6. 

K5 2 3 0,107 5. 

K6 3 4 0,143 4. 

K7  0 1 0,036 7. 

celkem 21 28 1  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je z tabulky patrno, kritérium s největším počtem preferencí K1 získalo nejvyšší 

váhu a je tedy první v pořadí mezi danými kritérii. Poslední v pořadí je kritérium K7 

s nejmenším počtem preferencí a je mu přidělena tedy nejnižší váha. 

4.4.2 Saatyho metoda stanovení vah kritérií 

Postup Saatyho metody stanovení vah kritérií je uveden v kapitole 2.9. Pro stanovení 

velikosti preferencí využijeme bodovou stupnici s deskriptory, kterou sám Saaty doporučuje, 

přičemž je tato stupnice uvedena v tabulce 2.1.  

Pro tuto práci je zvoleno maximální bodové rozpětí 1 až 7 bodů, kdy limit 7 bodů 

znamená, že je dané kritérium 7 krát významnější než kritérium druhé.  

Tab. 4.11: Preference kritérií při využití Saatyho metody 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

K1  2 3 6 5 4 7 

K2   2 5 4 3 6 

K3    4 3 2 5 

K4     1/2 1/3 2 

K5      1/2 3 

K6       4 

K7        

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
12 Počet preferencí upravený o 1 



47 
 

Určením velikosti preferencí, viz tabulka 4.11, jsme získali pravou horní polovinu 

Saatyho matice, prvky na diagonále jsou rovny 1 a prvky levé dolní části matice zjistíme dle 

vztahu 2.5.  Po vyplnění dolní části matice vypočítáme geometrické průměry jednotlivých 

řádků tak, že mezi sebou vynásobíme všechny prvky v řádku a vypočítáme n-tou odmocninu, 

přičemž n vyjadřuje počet prvků v řádku. Následně všechny průměry znormuje, tzn. vydělíme 

součtem všech geometrických průměrů. Veškeré tyto hodnoty obsahuje tabulka 4.12. 

Před vypočítáním vah nyní musíme ještě ověřit pomocí indexu konzistentnosti dle 

vztahu 2.6, zda je matice konzistentní. 

.0
17

77
=

−

−
=sI  

Tato matice splňuje podmínku Is ≤ 0,1 a je tudíž konzistentní. 

Tab. 4.12: Saatyho matice  

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 GP13 Váhy 

K1 1 2 3 6 5 4 7 3,380 0,352 

K2 1/2 1 2 5 4 3 6 2,318 0,241 

K3 1/3 1/2 1 4 3 2 5 1,534 0,160 

K4 1/6 1/5 1/4 1 1/2 1/3 2 0,431 0,045 

K5 1/5 1/4 1/3 2 1 1/2 3 0,652 0,068 

K6 1/4 1/3 1/2 3 2 1 4 1 0,104 

K7 1/7 1/6 1/5 1/2 1/3 1/4 1 0,296 0,030 

celkem - - - - - - - 9,611 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 4.12 lze vyčíst, že při využití Saatyho metody stanovení vah kritérií byla 

přiřazena nejvyšší váha kritériu K1, zatímco nejnižší váhu získalo kritérium K7. Rovněž je 

z tabulky patrno, že suma všech normovaných vah je rovna 1. 

4.5 Vícekriteriální hodnocení variant 

Subkapitola je zaměřena na výběr nejvhodnější z uvažovaných variant, přičemž je tento 

výběr proveden pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant. Pro práci je vybrána 

metoda váženého pořadí a metoda AHP. 

                                                 
13  Geometrický průměr 
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4.5.1 Metoda váženého pořadí 

Metoda váženého pořadí je řazena mezi  jednoduché metody výběru variant, jež jsou 

v praxi velice často využívány. Nejdříve určíme pořadí variant pi pro každé z kritérií a 

následně vypočítáme s použitím vztahu 2.7 dílčí ohodnocení variant hi. Veškeré tyto údaje 

jsou obsaženy v tabulce 4.13. 

Tab. 4.13: Dílčí ohodnocení variant vzhledem ke kritériím 

Kritéria Varianty 

Název Váhy 
VA VB VC VD VE 

pi hi pi hi pi hi pi hi pi hi 

K1 0,250 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 

 K2 0,214 5 1 2 4 3 3 4 2 1 5 

 K3 0,179 1 5 5 1 4 2 3 3 2 4 

K4 0,071 2 4 3 3 4 2 1 5 5 1 

 K5 0,107 1 5 1 5 1 5 2 4 1 5 

 K6 0,143 1 5 1 5 1 5 1 5 2 4 

 K7 0,036 2 4 2 4 2 4 2 4 1 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po stanovení dílčích ohodnocení variant vzhledem ke kritériím zjistíme za použití 

výrazu 2.8 celkové ohodnocení pro každou variantu. K výpočtu celkových ohodnocení H 

každé z variant jsou využity váhy kritérií získané metodou párového srovnávání v subkapitole 

4.4. 

• 
037,44036,05143,05107,04071,05179,01214,05250,0 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

AH
 

• 
642,34036,05143,05107,03071,01179,04214,04250,0 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

BH
 

• 
286,34036,05143,05107,02071,02179,03214,03250,0 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

CH
 

• 
107,34036,05143,04107,05071,03179,02214,02250,0 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

DH
 

• 
394,35036,04143,05107,01071,04179,05214,01250,0 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

EH
 

V následující tabulce 4.14 jsou shrnuta celková ohodnocení všech variant spolu s jejich 

pořadím. 
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Tab. 4.14: Celková ohodnocení variant 

Varianty Celkové ohodnocení Pořadí 

VA 4,037 1 

VB 3,642 2 

VC 3,286 4 

VD 3,107 5 

VE 3,394 3 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Jak lze z tabulky vyčíst, nejlepší variantou dle metody váženého pořadí je varianta A, 

zatímco nejhorší ohodnocení připadá variantě D. 

4.5.2 Metoda AHP 

Pomocí Saatyho metody AHP provedeme výběr optimálního produktu prostřednictvím 

detailnějšího rozboru každého z kritérií. Postup výpočtu je obsažen v subkapitole 2.9. 

Tab. 4.15: Stanovení vah dle Saatyho metody pro kritérium K1 

K1 VA VB VC VD VE GP14 VGP15 Váhy 

VA 1 2 3 4 5 2,605 0,417 0,147 

VB 1/2 1 2 3 4 1,644 0,263 0,093 

VC 1/3 1/2 1 2 3 1 0,160 0,056 

VD 1/4 1/3 1/2 1 2 0,608 0,097 0,034 

VE 1/5 1/4 1/3 1/2 1 0,384 0,062 0,022 

Celkem      6,241 1 0,352 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 4.15 je zobrazeno hodnocení variant pro kritérium spolehlivost pojišťovny. 

Jak je patrno, nejvyšší váhu získala varianta VA, zatímco nejnižší připadá na variantu VE. 

Tab. 4.16: Stanovení vah dle Saatyho metody pro kritérium K2 

K2 VA VB VC VD VE GP VGP Váhy 

VA 1 4 3 2 5 2,605 0,417 0,100 

VB 1/4 1 1/2 1/3 2 0,608 0,097 0,023 

VC 1/3 2 1 1/2 3 1 0,160 0,039 

VD 1/2 3 2 1 4 1,644 0,263 0,063 

VE 1/5 1/2 1/3 1/4 1 0,384 0,062 0,015 

Celkem      6,241 1 0,241 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
14 Geometrický průměr 
15 Vážený geometrický průměr 
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Tabulka 4.16 obsahuje informace o hodnocení variant dle kritéria rozsah pojistného 

krytí.  Nejvyšší váhu má varianta VA a nejnižší varianta VE. 

Tab. 4.17: Stanovení vah dle Saatyho metody pro kritérium K3 

K3 VA VB VC VD VE GP VGP Váhy 

VA 1 4 3 2 1/2 1,644 0,263 0,042 

VB 1/4 1 1/2 1/3 1/5 0,384 0,062 0,009 

VC 1/3 2 1 1/2 1/4 0,608 0,097 0,016 

VD 1/2 3 2 1 1/3 1 0,160 0,026 

VE 2 5 4 3 1 2,605 0,417 0,067 

Celkem      6,241 1 0,160 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle tabulky 4.17 pro hodnocení variant na základě kritéria výše pojistného získala 

nejvyšší váhu varianta VE, zatímco nejnižší váhu má varianta VB. 

Tab. 4.18: Stanovení vah dle Saatyho metody pro kritérium K4 

K4 VA VB VC VD VE GP VGP Váhy 

VA 1 2 3 1/2 4 1,644 0,263 0,012 

VB 1/2 1 2 1/3 3 1 0,160 0,007 

VC 1/3 1/2 1 1/4 2 0,608 0,097 0,004 

VD 2 3 4 1 5 2,605 0,417 0,019 

VE 1/4 1/3 1/2 1/5 1 0,384 0,062 0,003 

Celkem      6,241 1 0,045 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze vyčíst z tabulky 4.18, hodnocení variant dle kritéria počet poboček 

v Moravskoslezském kraji má nejvyšší váhu varianta VD, nejnižší váhu pak varianta VE. 

Tab. 4.19: Stanovení vah dle Saatyho metody pro kritérium K5 

K5 VA VB VC VD VE GP VGP Váhy 

VA 1 1 1 5 1 1,552 0,239 0,016 

VB 1 1 1 5 1 1,552 0,239 0,016 

VC 1 1 1 5 1 1,552 0,239 0,016 

VD 1/5 1/5 1/5 1 1/5 0,276 0,043 0,004 

VE 1 1 1 5 1 1,552 0,239 0,016 

Celkem      6,484 1 0,068 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 4.19 je zobrazeno hodnocení variant pro kritérium slevy a bonusy. Nejvyšší 

váha připadla na varianty VA, VB, VC a VE, přičemž nejnižší z vah má varianta VD. 
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Tab. 4.20: Stanovení vah dle Saatyho metody pro kritérium K6 

K6 VA VB VC VD VE GP VGP Váhy 

VA 1 1 1 1 5 1,552 0,239 0,025 

VB 1 1 1 1 5 1,552 0,239 0,025 

VC 1 1 1 1 5 1,552 0,239 0,025 

VD 1 1 1 1 5 1,552 0,239 0,025 

VE 1/5 1/5 1/5 1/5 1 0,276 0,043 0,004 

Celkem      6,484 1 0,104 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 4.20 je patrno, že nejhorší váhu má dle kritéria sjednání on-line varianta VE, 

zatímco ostatní varianty mají stejnou váhu a to tu nejvyšší. 

Tab. 4.21: Stanovení vah dle Saatyho metody pro kritérium K7 

K7 VA VB VC VD VE GP VGP Váhy 

VA 1 1 1 1 1/3 0,803 0,143 0,004 

VB 1 1 1 1 1/3 0,803 0,143 0,004 

VC 1 1 1 1 1/3 0,803 0,143 0,004 

VD 1 1 1 1 1/3 0,803 0,143 0,004 

VE 3 3 3 3 1 2,408 0,428 0,013 

Celkem      5,620 1 0,030 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Tabulka 4.21 obsahuje informace o hodnocení variant dle kritéria pojistná doba, 

přičemž kromě varianty VE, která má nejvyšší váhu, mají ostatní varianty váhu stejnou. 

Nyní vypočítáme celkové váhy jednotlivých variant, jež jsou spolu s pořadím variant 

obsaženy v tabulce 4.22. 

Tab. 4.22: Celkové váhy jednotlivých variant 

Varianty Celkové váhy Pořadí 

VA 0,346 1 

VB 0,177 2 

VC 0,160 4 

VD 0,175 3 

VE 0,140 5 

Celkem 1  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je z tabulky 4.22 patrno, nejvýhodnější varianta dle Saatyho metody je varianta 

VA, zatímco nejhorší variantou je varianta VE. 
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4.6 Optimální produkt pro konkrétní pojišťovaný subjekt 

Na základě metod vícekriteriálního hodnocení byl stanoven optimální produkt 

cestovního pojištění. Produkt byl zvolen dle stanovených kritérií, jež udal pojišťovaný 

subjekt. V bakalářské práci byla pro výběr nejlepší varianty využita metoda váženého pořadí a 

Saatyho metoda AHP. Dosažené výsledky a výsledná pořadí srovnávaných variant jsou 

uvedeny v tabulce 4.23. 

Tab. 4.23: Shrnutí ohodnocení variant 

Varianta 
Metoda váženého pořadí Metoda AHP 

ohodnocení pořadí ohodnocení pořadí 

VA 4,037 1 0,346 1 

VB 3,642 2 0,177 2 

VC 3,286 4 0,160 4 

VD 3,107 5 0,175 3 

VE 3,394 3 0,140 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejlepší variantou pro pojišťovaný subjekt je dle obou využívaných metod varianta 

VA. Jde o produkt cestovního pojištění STUDENT od České pojišťovny, a.s., jehož pojistná 

částka je nejnižší ze všech uvažovaných produktů, a to 3 315 Kč. Toto pojištění je 

poskytováno nejspolehlivější pojišťovnou v tuzemsku a rovněž obsahuje nejširší pojistnou 

ochranu. Lze ho sjednat on-line, přičemž má tato pojišťovna širokou síť poboček. 

Druhou nejlepší variantou cestovního pojištění je dle metody váženého pořadí i 

metody AHP produkt cestovního pojištění KOLUMBUS, od Kooperativy pojišťovny, a.s. 

Třetí nejlepší variantou je na základě metody váženého pořadí produkt STUDENT PASS, od 

Evropské cestovní pojišťovny, a.s., přičemž metoda AHP určila jako třetí v pořadí produkt 

EXKLUZIV, od Generali pojišťovny a.s. Čtvrtá nejlepší varianta připadá s využitím obou 

metod produktu PLATINUM, od Allianz pojišťovny, a.s. Nejhorším produktem byl pak 

vybrán pomocí metody váženého pořadí produkt EXKLUZIV, od Generali pojišťovny a.s., 

přičemž metoda AHP zvolila nejhorší variantou produkt STUDENT PASS, od Evropské 

cestovní pojišťovny, a.s. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce byl výběr optimálního produktu cestovního pojištění pro 

konkrétní pojišťovaný subjekt.  

Bakalářská práce je rozdělena mimo úvod a závěr na tři hlavní části. Druhá kapitola 

obsahuje teoretickou část práce, kde je obecně charakterizováno pojištění a jeho členění, 

uvedena je základní terminologie spojená s pojištěním, dále je zde rovněž charakterizováno 

cestovní pojištění spolu s jeho produkty a výlukami z pojistného plnění. Poslední část druhé 

kapitoly je tvořena popisem metodologie vícekriteriálního hodnocení variant, jež je využita ve 

čtvrté kapitole pro konkrétní výpočty. 

Následující kapitola je věnována analýze vybraných pojišťoven a jimi nabízených 

produktů cestovního pojištění. Jednotlivé pojišťovny byly vybrány na základě výše 

procentuálního podílu na předepsaném smluvním pojistném dle objemu pro 4. čtvrtletí 2011, 

přičemž v případě Evropské cestovní pojišťovny byl výběr proveden z důvodu, že se jedná o 

jedinou specializovanou cestovní pojišťovnu u nás. Pro komparaci byly vybrány následující 

produkty cestovního pojištění: STUDENT od České pojišťovny, a.s., KOLUMBUS, od 

Kooperativy pojišťovny, a.s., PLATINUM, od Allianz pojišťovny, a.s., EXKLUZIV, od 

Generali pojišťovny a.s. a STUDENT PASS, od Evropské cestovní pojišťovny, a.s. 

Čtvrtá kapitola zahrnuje aplikační část práce, jež je zaměřena na výběr optimálního 

produktu cestovního pojištění pro daný pojišťovaný subjekt. S využitím metod 

vícekriteriálního hodnocení variant byl následně vybrán nejlepší produkt cestovního pojištění 

pro Slečnu A, jejíž charakteristika je rovněž v této kapitole uvedena. Pro hodnocení variant 

byla využívána kritéria, jež na základě svých preferencí stanovila klientka. 

Nejlepší variantou je tedy na základě metody váženého pořadí i Saatyho metody AHP 

cestovní pojištění STUDENT od České pojišťovny, a.s., jež získalo při využití obou metod 

nejvyšší ohodnocení. Druhý v pořadí je dle metody váženého pořadí i metody AHP produkt 

KOLUMBUS od Kooperativy pojišťovny, a.s. Produkt STUDENT PASS od Evropské 

cestovní pojišťovny, a.s. je dle metody váženého pořadí třetí v pořadí, zatímco metoda AHP 

vybrala na tuto pozici produkt EXKLUZIV od Generali pojišťovny a.s.  Produkt PLATINUM 

od Allianz pojišťovny, a.s. získal s využitím obou metod místo čtvrté. Nejhorším produktem 

se stal dle metody váženého pořadí produkt EXKLUZIV od Generali pojišťovny a.s., metoda 

AHP zvolila nejhorším produktem produkt STUDENT PASS od Evropské cestovní 

pojišťovny, a.s. 
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Seznam zkratek 

ECP      Evropská cestovní pojišťovna 

D.A.S.     Pojišťovna právní ochrany 

EGAP     Exportní garanční a pojišťovací společnost  

CEA     Evropský pojišťovací výbor  

ČAP     Česká asociace pojišťoven 

EHIC     Evropský průkaz zdravotního pojištění  

AHP     analytický hierarchický proces  

EU     Evropská unie 

ČNB     Česká národní banka 

ČR     Česká republika 

CPSC     podíl pojišťoven na celkovém předepsaném smluvním 

     pojistném pro 4. čtvrtletí 2011 

VZP     Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ČPZP     Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

CHARTIS EUROPE S.A.  CHARTIS EUROPE S.A. pobočka pro Českou republiku 

ZP Škoda    Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

ZPMVČR    Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 

ČP      Česká pojišťovna 

ISIC     mezinárodní studentský identifikační průkaz 

ITIC     mezinárodní učitelský identifikační průkaz 

EURO 26    mezinárodní identifikační průkaz pro mládež 

IYTC     mezinárodní průkaz mládeže 
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TNÚ     trvalé následky úrazu 

SNÚ     smrt následkem úrazu 

PNCS      pojištění nevyužité cestovní služby 

MK      Moravskoslezský kraj 

ZK      základní kapitál 

PPU o 1    počet preferencí upravený o 1 

GP      geometrický průměr 

VGP     vážený geometrický průměr 
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Příloha č. 1 

Banky poskytující cestovní pojištění k platebním kartám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavatel platební karty Spolupracující pojišťovna 

Komerční banka Komerční pojišťovna 

ČSOB ČSOB Pojišťovna 

Česká spořitelna Kooperativa pojišťovna 

Raiffeisenbank UNIQUA pojišťovna 

GE Money Bank Generali pojišťovna 

Citibank Europe POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA 

UniCreditBank Generali pojišťovna 

mBank (BRE BANK) POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA 

American Express INTER PARTNER ASSISTANCE 

LBBW Bank CHARTIS EUROPE 

PPF banka Česká pojišťovna 

J&T BANKA UNIQUA pojišťovna 

Evropsko-ruská banka INTER PARTNER ASSISTANCE 

Diners Club CHARTIS EUROPE 
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Příloha č. 2 

Členění sportů a činností – Česká pojišťovna, a.s. 

Členění sportů a činností 

 TURISTIKA ORGANIZOVANÝ 

SPORT 

RIZIKOVÝ SPORT 

 provozování běžných 
rekreačních a volnočasových 
činností 
a aktivit včetně všech druhy 
sportů, které jsou hlavním 
cílem cesty a které nejsou 

vyčleněny 

všechny sporty, které 
jsou prováděny 
organizovaně, např. v 
rámci sportovního 

klubu 

pro vysoce rizikové 

sporty a sportovní 

činnosti 

CYKLO SPORT rekreační jízda na sjízdných 
povolených cestách, jízda na 
horských kolech ve volném 
nebo horském terénu, kolová, 
krasojízda 

organizované skupiny, 

rozhodčí, trenéři 

bikross, cyklokross, 
cyklotrial, fourcross, 
sjezd na horských 
kolech 

ZIMNÍ SPORTY běžné rekreační lyžování a 
snowboarding na vyznačených 
a 
pro veřejnost otevřených 
sjezdovkách, běh na lyžích, 
curling, 
hokej, krasobruslení, 
rychlobruslení, skiboby, saně a 
boby na 
upravených a pro veřejnost 

přístupných tratích, bruslení 

organizované skupiny, 

rozhodčí, trenéři 

akrobatické lyžování, 
saně, skeleton, 
skiaplinizmus, skikross, 
skoky na lyžích, závodní 
skiboby, zimní sporty ve 
snowparcích 
(včetně provádění skoků 
a jiné akrobacie), zimní 
sporty pro 
jízdu mimo upravené a 
pro veřejnost otevřené 
sjezdové a 
běžecké tratě 

VODNÍ SPORTY potápění pod vedením 
instruktora do hloubky max. 10 
m., 
jachting do vzdálenosti max. 3 
km od pevniny, kanoistika na 
divoké vodě do 3. stupně 
obtížnosti s přiměřenou 
výstrojí, 
kanoistika rychlostní, plavání, 
rafting do 3. stupně obtížnosti 
při nezvýšeném průtoku vody s 
přiměřenou výstrojí a vždy 
odborným vedením, rybolov, 
skoky do vody, surfing, vodní 

lyžování, vodní pólo 

organizované skupiny, 

rozhodčí, trenéři 

canyoning, kanoistika na 
divoké vodě, námořní 
jachting, 
rafting, sportovní 
potápění do hloubky 
max. 30 m., vodní 
motoristické sporty 

VYSOKOHORSK
Ý 
A 
OUTDOOROVÝ 
SPORT 

vysokohorská turistika do 3 500 
m n. m. po vyznačených 
trasách, procházky a túry v 
nenáročném terénu, běh do 
vrchu, orientační běh, 
vysokohorská turistika v rámci 
organizované skupiny s 
průvodcem a po vyznačených 

organizované skupiny, 

rozhodčí, trenéři 

horolezectví, výpravy do 
míst s extrémními 
klimatickými 
nebo přírodními 

podmínkami 
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trasách 
nad 3500 m n.m., a via ferrata v 

jakékoliv nadmořské výšce 

OSTATNÍ 

SPORTY 

Aktivity, které klient běžně 
provozuje na dovolené a 
nejsou 
hlavním cílem cesty . 
Tyto sporty (aktivity) jsou 
hlavním cílem cesty: 
aerobic, atletika, badminton, 
baseball, basketball, biatlon, 
boccia (hra s koulemi), dáma, 
doprovod při soutěžích agility, 
duatlon, elektronické šipky, 
footbag (hakisak), fotbal, golf, 
halový florbal, hasičský sport, 
házená, historický šerm, in-line 
hokej, jezdectví a dostihový 
sport, jízda s tažným spřežením, 
kolečkové brusle, korfball, 
kulečník, kulturistika, kuželky, 
lacross, lukostřelba, lyžování na 
písku, minikáry, moderní 
gymnastika, moderní pětiboj, 
nohejbal, paintball, pétanque, 
přetlačování rukou, pozemní 
hokej, skateboarding, skoky na 
trampolíně, softball, 
společenský tanec, sportovní 
modelářství, sportovní bridge, 
sportovní gymnastika, 
sportovní lezení, sportovní 
střelba, squash, stolní tenis, 
streetball, šachy, šerm, tenis, 
tchoukball, triatlon, volejbal, 
rockenrol 

organizované skupiny, 

rozhodčí, trenéři 

artisté, americký fotbal, 
bojové sporty bez 
kontaktu, bojové 
sporty s kontaktem, box, 
bungee jumping, činnost 
při 
zajíždění motorových 
vozidel a při provádění 
typových 
zkoušek, činnost 
továrních jezdců 
motorových vozidel, 
judo, 
karate, kaskadéři, 
kickbox, kitesurfing, 
krotitelé šelem, 
letecké sporty, lov-hon (v 
běžných podmínkách), 
lov exotické 
divoké zvěře v 
exotických podmínkách, 
maratón v poušti, 
motoristické sporty, 
paragliding, parašutizmus 
z výšek max. 
3500 m, pólo, ragby, 

rodeo 
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Příloha 3 

Seznam sportů bez navýšení základních sazeb – Allianz Direct 

Artisté, americký fotbal, 

bojové sporty bez 

kontaktu, bojové 

sporty s kontaktem, box, 

bungee jumping, činnost 

při 

zajíždění motorových 

vozidel a při provádění 

typových zkoušek, 

činnost továrních jezdců 

motorových vozidel, judo, 

karate, kaskadéři, 

kickbox, kitesurfing, 

krotitelé šelem, 

letecké sporty, lov-hon (v 

běžných podmínkách),  

 

 

lov exotické 

divoké zvěře v exotických 

podmínkách, maratón v 

poušti, 

motoristické sporty, 

paragliding, parašutizmus 

z výšek max.3500 m, 

pólo, ragby, rodeo. 

 

Nepojistitelné rizikové sporty - Allianz Direct 

Alpinismus, base jump, 

buildering, canyoning, 

dragster, extrémní 

výpravy, formule 3000, 

fourcross, freeskying, 

heliskiing, high jump = 

cliffdiving, horolezectví, 

kaskadérství, artisti, 

policie, vojsko, záchranný 

sbor podobně, letecké 

sporty (závěsné létání, 

letecká akrobacie), lezení 

po ledopádech,  

lyžování a snowboarding 

mimo místa určená 

k provozování těchto 

sportů, minibike, 

motokáry závodní, 

motokros, motoristické 

sporty, mountboarding 

mimo vyznačené trasy, 

paragliding a závěsné 

létání (rogalo), 

parašutismis, plochá 

dráha, skialpinismus, 

skiextrém, skitouring, 

skútskating, sky surfing, 

sněžný skútr – sjezd, 

snowbungeekayking, 

snowbungeerafting, 

speleologie, sportování 

v extrémních podmínkách 

a terénech, sporty spojené 

s užíváním motorového 

dopravního prostředku, 

swing dumping, 

tandemový seskok (air 

tandem juks), 

vysokohorská turistika 

nad 5000 m.n.m., 

wrestling. 

 

 

 


