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Anotace 

Pojištění je nedílnou součásti našeho života. Každý den se můžeme setkat se 

slovem „pojištění“, ať už v televizi, na rádiu, internetu, billboardech nebo v jiné podobě. 

Téměř každý člověk má sjednán nějaký druh pojištění, ať už je to pojištění životní či 

neživotní. 

V předložené práci je zpracována analýzu vybraných pojistných produktů 

společnosti SATUM CZECH s.r.o. V první části práce je charakterizována společnost 

SATUM CZECH s.r.o., její identifikační údaje, strategie, organizační struktura a činnost 

makléře ve společnosti. Druhá část je zaměřená na popis produktů, které společnost nabízí. 

V  poslední části práce je uvedeno srovnání havarijního pojištění a povinného ručení u 

vybraných pojistitelů, vyhodnocení nejlepších variant a příklady výpočtu. 

Klíčová slova: SATUM CZECH, makléř, pojistitel, havarijní pojištění, povinné ručení, 

pojištění 

 

Summary 

Insurance plays an important role in our lives. Nowadays we are able to see the 

word “Insurance“ everyday either in television, radio or on the Internet and even on the 

billboards. Almost everyone has some kind of insurance whether it is life insurance or non-

life insurance. 

In this thesis, the author makes an analysis of chosen insurance products offered by 

company SATUM CZECH s.r.o. In the first part of the thesis is described the company 

SATUM CZECH s.r.o. – its identifiers, strategy, organizational structure and the role of 

the broker in the company. The second part deals with the products offered by the 

company. The final part consists of comparison of liability insurances and accident 

insurances provided by different insurance companies. The comparison is done by means 

of choice of the best option for the customer and examples of calculations. 

Keywords: SATUM CZECH, broker, insurer, accident insurance, liability insurance, 

insurance 
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1 Úvod 

Každý den kolem sebe můžeme zaslechnout slova, jako jsou „pojištění“, 

„pojišťovnictví“, „pojistné“, „pojistník“ či „pojistitel“. Tato slova výrazně ovlivňují náš 

život, i když si to mnoho z nás vůbec neuvědomuje a bere je jako samozřejmost. 

Skoro každý z nás má uzavřen nějaký druh pojištění. Ať už se jedná o pojištění 

životní (např. pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití atd.) nebo neživotní 

(např. pojištění majetku, pojištění finanční ztráty, pojištění odpovědnosti za škody atd.). 

Dnešní doba přináší několik možností jak si tato pojištění sjednat. Ať už jde o 

jakékoliv pojištění, můžeme využít několika způsobů jak je uzavřít. Máme možnost 

navštívit přímo pobočku pojišťovny, u které bychom si chtěli pojištění sjednat, dále u 

většiny pojišťoven již existuje možnost sjednání pojištění z pohodlí domova pomocí 

internetu nebo lze využít služeb zkušených pojišťovacích agentů, zprostředkovatelů nebo 

makléřů, kteří jsou prostředníky mezi klientem a pojišťovnou (pojistitelem). 

Právě třetím uvedeným způsobem – pojištění přes pojišťovacího makléře neboli 

tzv. brokera - se budu v mé diplomové práci zabývat. Pro vypracování diplomové práce 

jsem si vybrala makléřskou pojišťovací společnost SATUM CZECH s.r.o. Společnost se 

zabývá činností na trhu pojištění (pojišťovacím makléřstvím) od června roku 1997. V první 

části práce charakterizuji společnost SATUM CZECH s.r.o., její vznik, organizační 

strukturu, činnost na českém pojišťovacím trhu a činnost makléře ve společnosti, a dále 

také členství v organizacích. Ve druhé části práce popíši produkty, které společnost nabízí 

a v části třetí provedu rozbor nabízených produktů a optimální řešení. Závěrem práce shrnu 

dosažené výsledky. 
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2 Charakteristika společnosti SATUM CZECH s.r.o. 

Společnost SATUM CZECH s.r.o. byla založena roku 1997 jako univerzální 

makléřská pojišťovací společnost a velmi rychle zaujala na českém trhu významné 

postavení. Společnost má na území České republiky hlavní sídlo v Ostravě a dále pobočky 

v Praze, Brně, Olomouci a Pardubicích. Na území Slovenské republiky působí sesterská 

společnost SATUM SLOVAKIA, s.r.o., která má sídlo v Bratislavě.  

Společnost je členem Asociace českých pojišťovacích makléřů, dlouhodobě patří 

k významným zprostředkovatelům pojištění samosprávných celků, obcí a veřejných 

institucí a spolupracuje s klienty, kteří podléhají zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, při přípravě zadávací dokumentace a v celém procesu zadání veřejné zakázky 

podle jejich potřeb a dále je zakládajícím a aktivním členem České společnosti pro 

dopravní právo. Česká společnost pro dopravní právo je sdružením osob, které založily 

tuto společnost pro zdokonalování českého právního řádu v oblasti dopravního práva, pro 

mezinárodní spolupráci s obdobnými organizacemi v zahraničí a pro celkový rozvoj této 

oblasti. Od roku 2002 SATUM CZECH s.r.o. spolupracuje se sdružením automobilových 

dopravců ČESMAD BOHEMIA. Společnost je tvůrcem projektu a softwaru TOP ROAD, 

jež je komplexním pojistným produktem pro dopravce. V roce 2003 byl společností 

SATUM CZECH s.r.o. vytvořen Projekt pojištění nemocnic, jehož záměrem a cílem bylo 

získat pro nemocnice výhodnější podmínky pojištění. 

Další sesterskou společností je společnost IN-CLAIM s.r.o., jejíž činnost spočívá 

v servisních činnostech úzce souvisejících s pojištěním majetku, osob nebo firem. 

Společnost IN-CLAIM s.r.o. je samostatným likvidátorem tzn., že na základě smlouvy 

uzavřené s pojišťovnou jejím jménem a na její účet provádí šetření nutné ke zjištění 

rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění. [6] 

Společnost má také podřízené zprostředkovatele, kterými jsou fyzické osoby 

pracující na IČ. Podřízený pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje s pojišťovacím 

agentem nebo výhradním pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem na základě 

písemné smlouvy, neinkasuje pojistné a nezprostředkovává plnění z pojistných nebo 

zajišťovacích smluv. [6] 

Za období svého fungování na českém trhu se společnost stala největším 

pojišťovacím makléřem na Moravě a šestým největším pojišťovacím makléřem 
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v České republice. SATUM CZECH s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 

9001:2008 od certifikační společnosti Lloyd´s Register Quality Assurance a je jedním 

z členů Asociace českých pojišťovacích makléřů. 

Mottem společnosti SATUM CZECH, s.r.o. je „Umění předvídat“. 

Viz Obrázek č. 1: Logo společnosti. [24] 

 

 

Obrázek č. 1: Logo společnosti 

2.1 Identifikační údaje společnosti 

Údaje o společnosti jsou uvedeny v následující Tabulce č. 1: Identifikační údaje: 

Tabulka č. 1: Identifikační údaje 

Datum zápisu: 4. června 1997 

Název: SATUM CZECH s.r.o. 

Sídlo: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, 

Moravská Ostrava 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Místo zápisu: Krájský soud Ostrava, oddíl C vložka 

16189 

Hlavní předmět podnikání: Pojišťovací makléřství 

Jednatel: Ing. Roman Horváth 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

2.2 Strategie společnosti 

Posláním firmy je obohacovat a dotvářet pojistný trh. Vizí společnosti je stát se 

významným a perspektivním partnerem společenského evropského trhu. Společnost chce 

být dlouhodobě uznávanou společností vytvářející pro své zaměstnance motivující a etické 

prostředí, které jim poskytne příležitost k osobnímu růstu. Veškerou činnost se snaží 

přizpůsobovat potřebám a přáním klientů, usiluje o vybudování výkonné a flexibilní firmy 

schopné udržet si a zvyšovat svou finanční stabilitu. Udržuje si a neustále zdokonaluje 

systém managementu jakosti a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb. [26] 

http://satum.cz/?page=1&id=22
http://satum.cz/?page=1&id=22
http://satum.cz/?page=1&id=113
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2.3 Organizační struktura  

Společnost SATUM CZECH s.r.o. je rozdělená podle tvz. maticové organizační 

struktury, na kterou se můžeme podívat v příloze č. 1 Maticová organizační struktura. 

Společnost je interně rozdělená na specializované Business Units a makroprocesy. 

Business Units se dělí na BU pojištění majetku, osobní pojištění a pojištění financí a 

pojištění vozidel a dopravy. Makroprocesy jsou rozděleny na ekonomiku, řízení kvality, 

analytiku a likvidaci, obchod, realizaci správu pojistných smluv, celofiremní vzdělávání a 

školení, personalistiku, marketing, informatiku a administrativu. [27] 

2.3.1 Maticová organizační struktura 

Maticová org. struktura patří mezi základní organizační formy organizace, která má 

pružné prvky. Tato struktura vznikne tehdy, když je štábní kultura rozšířená o další 

doplňkovou strukturu, kterou představuje tým. Tým bývá zpravidla tvořen vedoucími a 

dalšími členy štábních útvarů organizace, kteří společně pracují na řešení daného úkolu, 

který má komplexní charakter. Existence této struktury je závislá na době trvání řešeného 

úkolu a po jeho skončení se pracovníci vracejí zpět pod plnou podřízenost útvaru, pod 

který původně patřili. [5] 

Na následujícím obrázku č. 2 můžeme nahlédnout na obecné schéma maticové 

organizační struktury. 

 

Obrázek č. 2: Obecné schéma maticové organizační struktury 
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Výhody: 

 rychlé reakce na požadavky okolí, změnu výrobku nebo služby, zvýšení 

kvality, zvýšení frekvence inovací; 

 týmy, které realizují jednotlivé programy mohou být tvořeny, měněny nebo 

rušeny rychle a bez zásahů do základní organizační struktury 

 vrcholoví manažeři mají více času na strategické úvahy. 

Nevýhody: 

 vztah dvojí podřízenosti (vedoucí programu a kmenový nadřízený); 

 vyvolání boje o moc v instituci; 

 zavedení struktury vyžaduje vysoké náklady a dobré zaplacení vedoucích 

pracovníků. [4] 

2.4 Počet zaměstnanců 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole společnost má na území České republiky 

pět poboček a jednu pobočku nacházející se na území Slovenské republiky. Na celkový 

počet zaměstnanců, kteří se ve společnosti pohybovali od roku 2008, se můžeme podívat 

v následujícím grafu č. 1: Průměrný roční počet zaměstnanců. 

Graf č. 1: Průměrný roční počet zaměstnanců 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Jak můžeme vyčíst z grafu, byli ve firmě na počátku jejího fungování tj. v roce 

1997, kdy byla založena, 4 zaměstnanci. Až do roku 1999 rostl počet zaměstnanců 
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každoročně o jednoho. Od roku 2001 se počet zaměstnanců značně zvyšoval a v roce 2010 

činil celkový počet zaměstnanců již 63. Růst počtu zaměstnanců byl zapříčiněn 

dynamickým růstem objemu zprostředkovaného pojistného. 

Dále podle rozdělení podniku dle počtu zaměstnanců můžeme podniky dělit na 

malé (do 100 zaměstnanců a roční obrat do 30 mil. Kč), střední (do 500 zaměstnanců a 

roční obrat do 100 mil. Kč) a velké (více než 500 zaměstnanců a roční obrat více než 100 

mil. Kč). Podle počtu zaměstnanců pracujících ve společnosti se SATUM CZECH s.r.o. 

řadí mezi podniky malé. 

2.5 Činnost makléře ve společnosti SATUM CZECH s.r.o. 

Zprostředkovatelé působí na pojistném trhu jako mezičlánek mezi pojistitelem 

(osoba, která se zavazuje, že pro případ nahodilé události poskytne pojištěnému pojistné 

plnění) a pojistníkem (fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s pojistitelem pojistnou 

smlouvu a je povinná hradit pojistné za pojištěné riziko). Jsou samostatnými 

podnikatelskými subjekty. Speciálním typem zprostředkovatele je makléř. Makléř je 

zprostředkovatelem, který vyhledává pro své klienty nejlepší pojistnou ochranu na základě 

plné moci nebo na základě smlouvy s klientem. Makléř vytváří sám pojistný kmen (soubor 

uzavřených pojistných smluv), stará se o pojistné smlouvy klientů v průběhu celé doby 

trvání, tzn., že aktualizuje pojistné smlouvy podle podmínek, které se mění podle 

požadavků klienta a podílí se na likvidaci škod. [1] 

Hlavním předmětem činnosti společnosti SATUM CZECH s.r.o. je: 

 koupě zboží za účelem dalšího prodeje a jeho další prodej; 

 činnost organizačních a ekonomických poradců; 

 makléřská činnost. 
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Risk management 

Nabídka a realizace 

programu 

Správa pojištění 

Analýza a likvidace 

škod 

Mezi základní služby, které společnost nabízí, patří zpracování rizikových zpráv, příprava 

podkladů pro pojišťovny, vyhodnocování nabídek pojišťoven z hlediska ceny a pojistného 

krytí, servis, pomoc při likvidaci pojistných událostí samostatným likvidačním oddělením 

nebo prostřednictvím samostatného likvidátora, kterou je, jak již bylo řečeno, společnost 

IN CLAIM s.r.o. a to jak na území ČR, tak i v zahraničí. [27] Viz Obrázek č. 3: Schéma 

činností. 

Obrázek č. 3: Schéma činností 

2.6 Analýza rizik 

Základní službou společnosti v rámci činnosti u klienta je komplexní analýza rizika, 

jehož součástí je správa pojistných smluv, analytika a likvidace a poradenství. 

Obecně je pojem riziko v oblasti pojišťovnictví chápán jako možnost, že vznikne 

událost s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní pravděpodobností (statickou 

nebo matematickou). [1] 

2.6.1 Správa pojistných smluv 

Po zahájení spolupráce s klienty společnost provádí audit pojistných smluv. Na 

základě auditu, diskuzí a požadavků je připraven materiál, který je potřebný k výběrovému 

řízení na pojistitele. Výběr pojistitele, který bude klienta pojišťovat probíhá na základě tzv. 

veřejné zakázky, ale to není vždy pravidlem. 
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Veřejnou zakázkou rozumíme nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo 

služby veřejným subjektem, kterým je stát, obec nebo samosprávný celek a zakázka je pak 

realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli. 

Společnost dále provádí úpravy ve smlouvě z důvodu vzniklých změn ze strany 

klienta např. změna sídla, prodej a nákup majetku atd. Kontroluje platby pojistného a 

termíny obnovy pojistných smluv, poskytuje pomoc při likvidaci pojistných událostí od 

jejich oznámení až po výplatu pojistného plnění. Informuje o nových produktech pojištění 

o vývoji pojistitelů na Českém trhu a také poskytuje poradenství během doby trvání 

pojistných smluv. [25] 

2.6.2 Analytika a likvidace 

Likvidace pojistné události je souhrn všech činností spojených s vyřizováním 

pojistné události, který zahrnuje šetření nutná ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a 

rozsahu této povinnosti a stanovení výše pojistného. [1] 

Oddělení analytiky a likvidace (samostatné likvidační oddělení) ve společnosti 

SATUM CZECH s.r.o. nabízí klientům pomoc při likvidaci pojistných událostí, rozbor a 

analýzu pojistných událostí a na základě rozboru doporučení k předcházení vzniku 

škodních událostí. Dále je to prevence u pojištění majetku a pojištění vozidel a dopravních 

rizik. Součástí prevence jsou různá školení, která společnost pro své klienty pořádá. [8] 

2.6.3 Poradenství 

Poradenství zajišťují právní kanceláře a specialisté na obchodní a dopravní právo a 

na celní problematiku, kteří jsou připraveni řešit vzniklé škody mimo hranice pojistných 

událostí. [23] 
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3 Popis nabízených produktů 

Jak již bylo dříve v mé práci uvedeno, společnost je rozdělená na jednotlivé 

Business Units, kterými jsou: 

 pojištění vozidel a dopravních rizik; 

 pojištění majetku; 

 osobní pojištění a pojištění financí. 

Tyto BU nabízejí dle svého zaměření jednotlivé pojistné produkty, které jsou 

popsány v následujících bodech. 

3.1 Business Unit pojištění vozidel a dopravních rizik 

BU se samostatně dělí na pojištění vozidel a dopravních rizik. Konkrétní zaměření 

tohoto BU je popsáno v následujícím textu. 

3.1.1 Pojištění vozidel 

Hlavním úkolem tohoto oddělení je zajištění dostatečné ochrany pro vozidla. 

Nabídka pojištění, které toto oddělení nabízí se skládá z: 

 havarijního pojištění (soukromé pojištění); 

 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které patří 

mezi povinně smluvní zákonné pojištění dle Zákonu č. 168/1999 Sb. o 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; 

 úrazové pojištění osob přepravovaných motorovými vozidly (doplňkové 

připojištění); 

 další doplňkové připojištění (pojištění skel – všechny skla nebo pouze čelní 

sklo, pojištění zavazadel, pojištění náhradního vozidla, pojištění asistencí 

apod.); 

 MAXIGEP, EUROGAP – pojištění pořizovací hodnoty neboli pojištění 

finanční ztráty; 

 D.A.S. – pojištění právní ochrany. [11] 
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Havarijní pojištění 

Havarijní pojištění kryje škody na motorových vozidlech, ať je řidič neovlivnil 

nebo zcela či částečně ovlivnil. [1] 

Do tohoto pojištění je zahrnuta havárie, živel, pohřešování a odcizení a 

vandalismus (tzv. pojištění Allrisk). Není pravidlem, že jsou pojištěná vždy všechna rizika, 

může být pojištěná např. jen havárie a odcizení. 

Dále je součástí havarijního pojištění doplňkové pojištění kde je zahrnuto pojištění 

skel, zavazadel, úrazové pojištění osob pojištění půjčovného během opravy vozidla a 

asistenční služba. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

Toto pojištění je pojištění povinně smluvní dle Zákona č. 168/1999 o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla. Pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna uhradila škodu, 

za kterou pojištěný odpovídá těm, kteří utrpěli škodu v souvislosti s provozem motorového 

vozidla pojištěného (např. škody vůči třetím osobám, na zdraví, na majetku atd.). 

Za toto pojištění odpovídá každá osoba, která je odpovědna za škodu způsobenou 

provozem vozidla, které je uvedeno v pojistné smlouvě. Do POV patří limity pojistného 

plnění, kde se limitem rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události 

např. škoda na zdraví, škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož 

i škoda vzniklá odcizením věci, věcná škoda, škoda, která má povahu ušlého zisku atd. 

Doplňkové pojištění má stejný obsah jako pojištění havarijní a navíc zahrnuje právní 

ochranu pojistníka. [19] 

Úrazové pojištění osob přepravovaných motorovými vozidly 

Úraz je definován v pojistných podmínkách pojišťoven jako náhlé a neočekávané 

působení zevních sil včetně vlastní síly tělesné, působení vysokých teplot, par, plynů atd., 

které měly za následek poškození zdraví nebo smrt pojištěného. [2] 

Konkrétně úrazové pojištění osob přepravovaných motorovými vozidly se vztahuje 

na řidiče motorového vozidla, které je pojištěno a na osoby, které cestují v prostoru, který 

je určen pro přepravu cestujících během jízdy a během nastupování a vystupování 

z vozidla. 
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MAXIGEP – pojištění pořizovací hodnoty (finanční ztráta) 

Pojištění poskytuje náhradu značné finanční ztráty, které havarijní pojištění 

nekryje. Kryje až šedesátiměsíční rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla 

v případě totální škody nebo odcizení vozidla. Je to volitelné pojištění k havarijnímu 

pojištění, které může být sjednáno u jakékoliv pojišťovny. Volitelně také pojišťuje 

spoluúčast do 10 % z havarijního pojištění. Pojišťuje vozidla do 3,5 tun a autodopravce. 

Doba trvání a pojistná doba je 36, 48 nebo 60 měsíců. 

Pojištěné riziko: 

 vozidlo je odcizeno a do 30 kalendářních dnů od odcizení není nalezeno; 

 náklady na opravu vozidla poškozeného v souvislosti se škodní událostí 

přesáhnou časovou cenu vozidla; 

 škoda na vozidle je řešena primárním pojistitelem jako „totální škoda“. 

Omezený vstup do pojištění mají vozidla, kterým ke dni uzavření pojistné smlouvy 

uplynulo více než 10 let stáří od roku jejich výroby. Dále nelze pojistit vozidlo, jehož nová 

cena přesahuje částku 2 600 000 Kč (včetně DPH), vozidlo, které je užíváno k pronájmu 

(autopůjčovna), taxislužba nebo přeprava osob za úplatu, vozidla autoškol nebo vozidla 

sloužící pro výcvik řidičů. 

Pokud je pojistná smlouva sjednána na dobu delší než 36 měsíců, pojistná částka se 

37. měsíc sníží na 80 % pořizovací ceny a následně o 1 % každý měsíc. [27] 

EUROGAP - pojištění pořizovací hodnoty (finanční ztráta) 

Pojištění pořizovací ceny vozidla. Produkt je nastaven tak, aby klienty chránil 

v prvních letech po koupi automobilu, kdy je amortizace automobilu nejrychlejší. Existují 

tři druhy tohoto pojištění a to: 

 EuroGAP Classic – pojištění proti ztrátě hodnoty vozidla a je zde možnost 

100 % návratu investic do koupě vozu po dobu tří let. U tohoto pojištění má 

pojistník po dobu tří let jistotu, že v případě krádeže nebo totální škody 

vozidla mu pojišťovna vždy pokryje prostředky na koupi nového 

automobilu. 

 EuroGAP Smart – chrání investici klienta po dobu 5 let, pojištění je 

především pro ty, kteří svůj vůz financují pětiletým leasingem a po celou 
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dobu splácení chtějí mít jistotu krytí své investice. Tato investice není 

chráněna ve výši 100 % pořizovací ceny vozidla. 

 EuroGAP Premium - kombinace EuroGAP Classic a Smart, je zde garance 

finanční investice na pořízení vozu při krádeží či totální škodě po dobu 5 let. 

V prvních třech letech toto pojištění umožňuje 100% návrat této investice. 

Ve čtvrtém a v pátém roce pak pojištění kryje shodně s variantou SMART, 

kdy při pojistné události může zákazník získat zpět až 70-50 % z pořizovací 

ceny svého vozu.[14] 

D.A.S. pojištění právní ochrany  

Hlavním úkolem tohoto pojištění je poskytovat pojištěnému právní radu a hrazení 

potřebných nákladů. Pojištění hradí nutné zálohy, výdaje a náklady až do výše 500 000 Kč 

pro každý případ právní ochrany. Poskytuje kauce až do výše 500 000 korun složené za 

účelem vyloučení vyšetřovací vazby a to formou bezúročné půjčky. Právní ochrana platí 

v Evropě a ve státech, které sousedí se Středozemním mořem. [13] 

3.1.2 Pojištění dopravních rizik 

U tohoto pojištění se jedná o pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty 

věci při dopravě. Základním rizikem při dopravě je havárie. Dále dopravní pojištění 

zahrnuje krytí živelních rizik a odcizení. Toto pojištění zahrnuje tvz. pojištění kaska 

(pojištění škod na dopravních prostředcích) a pojištění carga (pojištění škod na věcech a 

předmětech, které jsou přepravovány). Dále se do dopravního pojištění zahrnuje pojištění 

kontejnerů a přepravného. [1] 

BU se specializuje na problematiku a otázky spojené s pojištěním dopravních 

společností, zasilatelů, celních dluhů a pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody 

způsobené zaměstnavateli. BU poskytuje tato pojištění: 

 pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce; 

 pojištění odpovědnosti za škodu zasilatele; 

 pojištění přepravy zásilek (Cargo – Allriskové pojištění); 

 pojištění celních dluhů; 

 pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání; 

 pojištění finanční způsobilosti dopravce; 
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 pojištění finanční ztráty 

 pojištění přestupků (Sv. Kryštof) atd. 

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce 

Pojištění se sjednává pro případ předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za 

škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé 

události. Pojištění je určeno subjektům, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní 

silniční dopravu. [18] 

Pojištění odpovědnosti za škodu zasilatele 

Pojištění pro případ vzniku škody porušením zasilatelských povinností při 

obstarávání přepravy zásilky. Zasilatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce vzniklou při 

zajištění přepravy. [22] 

Pojištění přepravy zásilek (Cargo – Allriskové pojištění) 

 Přeprava zásilek je možný druh pojištění kdy se majitelé zásilek mohou krýt vůči 

rizikům, které vyplývají z provádění přeprav. Pojištění poskytuje plnění za ztrátu, zničení 

nebo poškození zásilky, pokud vznikly za pojištěné přepravy. [21] 

Pojištění celních dluhů 

Pojištění kryje škodu celnímu úřadu, za kterou pojištění odpovídá a která vznikne 

tím, že osoba, která převzala odpovědnost v celním řízení jí nesplnila vůči příslušnému 

celnímu orgánu uvedenému v celních dokladech a v důsledku toho bude mít pojištěný 

povinnost uhradit celní dluh. [16] 

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání  

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobil 

zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s nimi. Výše náhrady škody nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance 

částku, která se rovná čtyřapůlnásobku jeho průměrného hrubého měsíčního výdělku před 

porušením povinnosti, kterou způsobil škodu. Pojištění nekryje krádež, vadné provedení 

práce apod. [20] 
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Pojištění finanční způsobilosti dopravce  

Jedná se o pojištění pro dopravce, který provozuje nákladní dopravu vozidly nad 

3,5 t nebo přepravu osob autobusy. Předmětem pojištění je pojištění schopnosti dopravce 

dostát závazkům vzniklým vůči státu, které vyplývají z řádného provozování silniční 

dopravy. Pojištěním jsou kryty závazky, které vznikly v důsledku působení pojistných 

nebezpečí, jestliže snížením vlastního kapitálu byla oprávněné osobě způsobena újma. [17] 

Pojištění přestupků (Sv. Kryštof) 

Pojištění reaguje na novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon silniční), která platí od 1.7.2006 a 

zavedla nové pravidla silničního provozu, včetně tzv. bodového systému hodnocení řidičů. 

Pojištění má za cíl zmírnit extrémy zákona, který přestupky hodnotí příliš přísně a bez 

možnosti policie zhodnotit, jak k přestupku došlo. 

Pojišťovna kryje tyto tři složky: 

 pojištění přestupků – odškodnění majetkové sankce, která byla pojištěnému 

vyměřena ve formě pokuty za spáchaný přestupek; 

 pojištění odevzdání řidičského oprávnění – při dosažení 12-ti bodů 

v registru řidičů, je to tedy odškodnění finančních nákladů, které souvisí se 

ztrátou řidičského průkazu; 

 připojistit lze právní zastoupení pojištěného v přestupkovém a soudním 

řízení, ve kterém byl jeho přestupek projednáván. 

Pojištění se nevztahuje na přestupky, za které zákon neuděluje bod do registru 

řidičů. Rovněž se nevztahuje na pokuty, které byly uloženy v blokovém řízení. 

Pojištění se vztahuje pouze na přestupky, které jsou spáchány na území České 

republiky. [27] 

3.2 Business Unit pojištění majetku 

Obecně se do pojištění majetku zahrnuje krytí rizik, které při realizaci způsobí 

škody na majetku (např. poškození, zničení, ztráta věcných věcí atd.). Pojištění zahrnuje 

krytí celé řady rizik, při jejichž realizaci dochází ke vzniku přímých věcných škod. Řadí se 
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sem živelní rizika, vodovodní rizika, rizika havarijní (havárie dopravního prostředku), 

rizika odcizení a vandalství, krádež, zemědělská rizika a strojní rizika. [1] 

Úkolem BU pojištění majetku je pojišťování majetkových rizik tzn. pojištění 

živelní, pojištění krádeže a loupeže, strojní a elektronická rizika, pojištění odpovědnosti za 

škody, které vznikají z důvodu činnosti společnosti. 

Pojistnými produkty majetkového pojištění jsou: 

 pojištění živelní; 

 pojištění požárního přerušení provozu (zde patří pojištění přerušení provozu 

v důsledku nedodávky surovin nebo energetických zdrojů); 

 pojištění pro případ odcizení; 

 pojištění přepravovaných cenností; 

 pojištění kriminálních rizik; 

 pojištění odpovědnosti za škody (řadí se sem pojištění za škody způsobené 

vadným výrobkem); 

 pojištění za škodu při výkonu profese; 

 pojištění členů představenstva a dozorčí rady pro případ odpovědnosti za 

škodu; 

 pojištění kontaminovaných výrobků; 

 pojištění pohledávek; 

 pojištění strojů a strojních zařízení; 

 pojištění elektronických zařízení; 

 pojištění stavebně montážní atd. [10] 

3.3 Business Unit osobního pojištění a financí 

Tato BU se zaměřuje na pojištění občanů a jejím cílem je doplnění nabídky výhod, 

které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, o pojistné produkty. Nabízené produkty touto 

BU jsou: 

 životní pojištění; 

 stavební spoření; 

 důchodové pojištění; 

 penzijní pojištění; 
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 cestovní pojištění; 

 pojištění malých rizik (domácností, stavby, rodinné domy, chaty atd.). [9] 

 Životní pojištění 

Životní pojištění obecně zahrnuje krytí rizik, které ohrožují lidské životy. U 

životního pojištění jsou kryty dvě základní události, kterými jsou úmrtí a dožití. 

Základními podobami životního pojištění je pojištění pro případ smrti (pojistnou událostí 

je smrt pojištěného), pojištění pro případ dožití (pojistnou událost tvoří dožití do 

sjednaného věku pojištěného) a smíšené pojištění pro případ smrti nebo dožití (kombinace 

obou předcházejících rizik). [1] 

Stavební spoření 

Stavební spoření je účelovou formou spoření, které spočívá v přijímání vkladů od 

účastníků stavebního spoření, v poskytování úvěru účastníkům spoření a v poskytování 

státní podpory účastníkům spoření. 

Důchodové pojištění 

Důchodovým pojištěním rozumíme druh pojištění pro případ dožití s postupnou 

výplatou pojistné částky. V rámci důchodového pojištění se uskutečňuje výplata různých 

druhů důchodů (starobní, invalidní, sirotčí, vdovský, vdovecký, důchod rodičů, důchod 

druha a družky, důchod sourozenců apod.). O tom, jaký důchod se v rámci důchodového 

pojištění uplatní, rozhoduje pojistník tím, že volí ve prospěch koho důchodové pojištění 

sjedná. Pouze v případě, že pojistník neurčuje ve prospěch koho se důchod bude vyplácet 

nebo jeho volbu nelze realizovat, určuje zákon pořadí osob, které mají nárok na pojistná 

plnění. 

Penzijní pojištění 

Penzijní pojištění je produkt, který je prvotně zaměřen na krytí tzv. dožití a tím 

představuje vytváření úspor na stáří a můžeme ho také charakterizovat jako spořící nástroj. 

[1] 



Bc. Kristýna Goňcová: Analýza vybraných pojistných produktů makléřské pojišťovací 

společnosti 

2012  17 
 

Penzijní připojištění je zvýhodněný typ spoření s výraznou podporou státu formou 

státních příspěvků a daňového zvýhodnění. Účastník pojištění pravidelně platí příspěvky 

penzijnímu fondu. Penze, které poskytují penzijní fondy jsou:  

Starobní penze- základní penze, kterou si sjednává každý účastník. Peníze se 

vyplácejí, pokud účastník platil po dobu 60 měsíců a dosáhl věku 60 let. [15] 

Výsluhová penze- nárok na výplatu vzniká po 15 letech, pokud má účastník 

zaplaceno 180 měsíčních příspěvků. Uzavření této penze je doporučováno účastníkům ve 

věku od 18 do 45 let. [15] 

Invalidní penze – v případě, kdy účastník platil příspěvky po dobu 36 kalendářních 

měsíců a v průběhu spoření získal plnou invalidní penzi z důchodového zabezpečení nebo 

ji již pobíral před uzavřením penzijního připojištění. Finanční prostředky, které si naspořil 

si může nechat vyplatit způsobem, který si sám zvolí. [15] 

Pozůstalostní penze - podmínkou nároku na výplatu je úmrtí účastníka. [1] 

Cestovní pojištění 

Sjednáním tohoto pojištění dle volby pojistných rizik může být zabezpečení např. 

pro případ náhlého onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo způsobení škody třetí osobě. 

Nejdůležitějším pro výjezd do zahraničí je sjednání pojistných léčebných výloh, kde 

v případě vzniku onemocnění nebo úrazu pojištěného, může pojišťovně vzniknou 

povinnost uhradit např. lékařské ošetření, ambulantní zubní ošetření, pobyt v nemocnici 

atd. Pojistný trh nabízí různé varianty tohoto pojištění, kde produkty mohou mít sazbu 

pojistného na osobu za den, osobu za měsíc nebo osobu za rok. [12] 
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4 Rozbor a vyhodnocení vybraných pojistných produktů 

V následující kapitole se budu zabývat rozborem a vyhodnocením vybraných 

pojistných produktů. Protože většina z nás vlastní osobní automobil, rozhodla jsem se 

zaměřit se na pojištění automobilu a to jak z hlediska povinného ručení, tak pojištění 

havarijního. 

Společnost se zabývá jak pojištěním individuálních klientů, tak pojištěním velkých 

firem, které vlastní i více než sto vozidel. Jako ukázkové příklady uvedu pojištění vozidla 

individuálního klienta a pojištění vozového parku firmy, která vlastní 49 vozidel. Provedu 

výpočet a srovnání pojištění u vybraných pojišťoven za rok 2012 a určím, kde je 

nejvýhodnější vozidla pojistit. V následujícím bodě jsem uvedla pojišťovny, se kterými 

společnost spolupracuje. 

4.1 Spolupracující pojišťovny 

Společnost má uzavřenou smlouvu o spolupráci v oblasti pojištění vozidel s 

následujícími pojišťovnami: 

 Allianz pojišťovna, a.s.; 

 AXA pojišťovna a.s.; 

 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

 Česká pojišťovna a.s.; 

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

 Generali pojišťovna a.s.; 

 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.; 

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

 Slavia pojišťovna, a.s.; 

 Triglav pojišťovna, a.s.; 

 UNIQA pojišťovna, a.s.; 

 Wüstenrot pojišťovna a.s. [27] 
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4.2 Stanovení výše pojistného pro povinné ručení 

Výši pojistných sazeb ovlivňuje celá řada faktorů. V minulosti to byl pouze druh 

vozidla a kubatura (tzn. objem válců). V současné době je to řada kritérií. Každá 

pojišťovna používá při stanovování pojistných sazeb své vlastní postupy a každá 

zohledňuje své vlastní faktory. Výši ceny povinného ručení může tedy ovlivnit: 

Vozidlo: 

 druh vozidla – existuje základní členění vozidel a to na motocykly, osobní a 

nákladní automobily, tahače, přípojná vozidla (přívěsy a návěsy), autobusy 

atd.; 

 objem válců – existuje zde přímá úměra, kdy s rostoucím objemem vozidla 

roste také i výše sazeb (vztahuje se na osobní vozidla, motocykly, nákladní 

automobily do 3,5 t rozlišené dle objemu); 

 výkon motoru – stejně jako u objemu válců i v tomto případě platí přímá 

úměra, tzn., že pří vyšším výkonu bude vyšší sazba pojistného; 

 celková hmotnost vozidla – u nákladních automobilu; 

 užití vozidla – sazby vozidel pro osobní účely se liší od sazeb např. pro 

taxislužbu, autoškolu, autodopravu nebo půjčovnu, kde jsou sazby vyšší. 

Pojistník: 

 typ klienta – zde závisí na tom, zda je vozidlo užíváno soukromou osobou, 

podnikatelem nebo právnickou osobou; 

 věk – mladí lidé si musejí u některých pojišťoven připlatit; 

 odpovědnostní limity – zde záleží na tom jakou výši krytí případných škod 

na zdraví a majetku si pojistník zvolí dle Zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, nejnižším limitem je 35 mil./35 mil. a 

spoluúčast u pojišťovny až do výše 150 mil./150 mil.; 

 PSČ – pojišťovny stanovují sazby pro jednotlivé okresy, záleží na 

rizikovosti místa. Např. nejrizikovější a nejdražší je Praha; 

 frekvence placení – jestliže si vybereme roční platu je to u některých 

pojišťoven výhoda a můžeme získat slevu; za roční splatnost u področních 

plateb může být procentní přirážka; 
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 počet měsíců bez nehody + tzv. bonusové měsíce – od roku 2000 je každý 

rok bez nehody oceněn 5% slevou a oproti tomu každá způsobená nehoda 

konečnou sazbu pojistného snižuje nebo navyšuje tzv. malusy, bonusy. 

Největší bonusy, které pojišťovna uznává, jsou ve výši 120 měsíců. 

Nadstandardy a výhody: 

Sazbu pojistného ovlivňují i další skutečnosti. Některé pojišťovny nabízejí 

přijatelnější sazby ženám, lékařům nebo invalidním občanům. Vzhledem k tomu, že 

existuje tvrdá konkurence na pojistném trhu, pojišťovny lákají nové klienty na benefity 

v podobě asistenčních služeb, slev na havarijním nebo na jiném pojištění. [7] 

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

Pojistitel (pojišťovny) při sjednávání výše pojistného zohledňuje ve smlouvě 

celkový škodní průběh v předcházejícím období a to se slevou na pojistném v případě, kdy 

byl bezeškodní průběh nulový nebo přirážkou při vysokém škodním průběhu. Způsob, 

kterým pojistitel stanoví výši pojistného, předloží ke kontrole České národní bance na její 

písemné vyžádání. [28] 

Dále je limit pojistného plnění je stanoven dle Zákona č. 168/1999 Sb. ze dne 13. 

července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 

Nejnižším limitem plnění je 35 mil./35 mil. Kč. 

4.3 Stanovení výše pojistného pro havarijní pojištění 

Na výši havarijního pojištění má vliv celá řada faktorů.  Samotné varianty pojištění 

se liší rozsahem rizik, která kryjí - od pojištění Allrisk, které kryje všechna rizika (havárii, 

živelní událost, vandalismus, odcizení, pohřešování a vandalismus) až po jednotlivá rizika 

nebo jejich kombinace (např. živelní události, odcizení, vandalismus atd.). 

Havarijní pojištění je založeno na systému spoluúčasti, kterou se majitel vozu 

podílí na škodě, která mu vznikne. Lze vybírat z několika variant. Spoluúčasti jsou 

v kombinaci procentní a fixní. U klientů s rozsáhlejším vozovým parkem mohou být však 
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jen fixní. Nejčastějšími variantami bývají varianty 5 % min. 5 000 Kč a 10 % min. 10 000 

Kč. 

Vozidlo se pojišťuje na cenu (tzv. novou, obecnou či modifikovanou), kterou má 

při datu vstupu do pojištění. Cena vozidla je určená u nového vozidla na faktuře, kterou 

vystaví prodejce a to včetně výbavy, která je pořízená nad rámec výbavy standardní. U 

ojetých vozidel je pojistnou částkou pak obvyklá cena vozidla. Tzn. cena, za kterou lze na 

trhu v České republice k datu sjednání pojištění pořídit vůz stejného typu, provedení a 

opotřebení. Obvyklá cena se stanovuje pomocí katalogů, které má pojistitel k dispozici. 

Tuto cenu určuje v rámci společnosti SATUM CZECH s.r.o. je to zodpovědná osoba 

sesterské společnosti IN-CLAIM s.r.o. Při pojištění doplňkové výbavy, která byla do 

vozidla přidána nad rámec původní výbavy je nutné o tuto cenu pojistnou částku zvýšit a 

specifikovat do smlouvy. 

Cenu havarijního pojištění tedy ovlivňuje: 

 samotná cena vozidla; 

 rozsah pojištění (pojištění Allrisk je nejdražší); 

 značka a typ vozidla; 

 sazba pro dané vozidlo (odvíjí se od dlouhodobých statistik, které vychází 

z pojistných plnění a obecně platí, že čím lepší značka automobilu, tím 

vyšší pojistná sazba); 

 stáří vozidla (pojištění staršího je levnější než pojištění nového vozidla), ale 

není to vždy pravidlem neboť existuje tzv. koeficient stáří; 

 zvolená spoluúčast (čím nižší částkou se pojištěný na škodě podílí, tím vyšší 

pojistné bývá). 

Jednotliví pojistitelé se řídí dalšími kritérii, která ovlivňují konečnou cenu pojištění. 

Formou slevy nebo přirážky zohledňují tzv. rizikovost klienta, která vychází 

z dlouhodobých statistik (škodní průběh). U individuálního klienta někdy také bývá 

zohledňován věk nebo bydliště pojištěného. Výsledné pojištění lze snížit o tzv. slevy nebo 

bonusy. Slevy, které jsou nabízeny: 

 sleva za propojištěnost (v případě sjednání HAV i POV popř. za další 

pojistné smlouvy u pojišťovny); 
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 sleva za zabezpečení vozidla (pokud je vozidlo pojištěno na riziko 

odcizení); 

 bonus za jízdu bez nehod (od 5 % do 50 %). [3] 

4.4 Pojištění vozidla individuálního klienta 

Fyzické osoby si mohou nechat pojistit vozidla přes společnost telefonicky, 

emailem nebo osobním sjednáním.  

Osoba, která chce sjednat pojištění na osobní automobil, si vybere jeden z výše 

uvedených způsobů možnosti sjednání pojištění. Ke sjednání pojištění potřebuje údaje, 

které jsou obsaženy ve velkém technickém průkazu. Jsou to: 

 registrační značka; 

 VIN; 

 tovární značka; 

 druh vozidla; 

 hmotnost; 

 rok výroby; 

 obsah; 

 výkon; 

 majitel; 

 číslo technického průkazu. 

Pojistitelé, se kterými společnost spolupracuje, dodávají makléřům sazebníky na 

daný pojistný rok, podle kterých se určuje výše pojištění pro povinné ručení a havarijní 

pojištění vozidel. Podle sazebníků, které jsou k dispozici, určí zodpovědný zaměstnanec, 

který se zabývá tímto pojištěním, výši pojistného na daný rok. Sazba závisí na objemu 

vozidla a také na škodním průběhu a dalších faktorech, které jsou uvedeny v následujícím 

textu. Nabídka pojištění je pak předložena klientovi a klient sám si vybere nejlepší variantu 

pojistného, která mu nejvíce vyhovuje. Nabídka obsahuje také doporučení ze strany 

společnosti na nejvýhodnější pojištění ze strany společnosti. 
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Modelový příklad 

Klient požaduje pojistit osobní automobil tovární značky ŠKODA FABIA 

(automobil Škoda Fabia byl vybrán z toho důvodu, že se řadí v žebříčku prodeje v České 

republice na druhé místo). Automobil požaduje pojištění na POV a HAV. Klientem je žena 

ve věku 24 let z Ostravy. Další údaje o vozidle vidíme v následující Tabulce č. 2: Údaje o 

vozidle: 

Tabulka č. 2: Údaje o vozidle 

Druh vozidla Osobní automobil 

Tovární značka ŠKODA FABIA 

Registrační značka 4T90765 

VIN TKDUW18Z0Q111111 

Číslo TP AC18764 

Rok výroby  2008 

Hmotnost 1855 kg 

Obsah 1968 cm
3
 

Výkon 105 kW 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Při stanovování výše pojistného zajímají pojišťovny především kritéria, která jsem 

uvedla v předchozím textu. 

Dále se cena pojištění odvíjí také od věku pojistníka a místa jeho bydliště. 

4.4.1 Povinné ručení 2012 

Výpočet pojistného se provádí dle sazebníků jednotlivých pojišťoven, ve kterých se 

vyhledá výše pojistné částky dle objemu vozidla. Dále pojišťovny zohledňují kritéria, která 

jsem uvedla na začátku tohoto příkladu (věk, bydliště, stáří vozidla, vyježděné bonusy 

atd.). Příklad sazebníku pro individuálního klienta pojištěného v otevřené flotile najdeme 

v příloze č. 3: Sazebník pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Některé pojišťovny mají místo sazebníků přednastaveny v  souboru Excel tzv. 

datové sběrače. Do těchto sběračů se zadají údaje o vozidle a majiteli a sběrač vypočte výši 

pojistného sám. 

V tabulce č. 3 je uveden obecný vztah pro výpočet povinného ručení individuálního 

klienta: 

  



Bc. Kristýna Goňcová: Analýza vybraných pojistných produktů makléřské pojišťovací 

společnosti 

2012  24 
 

Tabulka č. 3: Vztah pro výpočet povinného ručení individuálního klienta 

Základní sazba dle objemu 

*koeficient velikosti bydliště 

*koeficient stáří klienta 

*bonus x malus 

*propojištěnost atd. 

= ROČNÍ POJISTNÉ 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář ke vztahu: 

Základní sazba je vyhledaná dle sazebníků pojišťoven dle objemu či hmotnosti 

vozidla. 

Koeficient velikosti bydliště – podle velikosti bydliště jsou přiřazovány dané 

koeficienty. 

Koeficient stáří klienta je při výpočtu pojištění dalším kritériem, které pojišťovny 

zohledňují pro různé věkové skupiny existují různé koeficienty. 

Sazba za bonusové či malusové měsíce je sazba, která zohledňuje měsíce, 

kdyjsme jezdili bez nehod. Např. pokud jsme jezdili bez nehod 9 let je to celkově 108 

měsíců a za každý rok se přiřazuje sleva 5 % tudíž za 9 let je celková sleva za bonusové 

měsíce 45 %. 

Dalšími koeficienty ovlivňující výpočet, mohou být např. užití vozidla, přiznaná 

propojištěnost, sleva, roční frekvence placení atd. 

Pojišťovny nabídly v roce 2012 pro 24letou ženu, která bydlí v Ostravě roční 

pojistné, jehož srovnání je uvedeno v Tabulce č. 4: Výše nabízeného povinného ručení pro 

individuálního klienta a dále také v Grafu č. 2: Roční pojistné POV – individuální klient. 

Konkrétní nabídky pojistitelů, ze kterých byly čerpány údaje, jsou uvedeny 

v příloze č. 2: Nabídka POV a HAV pro individuálního klienta. 
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Tabulka č. 4: Výše nabízeného povinného ručení pro individuálního klienta 

Pojistitel 

Limit 

plnění 

[mil. Kč] 

Roční             

pojistné POV           

[tis. Kč] 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 35/35 7 717 

Generali Pojišťovna a.s. 35/35 8 832 

ČSOB Pojišťovna, a.s. 35/44 9 327 

Česká pojišťovna a.s. 100/100 9 593 

Triglav pojišťovna, a.s. 50/50 11 764 

Allianz pojišťovna, a.s. 50/50 11 925 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 2: Roční pojistné POV – individuální klient 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. stanovila roční pojistné na částku 7 717 Kč 

při limitu plnění 35/35, kdy limitem plnění se v terminologii pojištění rozumí nejvyšší 

hranice plnění pojistitele při jedné pojistné události. Nejvyšším limitem plnění je částka 

150 milionů korun a nejnižším 35 mil. Kč. Nabízené pojistné zahrnuje 35 mil. škody na 

zdraví a 35 mil. škody na věci a ušlý zisk, asistenční služby pro případ nehody a poruchy 

v základním rozsahu dle všeobecných pojistných podmínek (dále jen VPP) dané 

pojišťovny a celkovou slevu na pojištění 21 %.  

Generali Pojišťovna a.s. nabízí roční částku pojistného ve výši 8 832 Kč také při 

limitu plnění 35/35. Cena zahrnuje pojištění čelních skel s limitem plnění 20 000 Kč se 
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spoluúčastí 10 % min. 500 Kč, úrazové pojištění řidiče v základním rozsahu, právní 

odpovědnost a asistenční služby v základním rozsahu dle VPP dané pojišťovny. 

ČSOB Pojišťovna, a.s. nabízí pojistné na částku 9 327 Kč při limitu plnění 35/44. 

Zahrnuje škody na věci a ušlý zisk 35 mil. Kč, škody na zdraví 44 mil. Kč, řidič škody na 

věcech na sobě a u sebe 5 000 Kč, manžel řidiče a osoby příbuzné v řadě přímé 5 000 Kč. 

Dále zahrnuje připojištění čelního skla s limitem plnění 10 000 Kč se spoluúčastí 500 Kč, 

úrazové připojištění řidiče v základním rozsahu, pojištění asistenčních služeb v základním 

rozsahu, připojištění nákladů na půjčovné, úhradu za nájem náhradního vozidla a 5% 

slevu. 

Česká pojišťovna a.s. stanovila pojistné při limitu plnění 35/35 (škody na věci a 

ušlý zisk a škody na zdraví) na 9 593 Kč. Cena zahrnuje úrazové pojištění řidiče 

v základním rozsahu, asistenční služby Klasic, pojištění zavazadel s limitem plnění 10 000 

Kč, odtah a náhradní vozidlo s limitem plnění 5 000 Kč a 5% slevu. 

Triglav pojišťovna, a.s. při limitu plnění 50/50 určila výši pojistného na 

11 764 Kč. Pojištění zahrnuje nadstandardní asistenční službu pro případ nehody a 

poruchy vozidla, úrazové pojištění řidiče, pojištění právní ochrany, pojištění čelního skla 

s limitem plnění 15 000 Kč, půjčovné a pojištění zavazadel s limitem plnění 5 000 Kč. 

Allianz pojišťovna, a.s. při limitu plnění 35/35 nabídla roční částku pojištění ve 

výši 11 925 Kč. Pojištění obsahuje základní asistenční služby, povinné ručení 

k přípojnému vozíku a motocyklu zdarma a úrazové pojištění dětí ve vozidle v základních 

limitech. Dále zahrnuje právní ochranu a pojištění všech skel s limitem plnění 5 000 Kč. 

Výběr nejlepší varianty povinného ručení 

Nejvýhodnější povinné ručení pro individuálního klienta vyšlo u České 

podnikatelské pojišťovny a.s. a to ve výši 7 717 Kč. Klient se může rozhodnout, zda mu 

tato pojistná částka vyhovuje a zda mu vyhovuje také to, co vše je v ní zahrnuto. Jestliže 

mu takovéto pojištění vyhovovat nebude, může zvolit jinou variantu u jiné pojišťovny, ale 

již ve vyšší částce. Vzhledem k tomu, že při automobilových nehodách dochází často 

k narušení či rozbití čelního skla, doporučila bych pojištění, ve kterém je zahrnuto také 

připojištění čelního skla ať jen čelního nebo všech skel ve vozidle. 
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4.4.2 Havarijní pojištění 2012 

Havarijní pojištění u individuálního klienta se počítá obdobně jako povinné ručení. 

U havarijního pojištění závisí především na aktuální ceně vozidla, počtu ujetých kilometrů, 

roku výroby vozidla a tzv. koeficientu stáří, škodním průběhu a dále také věku a bydliště 

pojistníka. 

Nyní provedu výpočet havarijního pojištění individuálního klienta pro stejné 

vozidlo jako u výpočtu povinného ručení tedy Škoda Fabia. Současná hodnota vozidla je 

180 000 Kč včetně DPH (jedná se o fyzickou osobu tedy plátce DPH). Cena byla určená 

znalcem. Počet ujetých kilometrů vozidla je 75 000. Klient požaduje pojistit všechna rizika 

tzn. havárie + živel + odcizení + vandalismus + pohřešování a spoluúčast 5% min. 

5 000 Kč. V Tabulce č. 5: Sazby pojišťoven pro havarijní pojištění individuálního klienta 

je uvedena výše nabízeného pojistného a dále také v Grafu č. 3: Roční pojistné HAV – 

individuální klient. 

Konkrétní údaje ze, kterých bylo čerpáno jsou uvedeny v příloze č. 2: Nabídka 

POV a HAV pro individuálního klienta na konci práce. 

Tabulka č. 5: Sazby pojišťoven pro havarijní pojištění individuálního klienta 

Pojistitel Spoluúčast 

Roční pojistné 

HAV                  

[tis. Kč] 

Česká pojišťovna, a.s. 5% min. 5 000 Kč 7 908 

Česká podnikatelská 

pojišťovna, a.s. 5% min. 5 000 Kč 6 937 

Triglav pojišťovna, a.s. 5% min. 5 000 Kč 5 736 

Generali Pojišťovna a.s. 5% min. 5 000 Kč 6 555 

ČSOB Pojišťovna, a.s. 5% min. 5 000 Kč 3 854 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 3: Roční pojistné HAV – individuální klient 

  

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Česká pojišťovna, a.s. stanovila výši pojistného na 7 908 Kč při spoluúčasti 5 % 

min. 5 000 Kč. V ceně je zahrnuta živelní událost, havárie včetně vandalismu, odcizení, 

neoprávněné užití vozidla a zdarma úrazové pojištění všech sedadel ve vozidle 

v základním rozsahu dle velkého technického průkazu a spolucestujících a asistenční 

služby v základním rozsahu dle VPP. Územní rozsah je Evropa. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. určila částku pojistného ve výši 6 937 Kč 

při spoluúčasti 5 % min 5 000 Kč. Pojistné zahrnuje havárii, živel, odcizení a vandalismus. 

Územní rozsah Evropa. 

Triglav pojišťovna, a.s. stanovila pojistné ve výši 5 736 Kč při spoluúčasti 5 % 

min. 5 000 Kč. V částce je zahrnuto pojištění pro případ havárie, odcizení vozidla nebo 

jeho části, živelní události, vandalismus, pád nebo náraz věci živé nebo neživé na území 

ČR nebo Evropy. 

Generali Pojišťovna a.s. stanovila pojistné na 6 555 Kč při spoluúčasti 5 % 5 000 

Kč. Pojištění zahrnuje opět všechna rizika (Allrisk) a územní rozsah Evropa. 

ČSOB Pojišťovna a.s. stanovila pojistné na 3 854 Kč opět při spoluúčasti 5 % 

5 000 Kč a při pojištění Allrisk. Územní rozsah je Evropa. 
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Výběr nejlepší varianty havarijního pojištění 

Nejvýhodnější pojištění nabídla ČSOB Pojišťovna a.s. a to ve výši 3 854 Kč při 

spoluúčasti 5% min. 5 000 Kč. Protože pojišťovny zahrnuly do pojištění základní věci, 

které jsou si velice podobné, bude pro klienta výběr pojištění velice jednoduchý. 

4.5 Pojištění vozidel firemního klienta 

4.5.1 Povinné ručení 2012 

Při výpočtu pojistného se postupuje u všech pojišťoven obdobně. Následně jsem 

uvedla vztah, který určí obecný výpočet pojistného za povinné ručení u všech pojišťoven. 

Viz. Tabulka č. 6: Vztah pro výpočet ročního pojistného pro povinné ručení. 

 

Tabulka č. 6: Vztah pro výpočet ročního pojistného pro povinné ručení 

Základní sazba 

*100 % + celková flotilová sleva nebo přirážka 

+ sleva nebo přirážka za bonus/malus 

= ROČNÍ POJISTNÉ 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář ke vztahu: 

Základní sazba pojistného se určuje pomocí tabulky, která je pevně stanovená pro 

každý rok. Při stanovení základního ročního pojistného nás bude zajímat celkový objem 

vozidla nebo hmotnost dle typu, podle kterého vybereme vhodné políčko v tabulce a 

přiřadíme celkovou cenu ročního pojistného. 

Celkovou flotilovou slevou nebo přirážkou rozumíme slevu nebo přirážku, kterou 

si stanovují samy pojišťovny. Slevu pojišťovny poskytnou např. za množství vozidel ve 

flotile, za věrnost klienta, na základě nulového škodního průběhu atd. 

Sleva nebo přirážka za bonus/malus. Bonusem rozumíme výši slevy, o kterou 

budeme platit méně za ty měsíce pojištění, ve kterých jsme jezdili bez nehod. Po celou 

dobu pojištění se načítají bezeškodní měsíce a podle jejich počtu máme nárok na určitou 

slevu, která může být až ve výši 60 %. Malusem rozumíme přirážku k pojistnému za 

škodu, kterou způsobíme pojištěným vozidlem, tzn., že pojišťovna odečte příslušný počet 

měsíců (12-36) od celkového počtu bonusových měsíců a upraví tak pojistné. Po každé 
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další nehodě se odečtou měsíce a může dojít až k tomu, že se dostaneme do minusových 

hodnot, za které můžeme dostat přirážku na pojistném, tzn. že pojistné bude zdraženo. 

Ročním pojistným pak rozumíme roční částku, kterou platí pojistník za své 

vozidlo ročně. 

Ukázka výpočtu: 

Vlastním osobní automobil Škoda o hmotnosti 1510 kg a zdvihovém objemu 

1289 cm
3. 

Základní sazba pojistné činí dle tabulek sazeb pojistného 3 566 Kč/rok, sleva za 

spoluúčast 0%, sleva za způsob užití 0 %. Sleva za škodní průběh činí – 25% a obchodní 

sleva činí – 20 %. Celkem tedy slevy činí 45 %. Tedy: 

3 566 Kč 

*0, 55 (100 % - 45 %) 

= 1 961 Kč/rok 

Celkové údaje o vozidle nalezneme v příloze č. 4: Nabídky jednotlivých pojišťoven 

a to konkrétně v nabídce od pojišťovny Allianz s limitem plnění 35/35 pod pořadovým 

číslem 1.  

 

Klient, který vlastní 49 vozidel, požádal makléře, aby provedl nabídku pojištění na 

povinné ručení a havarijní pojištění vozového parku. Makléř zašle seznam vozidel na 

pojišťovny a tyto pojišťovny provedou nabídku pojištění, kterou obratem zašlou zpět na 

makléře. 

Pojišťovny zajímá především škodní průběh vozidel a dále také kdo je vlastníkem a 

držitelem vozidla. Makléř zapracuje roční pojistné od všech pojišťoven do nabídky 

společnosti SATUM CZECH s.r.o., kterou pošle klientovi, který si sám vybere variantu, 

která mu vyhovuje nejvíce. V rámci nabídky je také doporučení společnosti. 

Výše nabízeného pojistného je uvedeno v Tabulce č. 7: Výše nabízeného povinného 

ručení od jednotlivých pojišťoven a dále v Grafu č. 4: Roční pojistné POV. 

Konkrétní údaje, ze kterých bylo čerpáno, jsou uvedeny v příloze č. 4: Nabídky 

povinného ručení jednotlivých pojišťoven. 

  



Bc. Kristýna Goňcová: Analýza vybraných pojistných produktů makléřské pojišťovací 

společnosti 

2012  31 
 

Tabulka č. 7: Výše nabízeného povinného ručení od jednotlivých pojišťoven 

Pojistitel 
Limit plnění  

[mil. Kč] 

Roční                    

pojistné                     

POV [tis. Kč] 

Česká pojišťovna a.s. 100/100 152 707 

ČSOB Pojišťovna, a.s. 
100/100 139 008 

62/62 132 480 

Generali Pojišťovna a.s. 35/35 232 776 

  50/50 241 884 

  70/70 289 284 

  100/100 294 468 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 70/70 130 223 

Triglav pojišťovna, a.s. 70/70 230 190 

Allianz pojišťovna, a.s. 

35/35 186 197 

50/50 199 227 

150/150 223 440 

  Zdroj: [vlastní zpracování] 

Jelikož pojišťovny nabídly výši pojistného pro povinné ručení v rozdílných limitech 

plnění, jsou v grafu uvedeny pouze ty, které mají limit plnění nejvyšší. 

Graf č. 4: Roční pojistné POV

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

V roce 2012 má fiktivní společnost pojištěných 49 vozidel – 2 autobusy MHD, 1 

nákladní automobil valníkový, 5 nákladních automobilů nad 3,5 tuny, 13 nákladních 

automobilů užitkových do 3,5 t, 15 osobních automobilů 6 osobních automobilů vč. 

modifikace do 3,5 t, 1 pracovní stroj bez RZ, 1 pracovní stroj s RZ, 1 přípojné vozidlo do 
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750 kg, 1 přípojné vozidlo nad 750 kg, 3 návěsy, 5 traktorů s RZ a 1 vysokozdvižný vozík, 

škodní průběh za období leden 2011 až říjen 2011 byl 0 %. 

Česká pojišťovna a.s. stanovila roční pojistné s limitem plnění 100/100 celkem na 

152 707 Kč. Roční částka pojistného nabízená Českou pojišťovnou a. s. zahrnuje 100 mil. 

Kč škody na zdraví, 100 mil. Kč škody na majetku a 10.000 Kč náklady právní ochrany. 

Dále je do pojištění zdarma zahrnuto pojištění „Asistence „POHODA Klasik“, která 

zahrnuje: 

 příjezd zásahového vozidla a práce mechanika do 2 hodin za účelem 

rychlého zpojizdnění pojištěného vozidla; 

 odtah do nejbližší autorizované opravny, max. 50 km; 

 úhrada nákladů za ponechání zničeného vozu v zahraničí do 5% pojistné 

částky; 

 skladné až 10 dnů po 20 Euro; 

 2 noclehy po 70 Euro/osoba. 

 právní pomoc do 1000 Euro, telefonické tlumočení, předání vzkazu. 

Dále ČP zahrnula Pojištění trvalých následků úrazu řidiče s limitem plnění 200 000 

Kč nebo smrti úrazem řidiče vozidla s limitem plnění 100 000 Kč, kdy počátek pojištění 

úrazu je shodný s počátkem povinného ručení vozidla a zaniká společně se zánikem tohoto 

povinného ručení. 

ČSOB Pojišťovna, a.s. nabízí v roce 2012 roční pojistné ve výši 139 008 Kč při 

limitu plnění 100/100. Při limitu plnění 62/62 nabízí pojistné za 132 480 Kč. V obou 

případech roční pojistné zahrnuje škody na zdraví nebo usmrcením, škody na věci a ušlý 

zisk, řidič – škody na věcech na sobě nebo u sebe 10 000 Kč, manžel či druh řidiče a osoby 

příbuzné v řadě přímé – škody na věcech na sobě nebo u sebe 10 000 Kč, řidič – trvalé 

následky úrazu 200 000 Kč a řidič – smrt úrazem 200 000 Kč. Pojištění dále zahrnuje 

asistenci zdarma pro vozidla nad 3,5 t (nákladní automobily, tahače a autobusy). Asistence 

zahrnuje: 

 oprava na místě, odtah a vyproštění 7000 Kč; 

 parkovné 2 dny; 

 nouzová doprava posádky – reálné náklady; 
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 ubytování 2 noci, max 60 euro na noc; 

 předání vzkazu – reálné náklady. 

Generali pojišťovna a.s. nabízí roční pojištění ve výši 232 776 Kč při limitu 

plnění 35/35, 241 884 Kč při limitu 50/50, při limitu plnění 70/70 činí pojistné 289 284 Kč 

a při limitu plnění 100/100 je roční pojistné ve výši 289 284 Kč. V rámci limitu plnění 

70/70 a 100/100 je zahrnuto také pojištění střetu se zvěří, rozšířené asistenční služby a 

úrazové pojištění sedadla řidiče s limitem plnění u úrazu 100 000 Kč a u trvalých následků 

100 000 Kč. 

Kooperativa pojišťovna, a.s. stanovila roční pojistné na částku 130 223 Kč při 

limitu plnění 70/70. Pojistné zahrnuje poškození zdraví, majetku a ušlý zisk a dále 

pojišťovna poskytla celkovou flotilovou slevu 48 % a bonifikaci pojistného, tzn. vozidla 

jezdila po dobu dvanácti měsíců beze škody. Pojišťovny mohou dle svého uvážení sjednat 

jakoukoliv slevu např. věrností klienta, díky velkého počtu pojištění vozidel atd. 

Triglav pojišťovna, a.s. určila roční cenu povinného ručení na částku 230 190 Kč 

při limitu plnění 70/70. Tato částka zahrnuje 70 mil. Kč škodu na zdraví a na majetku, 

úrazové pojištění řidiče v základním rozsahu zdarma a asistenční službu v základním 

rozsahu zdarma a to vše dle VPP a DPP daného rizika. 

Allianz pojišťovna, a.s. nabízí v letošním roce u limitu plnění 35/35 pojištění ve 

výši 186 197 Kč, které zahrnuje obchodní flotilovou slevu ve výši 20 % a slevu za škodní 

průběh 25%. U limitu plnění 50/50 je pojistná částka 199 227 Kč a obchodní sleva a 

škodní průběh ve stejné výši jako u limitu plnění 35/35. Škodní průběh 150/150 je spojen 

s ročním pojistným 223 440 Kč a celkovou flotilovou slevou ve ve výši 45 %. 

Výběr nejlepší varianty povinného ručení 

Každá pojišťovna zahrnula do pojištění jiné služby. Záleží tedy na samotném 

klientovi, pro jakou variantu se rozhodne a u které pojišťovny se nechá pojistit. V našem 

případě vychází nejvýhodněji Kooperativa pojišťovna, a.s. s ročním pojistným 130 223 Kč 

při limitu plnění 70/70 a celkové slevě na pojištění 48 %. 
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4.5.2 Havarijní pojištění 2012 

U výpočtu havarijního pojištění postupují všechny pojišťovny také obdobně. 

Předtím než dojde k výpočtu pojistného, musí nechat makléř ocenit u odborného znalce 

vozidla na obecnou cenu. Poté může zahájit výpočet pojistného. Vztah pro výpočet je 

uveden v tabulce č. 8: Vztah na výpočet ročního havarijního pojištění. 

Tabulka č. 8: Vztah na výpočet ročního havarijního pojištění 

Pojistná částka 

*sazba za spoluúčast 

*koeficient stáří vozidla 

*koeficient nestandardního rizika 

*koeficient zabezpečení vozidla 

= ROČNÍ POJISTNÉ HAV 

*doplňková připojištění 

/100 * flotilová sleva 

= CELKOVÉ ROČNÍ POJISTNÉ 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář ke vzorci: 

Na začátku výpočtu si vyhledáme v tabulce příslušný automobil tzn., pokud 

vlastním automobil značky Škoda, najdu si ve sloupci „značka“ Škoda a dále k tomuto 

automobilu vyhledávám v příslušných kolonkách pojistné sazby. Viz příloha č. 6: Sazebník  

pro havarijní pojištění vozidel. 

Pojistná částka je určena pomocí obecné ceny vozidla. Tzn., že pojistná částka je 

rovná obecné ceně vozidla.  

Sazba za spoluúčast se určuje podle tabulky, ve které si v příslušném sloupci u 

daného vozidla najdeme, o jakou spoluúčast se jedná (např. spoluúčast 1 %, 5 %, 

10 % atd.). 

Koeficient stáří vozidla je určen rokem výroby vozidla a koeficientem, který 

k tomuto roku přísluší. 

Koeficient nestandardního rizika zahrnuje riziko taxislužby, autopůjčovny nebo 

přepravu nezabezpečeného nákladu. 

Koeficient zabezpečení vozidla zahrnuje druh zabezpečení – mechanické nebo 

vyhledávací zařízení nebo mechanické a vyhledávací zařízení dohromady. 
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Doplňkové připojištění zahrnuje: 

 připojištění úrazu, které se vztahuje na každé sedadlo, které se 

v automobilu nachází dle velkého technického průkazu; 

 připojištění čelního skla, které závisí na limitu plnění a od tohoto se odvíjí 

roční pojistné. U různých pojistitelů může být i samostatná spoluúčast, která 

se odečítá v případě pojistné události; 

 připojištění poskytnutí náhradního vozidla, což znamená, že nám bude 

poskytnuto vozidlo v případě havárie, kterou způsobíme my. Je-li nám 

škoda způsobena jinou osobou je pojištění řešeno z povinného ručení 

viníka; 

 pojištění zavazadel je pojištění zavazadel, které jsou přepravovány 

v automobilu. 

Ukázka výpočtu: 

Vlastním osobní automobil značky Peugeot 307 rok výroby 2007 o hmotnosti 1945 

kg, zdvihovém objemu 1560 cm
3
 a výkonu 1980 kW). Pojistná částka činí 121 800 Kč 

(obecná cena vozidla), ráda bych si uzavřela pojištění na havárii + živel + odcizení a 

požaduji 5 % spoluúčast tj. min. 5 000 Kč a dále mechanické zabezpečení. Byla mi 

poskytnuta flotilová sleva ve výši 56 %. Tedy výpočet bude vypadat takto: 

 

121 800 Kč 

*4,72 % 

*1,24 % 

*0,95 % 

/100 * 0,44 % 

= 2 980 Kč 

 

Sazebník, podle kterého bylo počítáno, nalezneme v příloze č. 6 Sazebník pro 

havarijní pojištění vozidel. Vozidlo se nachází v příloze č. 5 Nabídky havarijního pojištění 

jednotlivých pojišťoven – konkrétně v tabulce pojišťovny Kooperativa pod pořadovým 

číslem 1. K příkladu výpočtu pojištění pro toto vozidlo bylo přidáno mechanické 

zabezpečení, proto konečné roční pojistné v ukázkovém výpočtu není shodné s pojistným 

v tabulce pojišťovny. 
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Havarijní pojištění sjednáno pouze pro nákladní automobily a osobní automobily 

tzn. celkem na 19 automobilů. Požadavek klienta byla spoluúčast ve výši 10% min. 

10 000 Kč. Výši nabízených pojištění můžeme vidět v Tabulce č. 9: Výše nabízeného 

havarijního pojištění od jednotlivých pojišťoven a dále také v Grafu č. 5 Roční pojistné 

HAV. 

Konkrétní údaje, ze kterých bylo čerpáno, nalezneme v příloze č. 5: Nabídky 

havarijního pojištění jednotlivých pojišťoven. 

Tabulka č. 9: Výše nabízeného havarijního pojištění od jednotlivých pojišťoven 

Pojistitel 
Spoluúčast     

[tis. Kč/rok] 

Limit 

pojistného 

plnění čelního 

skla [ tis. 

Kč/rok] 

Celkové 

roční 

pojistné 

HAV 

[tis. Kč/rok] 

ČSOB Pojišťovna, a.s. 
10 % min. 10 000  10 000 78 117 

10 % min. 10 000  20 000 99 929 

Kooperativa pojišťovna, a.s. 10 % min. 10 000  15 000 99 337 

Česká podnikatelská 

pojišťovna, a.s. 10 % min. 10 000  15 000 106 270 

Allianz pojišťovna, a.s. 10 % min. 10 000  není 92 747 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Graf č. 5: Roční pojistné HAV 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

ČSOB Pojišťovna, a.s. v roce 2012 nabízí při limitu pojistného plnění čelního skla 

za 10 000 Kč celkovou výši ročního pojištění za 78 117 Kč. Při pojištění čelního skla za 
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20 000 Kč pak ve výši 99 929 Kč a to při celkové spoluúčasti na vozidlo 10 % min. 10 000 

Kč. Pojištění zahrnuje územní rozsah Evropa a Allriskové pojištění vozidla. Pojištění se 

dále vztahuje na reklamní nápisy na vozidle, přičemž cena reklamy včetně montáže je vždy 

zohledněna (připočtena) v pojistných částkách jednotlivých vozidel uvedených v pojistné 

smlouvě. 

Kooperativa pojišťovna, a.s. nabízí roční pojistné Allrisk včetně připojištění 

čelních skel s limitem plnění 15 000 Kč při spoluúčasti 10 % min. 10 000 Kč ve výši 

99 337 Kč. V pojištění je zahrnuto pojištění čelního skla, pojištění nadstandardní výbavy 

(polepy a speciální zařízení), zabezpečení imobilizér. Je zde uplatněna celková sleva ve 

výši 56 % (10 % množstevní sleva, 41 % obchodní sleva a 5 % sleva frekvenční). Územní 

rozsah Evropa. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. stanovila roční pojistné Allrisk včetně 

připojištění čelních skel s limitem plnění 15 000 Kč na částku 106 270 Kč při spoluúčasti 

na vozidlo 10 % min. 10 000 Kč. Dále také zahrnuje připojištění čelního skla a celkovou 

flotilovou slevu ve výši 55 %. Územní rozsah je Evropa. 

Allianz pojišťovna, a.s. určila pojistné Allrisk na rok bez připojištění čelních skel 

na 92 747 Kč při spoluúčasti 10 % min. 10 000 Kč. Územní rozsah Evropa a celková sleva 

ve výši 40 %. 

Výběr nejlepší varianty havarijního pojištění 

Nejvýhodnější roční pojistné vyšlo u ČSOB Pojišťovna, a.s, a to ve výši 78 117 Kč. 

Na tom jaké pojištění a u jaké pojišťovny si klient vybere záleží pouze na něm. Důležité 

pro jeho rozhodování je to, co vše je v pojištění zahrnuto. Rozhodování většiny klientů se 

odvíjí právě od tohoto faktoru. 

V tomto případě bych doporučila výběr havarijního pojištění u pojišťovny 

Kooperativa pojišťovna, a.s. a to z toho důvodu, jelikož povinné ručení vyšlo nejvýhodněji 

také u pojišťovny Kooperativa a pokud by klient přistoupil na sjednání obou pojištění u 

jedné pojišťovny, mohl by získat další slevy a výhody. 
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5 Závěr 

Pojistný trh jak ve světě, tak v České republice přináší stále nové produkty, kterými 

chce upoutat nové zákazníky. Pojistitelé mezi sebou vedou konkurenční boj a snaží se na 

své produkty s celou řadou výhod nalákat co nejvíce klientů. Záleží na konkrétním jedinci, 

kterého pojistitele si ze široké škály, která působí na pojistném trhu, vybere. 

Cílem této diplomové práce bylo představení pojistných produktů makléřské 

pojišťovací společnosti a dále srovnání vybraných pojistných produktů. Pro svou práci 

jsem si vybrala srovnání povinného ručení a havarijního pojištění. Provedla jsem 

porovnání těchto pojištění u individuálního klienta a u společnosti, která vlastní 49 vozidel. 

Tito klienti využili sjednání pojištění přes pojišťovacího makléře. Porovnání bylo 

provedeno u vybraných pojistitelů. 

V první části práce jsem charakterizovala makléřskou pojišťovací společnost 

SATUM CZECH s.r.o, její strategii, organizační strukturu, počet zaměstnanců a činnost 

makléře ve společnosti. V druhé teoretické části jsem popsala produkty, které společnost 

nabízí. 

V praktické části jsem provedla rozbor a vyhodnocení vybraných pojistných 

produktů. Uvedla jsem pojistitele, kteří se společností spolupracují v oblasti pojištění 

vozidel, dále jsem stanovila výši povinného ručení a havarijního pojištění u individuálního 

klienta a u klienta, který vlastní vozový park a vždy jsem vybrala nejvýhodnější variantu 

pojistného. Výběr nejlepší varianty byl vždy proveden na základě podkladů, které 

pojistitele poskytli společnosti SATUM CZECH s.r.o. 

Pro individuálního klienta, který chtěl sjednat pojištění za stanovených podmínek, 

vyšlo nejvýhodnější pojistné pro povinné ručení u České podnikatelské pojišťovny a.s. a to 

ve výši 7 717 Kč za rok. Co se týče pojistného pro havarijní pojištění, nejlepší variantu 

nabídla ČSOB Pojišťovna a.s. ve výši 3 854 Kč za rok. 

Klientovi, který vlastní celý vozový pařk, nabídla nejvýhodnější povinné ručení 

Kooperativa pojišťovna, a.s. s ročním pojistným 130 223 Kč. Nejvýhodnější havarijní 

pojištění bylo nabídnuto ze strany ČSOB Pojišťovna, a.s, a to ve výši 78 117 Kč za rok. 

Pojištění jak pro malého klienta, tak pro klienta velkého je vždy individuální. 

V každém případě záleží na mnoha ovlivňujících faktorech. Pokud ovšem zákazníci využijí 
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sjednání pojistného přes makléřskou společnost, je to vždy lepší způsob jak docílit 

výhodnějšího pojistného. Kdyby navštívili kteroukoliv pojišťovnu osobně, nikdy by 

nedocílili sjednání pojistného s výhodami, které jim je schopen zajistit makléř. 
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