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1 Úvod  

Úrazové pojištění představuje krytí důsledků rizik spojených s úrazem. Úrazy provází 

téměř každého jedince, a proto je důležité zvážit, zda uzavřít úrazové pojištění či nikoliv. 

Úrazy se nestávají pouze v práci, ale i v běžném životě. Úrazové pojištění pomáhá vyrovnat 

finanční ztrátu při úrazu a zajistit tak určitý životní standard pro postiženého úrazem i jeho 

rodiny. V případě, že úraz zanechá trvalé následky, se odškodnění pohybuje v podstatně 

vyšších částkách, takže může významně pomoci řešit nastalou situaci.  

Úrazové pojištění se začalo poskytovat na území České republiky po roce 1909, kdy 

došlo k rozšíření činnosti První české vzájemné pojišťovny v Praze. V roce 1993 byly 

vytvořeny podmínky pro samostatný rozvoj českého pojistného trhu. Nyní se české 

pojišťovnictví vyvíjí v souladu s normami Evropské unie. 

Cílem práce je komparace produktů úrazového pojištění a následný výběr optimálního 

produktu dle požadavků konkrétního pojišťovaného subjektu. 

Bakalářská práce je, kromě úvodu a závěru, rozdělena do tří hlavních částí. 

V první části je popsán úraz a jeho pojištění, klasifikace úrazového pojištění a jeho 

následné začlenění. Následně je uveden popis modelů vícekriteriálního rozhodování. 

V podkapitolách jsou popsány základy vícekriteriálního rozhodování, metody stanovení vah 

kritérií a metody vícekriteriálního hodnocení variant. 

Ve druhé část práce je uveden popis vybraných produktů pojištění úrazu a pojišťoven 

nabízejících tyto produkty. Uveden je přehled pojišťoven nabízejících úrazové pojištění 

a jejich základní kapitál.  

Třetí část práce je částí aplikační. Zde je popsán subjekt, pro který je provedena 

komparace vybraných produktů úrazového pojištění. Dále kapitola obsahuje požadavky a 

preference pojišťovaného subjektu. Následně jsou stanoveny váhy kritérií metodou pořadí, 

metodou párového srovnání a bodovací metodou. Pro vícekriteriální hodnocení variant je 

použita metoda váženého pořadí a metoda založená na přímém stanovení dílčích ohodnocení. 
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2 Charakteristika pojištění úrazu 

V kapitole je popsána podstata úrazového pojištění a jeho následné zařazení dle 

základních charakteristik. Dále jsou v kapitole uvedeny a popsány metody vícekriteriálního 

rozhodování. Při zpracování kapitoly bylo vycházeno ze Zákona o pojistné smlouvě 

a ze Zákona o pojišťovnictví. Dále byly použity publikace Ramík (2000), Daňhel a kol. 

(2006), Fiala (2008), Ducháčková (2009), Fotr a kol. (2010) a Šubrt a kol. (2011).  

2.1 Úraz a jeho pojištění 

Úrazem se podle Zákona č. 37/2004 Sb. rozumí „neočekávané a náhlé působení 

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

trvání soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví 

nebo smrt.“  

Úrazové pojištění je dobrovolné. Pojistit lze jednotlivce, rodinu nebo skupinu osob. 

Takovouto skupinu mohou tvořit zaměstnanci firmy, členové zájmové organizace, skupiny 

dětí atd. Pojistitelé mají zpravidla stanoven minimální a maximální věk pro uzavření 

úrazového pojištění. 

V úrazovém pojištění je obsažena výplata pojistného plnění, pokud v důsledku úrazu 

dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného. 

Jak uvádí Ducháčková (2009, s. 141) „úrazové pojištění může být sjednáno: 

- jako samostatný druh pojištění, 

- v rámci sdružených pojištění především spolu s životními riziky, v rámci 

cestovního pojištění, ale také jako doplněk například v rámci pojištění motorových 

vozidel.“ 

Jestliže jej budeme brát jako samostatný druh pojištění, bude se řadit do skupiny 

neživotní pojištění osob.  

Pojištění úrazu vzniká na základě podpisu pojistné smlouvy. Pojistná smlouva je dle 

Zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě „smlouvou o finančních službách, ve které se 

pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události, v případě úrazového pojištění vzniku 

úrazu, poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit 

pojistiteli pojistné.“ Pojistná smlouva je právní dokument, na jehož základě vzniká pojištění 

fyzických a právnických osob a vyhotovuje se v písemné formě dle platné legislativy. Podpisu 

pojistné smlouvy předchází další skutečnosti, které jsou pro něj podstatné. Pojistitel podá 
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písemný návrh pojistné smlouvy pojistníkovi. Návrh zpravidla obsahuje pojistné podmínky. 

Pokud nejsou pojistné podmínky součástí návrhu, předloží je pojistitel spolu s návrhem. 

Pojišťovny zpravidla vyžadují před uzavřením pojistné smlouvy také vyplnění 

zdravotního dotazníku. V něm potenciální klient uvede informace typu věk, pohlaví, váha, 

údaje o rodičích a sourozencích, informace o svém zdravotním stavu, způsobu života, atp. 

Na základě zjištěných skutečností může v některých případech pojišťovna odmítnout uzavření 

smlouvy nebo uplatnit vyšší pojistné. 

Pojistníkovi je stanovena doba, do které musí akceptovat návrh pojistné smlouvy 

podpisem.  

Po podpisu smlouvy je pojistníkovi vydána pojistka, která je dokladem o existenci 

pojištění. Pojištění nabývá platnosti první minutou uvedeného dne v pojistné smlouvě 

a uzavírá se na dobu určitou či neurčitou.  

Jak uvádí Ducháčková (2009, s. 141) „velikost pojistného plnění v úrazovém pojištění 

závisí na velikosti sjednaných pojistných částek a na druzích sjednaného pojistného plnění 

a je diferencována podle rizikovosti. Propočet pravděpodobnosti realizace rizika úrazu 

obvykle pojišťovny odvozují od druhu vykonávaných činností pojištěným. Pojišťovny zařazují 

pojištěného do jedné z tarifních skupin. Počet tarifních skupin v úrazovém pojištění 

pojišťovna vymezuje podle svého uvážení.“ 

Pojistné za úrazové pojištění je zpravidla placeno jako běžné pojistné, kdy platby 

pojistného se pravidelně opakují. Frekvence placení pojistného může být měsíční, čtvrtletní, 

pololetní nebo roční. Roční placení je zpravidla zvýhodněno slevami na pojistném. 

Pojistné plnění může být v pojistné smlouvě sjednáno jako jednorázové plnění nebo 

jako důchod. Důchod se vyplácí především při krytí trvalých následků úrazu. Důchod může 

být buď časově omezený nebo doživotní. 

Pojišťovny definují úraz ve svých pojistných podmínkách a stanovují také různé 

výluky z pojistného plnění. Pojistné plnění mohou snížit nebo zcela odmítnout, pokud 

pojištěný poruší určené podmínky pojistné smlouvy. 

Dle Zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě má pojistitel právo dle § 61 

na odmítnutí poskytnutí pojistného plnění, pokud došlo k úrazu pojištěného v souvislosti 

s jednáním, kvůli kterému byl uznán vinným úmyslným trestným činem, nebo kterým si 

úmyslně poškodil zdraví. 

Stejně tak má pojistitel právo na snížení pojistného plnění až na jednu polovinu, pokud 

došlo k úrazu následkem požití alkoholu, aplikací návykových látek nebo přípravků 

obsahujících návykové látky pojištěným a okolnosti, za kterých k úrazu došlo. Pokud měl 
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však takový úraz za následek smrt pojištěného, sníží pojistitel plnění jen tehdy, jestliže 

k tomuto úrazu došlo v souvislosti s jednáním pojištěného, jímž jinému způsobil těžkou újmu 

na zdraví nebo smrt. To neplatí, pokud látky podle věty prvé obsahovaly léky, které pojištěný 

užil způsobem předepsaným pojištěnému lékařem, a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem 

léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků nelze vykonávat činnost, v jejímž důsledku 

došlo k úrazu. 

2.2 Klasifikace pojištění a následné začlenění úrazového pojištění 

Pojištění je možno klasifikovat z několika hledisek. Například podle způsobu 

financování, pojistných odvětví, potřeby zabezpečení budoucích závazků z pojištění, formy 

vzniku pojištění, stupně volnosti rozhodování pojištěného, krytí potřeb, délky trvání pojištění, 

způsobu placení pojistného, územní platnosti pojištění, počtu rizik, proti kterým je pojištění 

sjednáno, účasti pojištěného na škodním průběhu, účasti pojištěného na pojistném plnění, 

apod. Následně je uveden podrobnější popis klasifikace pojištění a klasifikačních skupin. 

2.2.1 Klasifikace pojištění dle způsobu financování 

Z hlediska způsobu financování je pojištění možné členit na pojištění sociální 

a pojištění komerční, nazývané také soukromým pojištěním. 

Pojištění sociální zahrnuje úhradu tzv. sociálních rizik v rozsahu daném rozhodnutím 

státu. Pro tento druh pojištění je typické, že výše pojistného nezávisí na riziku, ale je pro 

všechny účastníky pojištění stanovena stejným způsobem, zpravidla určitým procentem 

z příjmů.  

Pojištění komerční neboli soukromé zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektů 

obvykle v návaznosti na jejich rozhodnutí a potřeby. 

2.2.2 Klasifikace pojištění dle pojistných odvětví 

Pojištění je možno podle pojistných odvětví rozdělit na pojištění životní a neživotní. 

Životní pojištění je prvotně zaměřeno na krytí rizik, která ohrožují životy lidí. Jsou 

jimi smrt a dožití se, případně obě rizika najednou. I když je pojištění zaměřeno pouze na dvě 

rizika, existuje mnoho variant kombinujících základní produkty. Možná je také kombinace 

s dalšími pojištěními, která jsou předmětem neživotního pojištění, například pojištění úrazu, 

pojištění nemoci atd. Při uzavření a sjednání životního pojištění, které je založeno na 

kombinaci rizika smrti a dožití se, dochází v případě smrti k zabezpečení blízkých osob, 

v případě dožití k získání dosažených úspor. 



9 

 

Pojištění neživotní zahrnují krytí důsledků celé řady odvětví neživotních rizik. Ta 

jsou rozdělena na pojištění majetková, odpovědnostní a neživotní pojištění osob, mezi která je 

možné zařadit i pojištění úrazu.  

Pojištění majetku zahrnuje krytí důsledků takových rizik, jejichž realizací dochází ke 

škodám na majetku ve formě přímé věcné škody nebo finanční ztráty. Pojištění majetku 

z hlediska zaměření produktů lze rozdělit na: 

- pojištění průmyslových rizik, 

- pojištění zemědělských rizik, 

- pojištění majetku obyvatelstva. 

V případě pojištění odpovědnosti je pojistnou událostí krytí rizik souvisejících se 

skutečností, že pojištěný subjekt může způsobit svou činností škody jinému subjektu. Mohou 

to být škody na majetku, na zdraví a na životě, nebo finanční škody, za které poškozenému 

odpovídá. Pojistné podmínky nebyly splněny, pokud škoda vznikla úmyslně, příbuzným, 

osobou žijící s pojištěným v domácnosti nebo vyplynula z trestné činnosti. 

Do kategorie neživotního pojištění osob řadíme úrazové pojištění a soukromé 

zdravotní pojištění.  

Soukromé zdravotní pojištění neboli nemocenské pojištění slouží ke krytí nákladů 

na zdravotní péči. Pojistitel hradí za pojištěného, při vzniku pojistné události, náklady na 

zdravotní péči vzniklé v důsledku nemoci nebo úrazu, úkony související se zdravotním 

stavem pojištěného, které souvisí s nemocí, úrazem, těhotenstvím a preventivní péčí. 

2.2.3 Klasifikace pojištění dle zabezpečení závazků 

Podle potřeby zabezpečení budoucích závazků z pojištění je pojištění rozčleněno na 

rezervotvorná a riziková pojištění. 

Pojištění rezervotvorná jsou taková, kdy k pojistné události dojde vždy, jen neznáme 

přesný okamžik, kdy tato událost vznikne. Proto se z přijatého pojistného po odečtení 

správních nákladů vytváří rezervy, které jsou navyšovány až do hodnoty tzv. pojistné částky. 

Pojistná částka je pak brána jako základ pro výpočet pojistného plnění v případě těchto 

pojištění. Pojištění má dlouhodobý charakter. Předpokládá se, že v době, kdy končí platnost 

pojištění, vznikne pojištěnému nárok na pojistné plnění. Příkladem je životní pojištění. 

U pojištění rizikových není známo, zda k pojistné události jednoznačně dojde 

či nikoliv. Pokud však k pojistné události dojde, pak počet pojistných událostí během trvání 

pojištění zpravidla není omezen. Pakliže k pojistné události během trvání pojištění nedojde, 

pojišťovna pojistné plnění neposkytne. Z přijatého pojistného nejsou tvořeny rezervy, ale toto 
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pojistné je spotřebováno pojistitelem na výplaty pojistných plnění v daném období. Tento 

charakter mají zpravidla pojištění neživotní. 

2.2.4 Klasifikace pojištění dle formy vzniku pojištění 

Členit pojištění podle formy vzniku je možné na pojištění zákonné a smluvní. 

Pojištění zákonné vzniká bez uzavření smlouvy na základě splnění určité skutečnosti 

dané legislativní normou.  

Pojištění smluvní vzniká na základě uzavření pojistné smlouvy. 

2.2.5 Klasifikace pojištění dle stupně volnosti rozhodování pojištěného 

Dle stupně volnosti rozhodování pojištěného je možno pojištění rozdělit na povinné 

smluvní pojištění a dobrovolné smluvní pojištění. 

Povinnost sjednat povinné smluvní pojištění udává příslušný zákon či vyhláška. 

Klient si však může zvolit pojistitele, u kterého pojištění uzavře. Výkon některých profesí je 

podmíněn tímto pojištěním. Příkladem mohou být advokáti, lékaři, architekti a další. Dále 

do této kategorie pojištění patří pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel 

či pojištění odpovědnosti při výkonu konkrétních práv, například práva myslivosti. 

V případě dobrovolného smluvního pojištění si může subjekt zvolit, zda se pojistí 

či nikoliv a u které pojišťovny. Je možno jej označit jako nejstarší a nejběžnější způsob 

pojištění. Patří sem například pojištění domácnosti, budovy, stavby, nemoci, úrazu, života 

a smrti. 

2.2.6 Klasifikace pojištění dle krytí potřeb 

Je-li hlediskem dělení pojištění krytí potřeb, je možné rozdělit pojištění na obnosová 

a škodová. 

V případě pojištění obnosových není pojistné plnění závislé na výši reálné škody, 

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

Jak uvádí Ducháčková (2009, s. 47) „ při pojistné události se vyplácí pojistné plnění ve výši 

pojistné částky nebo v rozsahu určitého procenta z pojistné částky. Skutečná výše potřeby se 

nezjišťuje, pojistné plnění je nezávislé na výši škody, závisí pouze na předem pevně stanovené 

výši pojistné částky.“ Pojištění řeší krytí abstraktních potřeb, kdy není možné přímo ohodnotit 

škodu. Tento druh pojištění je využíván, není-li možné kvantifikovat rozsah reálné škody. 

Je možno jej využít u pojištění osob, pojištění dožití, pojištění smrti, pojištění invalidity, 

pojištění pracovní neschopnosti.  
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Účelem pojištění škodových je náhrada vzniklé reálné škody. Z tohoto pojištění jsou 

kryty konkrétní potřeby. Pojištění je určeno pouze k pokrytí škody, není možné, aby vedlo 

k obohacení, proto plnění je vždy menší nebo rovno škodě. Škodová pojištění jsou typická pro 

pojištění majetku a pojištění odpovědnosti. Vztah mezi velikostí pojistného plnění a velikostí 

škody bývá ujednán ve smlouvě. Je možno rozlišit formy škodového pojištění, a to: 

- ryzí zájmové pojištění, 

- pojištění na první riziko, 

- pojištění na plnou hodnotu. 

Ryzí zájmové pojištění je možno označit také jako pojištění bez pojistné částky, 

protože částka není uvedena. U ryzího pojištění má platnost vztah, kdy pojistné plnění se 

rovná škodě. V čisté podobě se téměř nepoužívá, používá se v kombinaci s některou 

komplementární formou pojištění. 

V případě pojištění na první riziko je stanovena pojistná částka, která uvádí horní 

hranici pojistného plnění. Do této hranice je škoda kryta v plné výši. Když je škoda vyšší, je 

krytí ve výši stanovené pojistné částky. Užívá se, když dochází k malým škodám a málo 

častým velkým škodám. 

Pojistné plnění u pojištění na plnou hodnotu je závislé na dané pojistné hodnotě.  

2.2.7 Klasifikace pojištění dle délky trvání pojištění 

V případě klasifikace pojištění podle délky trvání je možno členit pojištění na 

krátkodobá a dlouhodobá. 

Krátkodobá pojištění jsou pojištění uzavřená do 1 roku. Označována jsou také jako 

področní.  

Mezi dlouhodobá pojištění řadíme pojištění uzavřená na dobu delší než 1 rok. Patří 

sem také pojištění sjednaná na dobu neurčitou. Příkladem může být životní pojištění. 

2.2.8 Začlenění úrazového pojištění 

Úrazové pojištění je pojištěním komerčním, neživotním, dobrovolným smluvním. Jak 

uvádí Ducháčková (2009, s.) „v úrazovém pojištění převažuje obnosová forma pojištění. 

Ovšem úrazové pojištění může být sjednáno jako pojištění škodové, v případě, že je pojistné 

plnění dojednáno ve výši ušlého zisku v důsledku úrazu.“  Pojištění úrazu může být uzavřeno 

jako krátkodobé či dlouhodobé pojištění. Pojišťovny zpravidla uzavírají pojištění na dobu 

jednoho roku. Pokud pojištěný nechce ukončit pojištění, pojišťovna automaticky pojištění 

prodlouží. 
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2.2.9 Formy úrazového pojištění 

V rámci produktu úrazového pojištění je možno si zvolit rozsah pojistných rizik i výši 

pojistné částky individuálně tak, aby produkt plně vyhovoval potřebám jednotlivých osob. 

Rizika, která lze pojistit, závisí na konkrétní nabídce pojišťovny. Základem úrazového 

pojištění je zpravidla: 

- pojištění pro případ smrti následkem úrazu, 

- pojištění pro případ trvalých následků. 

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu znamená výplatu pojistného plnění 

jednorázového či formou důchodu obmyšlené osobě v případě smrti pojištěného během 

pojistné doby úrazového pojištění v důsledku úrazu. Velikost pojistného plnění vyplývá 

z velikosti sjednané pojistné částky. 

Pojištěním pro případ trvalých následků úrazu se rozumí výplata pojistného plnění 

v případě poškození zdraví v důsledku úrazu pojištěného. Velikost pojistného plnění vyplývá 

jednak z velikosti sjednané pojistné částky a jednak z procenta určeného podle míry trvalých 

následků úrazu. Pojišťovny mají sestaveny tabulky pro ocenění trvalých následků úrazu podle 

míry poškození zdraví. U trvalých následků úrazu jsou využívány dvě možnosti výpočtu 

velikosti pojistného plnění, těmi možnostmi jsou lineární a progresivní přístup. U lineárního 

přístupu výše pojistného plnění vyplývá přímo z procenta ohodnocení trvalých následků. 

Naopak při využití progresivního přístupu je pojistné plnění vypočteno po ustálení trvalých 

následků určeným procentem z pojistné částky. Procento je stanoveno podle oceňovacích 

tabulek, které jsou k nahlédnutí na pobočkách pojišťoven. Toto procento je následně zvýšeno 

násobkem, jenž byl sjednán v pojistné smlouvě. 

V rámci úrazového pojištění může být sjednáno pojistné plnění pro řadu dalších 

případů, například: 

- plnění za dobu nezbytného léčení, 

- denní odškodné za dobu pracovní neschopnosti, 

- denní odškodné při pobytu v nemocnici, 

- úhrada nákladů spojených s úrazem, 

- pojištění drobných úrazů. 

Pokud chce klient uzavřít úrazové pojištění a nabídka ze strany pojistitelů je široká, je 

vhodné použít metodiku k výběru. 
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2.3 Modely vícekriteriálního rozhodování 

Rozhodování je jednou z nejdůležitějších aktivit každého jedince. Je to proces volby 

mezi více variantami řešení daného problému. Pro různé typy tohoto procesu existuje řada 

modelů a metod řešení. 

Jednou z nich jsou i vícekriteriální modely rozhodování. Model je zjednodušené 

přenesení již existujícího objektu, ve kterém je shoda se zkoumaným objektem. 

Modely vícekriteriálního rozhodování jsou považovány za stále více užívané 

v běžných rozhodovacích situacích. S problémy vícekriteriálního rozhodování je možno se 

setkat denně. Jak uvádí Šubrt a kolektiv (2011, s. 162) „modely vícekriteriálního rozhodování 

zobrazují rozhodovací problémy, v nichž se důsledky rozhodnutí posuzují podle více kritérií. 

Vícekriteriálnost charakterizuje téměř každou rozhodovací situaci. Zohlednění více kritérií při 

hodnocení vnáší do řešení problémů obtíže, konflikty, které vyplývají z obecné kontroverznosti 

kritérií. Kdyby totiž všechna kritéria ukazovala na stejné řešení, stačilo by pro volbu 

nejvhodnějšího rozhodnutí jediné z nich. Účelem modelů v těchto situacích je buď nalezení 

„nejlepší“ varianty podle všech uvažovaných hledisek, vyloučení neefektivních variant, nebo 

uspořádání množiny variant.“ 

Přístupy k vícekriteriálnímu rozhodování se liší podle charakteru množiny variant 

či přípustných řešení. Podle způsobu jejího zadání je možno rozlišit dvě skupiny modelů.  

Modely vícekriteriálního hodnocení variant jsou zadány pomocí konečného seznamu 

možností a jejich ohodnocení podle jednotlivých kritérií. 

Modely vícekriteriálního programování mají množinu variant s nekonečně mnoha 

prvky vyjádřenu pomocí omezujících podmínek a ohodnocení jednotlivých variant je dáno 

jednotlivými kriteriálními funkcemi. 

Jak uvádí Fotr a kol. (2010, s. 163) „základní předností modelů vícekriteriálního 

hodnocení variant je, že: 

- umožňují rozhodovateli posuzovat varianty vzhledem k rozsáhlému souboru 

kritérií, 

- nutí rozhodovatele, aby explicitně (nikoliv pouze intuitivně) vyjádřil svoje chápání 

důležitosti jednotlivých kritérií hodnocení a 

- celý proces hodnocení variant činí transparentním, reprodukovatelným a jasným 

i pro jiné subjekty, kterých se volba varianty více či méně dotýká.“ 
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2.3.1 Základy vícekriteriálního rozhodování 

V kapitole jsou zobrazeny důležité části vícekriteriálního rozhodování. Jsou jimi 

rozhodovací proces a prvky tohoto procesu. 

Rozhodovacím procesem jsou nejčastěji uvažovány procesy řešení problémů s více 

než pouze jedním možným řešením. Řešením úlohy se rozumí postup, jenž vede ke zjištění 

optimálního stavu. Je tvořen vzájemně propojenými činnostmi, které tvoří náplň 

rozhodovacích procesů. Tyto činnosti lze charakterizovat jednotlivými fázemi: 

- formulace a stanovení cílů rozhodování, 

- volba kritérií pro rozhodování, 

- tvorba souboru variant řešících daný problém, 

- zhodnocení důsledků variant vzhledem k rozhodovacím kritériím, 

- stanovení důsledků variant při změnách vnějších podmínek, 

- konečné rozhodnutí, tj. výběr varianty (variant) řešení problému. 

V rozhodovacím procesu jsou obsaženy všechny předchozí fáze. Někdy je možno 

tento proces nazvat rozhodovacím procesem v širším smyslu. Následně však bude použit 

pouze proces v užším slova smyslu. 

V následujícím obrázku je zachycen pohled na rozhodovací proces. 

 

Obr. 2.1: Pohled na rozhodovací proces 

 
Zdroj: Fotr a kol. Manažerské rozhodování, 2. přepracované vydání, s. 20 
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Dle Ramíka (2000, s. 10) „se prvky vícekriteriálního procesu rozumí zejména: 

- cíl rozhodování, 

- subjekt a objekt rozhodování, 

- kritéria (vlastnosti, atributy, charakteristiky, hlediska), 

- varianty (někdy též alternativy, možnosti, prvky), 

- stavy světa (scénáře rozhodování).“ 

Cílem rozhodování je možno chápat určitý stav systému v budoucnu, jenž plyne 

z nutnosti splnit potřeby nebo funkce. Cíle by se mělo dosáhnout uskutečněním některé 

z variant rozhodování. Získané cíle se většinou postupně rozkládají do jednotlivých cílů, které 

se mění do podoby rozhodovacích kritérií. 

Subjekt v rozhodovacím procesu může být jednotlivec nebo skupina jednotlivců, 

které tento proces provádí.  

Objekt je opakem subjektu. Je to systém, ve kterém je sestaven rozhodovací problém, 

cíl, kritéria i varianty rozhodování. 

Rozhodovací kritéria mohou mít různé podoby. Například mohou být vyznačovány 

fyzikálními, technickými měřitelnými vlastnostmi, dále také ekonomická kritéria vyjádřena 

v peněžních jednotkách nebo rovněž pomocí neměřitelných kritérií.   

Variantami mohou být nejrůznější prvky, jenž má smysl mezi sebou porovnávat. 

Stavy světa jsou chápány důsledky variant, které jsou vyjádřeny jako hodnoty kritérií.  

2.3.2 Model vícekriteriální analýzy variant 

Pomocí modelu vícekriteriální analýzy variant se řeší problémy, jak vybrat jednu nebo 

více variant z množiny přípustných variant a doporučit ji k realizaci. 

Při hodnocení variant v modelech vícekriteriální analýzy je dána konečná množina m 

variant, které jsou hodnoceny podle n kritérií. Cílem je nalézt takovou variantu, jež je podle 

všech kritérií celkově hodnocena co nejlépe, variantu kompromisní, popřípadě uspořádat 

varianty od nejlepší po nejhorší nebo vyloučit neefektivní varianty. 

Jak uvádí Šubrt a kol. (2011, s. 163) „varianty jsou konkrétní rozhodovací možnosti, 

předmět vlastního rozhodování, jsou realizovatelné a nejsou logickým nesmyslem.“ Varianty 

musí být pečlivě vybrány, aby byly dosažitelné a aby byly vhodným řešením. 

Volba jednotlivých kritérií je rovněž velmi důležitá. Kritéria musí splňovat podmínku 

nezávislosti, měla by pokrývat všechna hlediska výběru a přitom počet by neměl být zbytečně 

velký, aby se problém nestal nepřehledným. Pokud je hodnocení variant podle kritérií 
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kvantifikováno, údaje je možno uspořádat do kriteriální matice Y, kde prvek yij vyjadřuje 

hodnocení i-té varianty podle j-tého kritéria.  
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(2.1) 

                                                                                                                  

V této matici Y = (yij) sloupce odpovídají kritériím a řádky hodnoceným variantám. 

Pokud všechna kritéria nejsou kvantitativního charakteru, hovoříme spíše o kriteriální tabulce, 

která obsahuje číselná i slovní hodnocení variant. Pro výpočty je potřeba číselného 

ohodnocení. 

V rozhodovacích situacích bývá uvažována protichůdnost uvažovaných kritérií. 

To znamená, že pokud se zlepší ohodnocení jednoho kritéria, způsobí to zhoršení kritéria 

druhého. Proto je potřeba zavést pojem dominovanosti a pojem nedominované varianty. 

Nedominovaná varianta je taková, ke které není v množině variant jiná varianta, 

která by ji dominovala. Varianta splňuje podmínku paretovské optimality, jestliže žádné 

kritérium nelze zlepšit, aniž by došlo ke zhoršení jiného kritéria.  

Ve vícekriteriálních modelech se často užívají pojmy ideální, popřípadě bazální 

varianta. Jedná se o hypotetické varianty, které nabývají nejlepších, respektive nejhorších 

hodnot z nabízených. To znamená, že ideální varianta v každém kritériu nabývá nejlepší 

možné hodnoty. Podobně bazální varianta, která má v každém kritériu nejhorší možnou 

hodnotu. 

Při hodnocení variant jednotlivých kritérií je možno použít různé jednotky a měřítka. 

Důležitá je proto přeměna vstupních informací na jednotky, které jsou porovnatelné. Jednou 

možností přeměny vstupních informací je přeměna podle níže uvedeného vztahu 
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Předem stanovené hodnoty uij náleží      .  Dj vyjadřuje bazální variantu. Pomocí Hj 

je vyjádřena ideální varianta a yij zobrazuje prvek kriteriální matice. Pro normalizované 

bazální hodnoty je získána hodnota 0 a pro normalizované ideální hodnoty je hodnota 1. 
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Úlohy lze dělit podle typu informace, kterou máme o preferencích mezi kritérii 

a variantami k dispozici. Je uvažováno o třech typech informací o kritériích, která vedou 

ke stanovení tří metod vícekriteriálního rozhodování: 

- metody s nominální informací o kritériích, 

- metody s ordinální informací o kritériích, 

- metody s kardinální informací o kritériích. 

 V metodách s nominální informací jsou poměřovány párově varianty mezi sebou dle 

jednotlivých kritérií. Jako cíl je určeno nalezení varianty, u které by podle všech kritérií bylo 

dosaženo co nejlepšího ohodnocení. Varianta je lépe hodnocena, čím vyšší dosahuje hodnoty. 

V metodách s ordinální informací je vyjádřeno pořadí dané varianty podle 

jednotlivých kritérií. 

Kardinální informací jsou vyjadřovány skutečné hodnoty, kterých bylo dosaženo 

u jednotlivých variant při hodnocení podle jednotlivých kritérií. 

Následný postup závisí na dalších informacích umožňujících snadnější výběr 

optimální varianty. Tyto informace mohou být zastoupeny například ve formě významnosti 

jednotlivých kritérií. Členění jednotlivých typů informací o preferencích mezi kritérii jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

 

Tab. 2.1: Metody kvantifikace preferencí mezi kritérii a jejich výstupy 

Informace o preferencích mezi kritérii 

Informace Metoda Výstup 

Nominální Metoda aspiračních úrovní Aspirační úrovně kritérií 

Ordinální 
Metoda pořadí 

Vektor vah kritérií 
Fullerova metoda 

Kardiální 
Bodovací metoda 

Saatyho metoda 

Zdroj: Šubrt a kol. Ekonomicko-matematické metody, s. 169 

 

Jak uvádí Šubrt a kol. (2011, s. 170) „pokud je možné z některého typu informace 

odvodit vektor vah, znamená to zároveň, že je možné také z tohoto vektoru určit pořadová 

čísla důležitosti každého kritéria, pokud by některá z metod stanovení preference mezi 

variantami tato pořadová čísla potřebovala.“ 

2.3.2.1 Metody stanovení vah kritérií 

Téměř u všech modelů vícekriteriálního hodnocení variant je vyžadováno nejprve 

stanovit váhy jednotlivých kritérií hodnocení. Jak tvrdí Fotr a kolektiv (2006, str. 170) „váhy 

v těchto metodách jsou stanoveny číselně vyjádřeným odrazem jejich významnosti, respektive 

důležitosti sledovaných cílů, které jsou transformovány právě do jednotlivých kritérií. Čím je 
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kritérium významnější, tím je jeho váha vyšší. A naopak, méně významným kritériím je 

přisouzena nižší váha.“ 

2.3.2.1.1 Metoda pořadí 

Metoda pořadí využívá jen ordinální informace pro stanovení pořadí kritérií podle 

důležitosti. Seřazeným kritériím jsou přiřazeny body n, n-1, …, 1. Kritériu, které rozhodovatel 

považuje za nejdůležitější, je přiřazeno číslo n neboli počet kritérií, v pořadí dalšímu kritériu 

n-1. Kritériu, které je na posledním místě, je nejméně důležité, se přiřadí hodnota 1. Obecně 

k i-tému kritériu patří číslo bi. Váhu tohoto kritéria je možno vypočíst podle následujícího 

vzorce: 
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        i=  2 …  n. 
(2.3) 

 

Pomocí tohoto vzorce je provedena normalizace informace o preferenci kritérií, postup 

je proto nazýván normalizace vah kritérií. 

Při této metodě je stanovení vah možno rozložit do tří kroků: 

- stanovení pořadí podle preferencí kritérií, tzn. dle významnosti, 

- určení vah kritérií pomocí porovnání významu kritérií s kritériem, které má 

nejnižší významnost, 

- normování vah. 

2.3.2.1.2 Metoda párového srovnání 

Tato metoda užívá pro odhad pouze informace, které ze dvou kritérií jsou při párovém 

srovnání důležitější. Určování preferencí bude prováděno podle schématu, který je uvedený 

v tabulce 2.2. Jak uvádí Fotr a kol. (2010, s. 168) „v pravé horní části tabulky, horní 

trojúhelníkové matici, rozhodovatel u každé dvojice kritérií určuje, zda preferuje kritérium 

uvedené v řádku před kritériem uvedeným ve sloupci. Jestliže ano, do příslušného políčka 

zapíše jedničku, v opačném případě nulu.“ Následně je pro každé kritérium stanoven počet 

preferencí fi, jenž je roven součtu jedniček v řádku daného kritéria a součtu nul ve sloupci 

tohoto kritéria. Na základě počtu preferencí jednotlivých kritérií jsou jejich normované váhy 

vypočítány podle následujícího vzorce 
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přičemž počet uskutečněných srovnání je dán následujícím výrazem  

 

 

 

 
.

2

1nn
f

n

1i

i



  (2.5) 

 

Označení vi vyjadřuje normovanou váhu i-tého kritéria, pomocí fi je vyjádřen počet 

preferencí i-tého kritéria a n vyjadřuje počet kritérií. Porovnání je prováděno pomocí 

tzv. Fullerova trojúhelníku, jenž je uveden v následující tabulce 2.2. 

 

Tab. 2.2: Schéma Fullerova trojúhelníku 

Kritérium K1 K2 K3 … Kn Počet preferencí 

K1  1 0 … 1  

K2   0 … 0  

K3     0  

…     …  

Kn-1     1  

Kn       

Zdroj: Fotr a kol. Manažerské rozhodování, str. 168 

 

 

Nevýhodou stanovení vah pomocí metody párového srovnání je při nulovém počtu 

preferencí určitého kritéria nulová váha kritéria, i když se nejedná o zcela bezvýznamné 

kritérium. Výhoda metody spočívá v jednoduchosti vyžadované informace od rozhodovatele 

a není požadována tranzitivnost preferencí rozhodovatele. Po úpravách je možno připustit 

situace, že některá kritéria jsou stejně důležitá. Pokud chceme zrušit nulové váhy, ke kterým 

může dojít, je zvyšován v případě potřeby každý počet preferencí o jedničku. Pro tento případ 

musí dojít k úpravě jmenovatele a to podle následujícího vzorce 2.6. 
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2.3.2.1.3 Saatyho metoda stanovení vah kritérií 

Saatyho metoda stanovení vah kritérií využívá kardinální informace. Postup použití 

metody je možno rozdělit do dvou kroků. První krok je shodný s metodou párového srovnání, 

kdy jsou znovu zjišťovány preferenční vztahy dvojic kritérií. Kritéria jsou uspořádána 

v tabulce, v jejíž řádcích a sloupcích jsou zapsána kritéria ve stejném pořadí. Občas je 

doporučováno uspořádání podle významnosti kritérií, avšak není to nutné. 

Rozdílem mezi Saatyho metodou a metodou párového srovnání je uváděna, kromě 

směru preference dvojic kritérií, rovněž velikost preference. Tu je možno vyjádřit určitým 

počtem bodů ze zvolené bodové stupnice. 

Pro ohodnocení párových porovnání kritérií je využívána devítibodová stupnice, je 

možno využívat také mezistupně, což jsou hodnoty 2, 4, 6 a 8. Saatym je doporučeno využití 

pro vyjádření velikosti preferencí bodové stupnice opatřené deskriptory uvedené v následující 

tabulce. 

 

Tab. 2.3: Saatym doporučená 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 a kol. Manažerské rozhodování, s.172 

 

Rozhodovatelem je porovnána každá dvojice kritérií a velikost preferencí i-tého 

kritéria vzhledem k j-tému kritériu a toto je zapsáno do Saatyho matice. 

 

 























1
s
1

s
1

s1
s
1

ss1

S

12k1

n2
12

n112









 (2.7) 

 

Pokud jsou obě kritéria rovnocenná, je sij rovno 1. Je-li preferováno slabě jedno 

kritérium před druhým, je sij rovno 3. Při rovnosti sij 5, je dosti preferováno první kritérium 

před druhým. Pokud sij je rovno 7, je první kritérium prokazatelně významnější než druhé.  

Je-li absolutní preferencí prvního kritéria, je sij rovno 9. Při preferenci druhého kritéria před 

prvním, je do Saatyho matice zapsána převrácená hodnota. Jak uvádí Šubrt a kol. (2011, 



21 

 

s. 175) „matice je čtvercová řádu nn , reciproká, tj- platí, že 
ji

ij s
1s  , a vyjadřuje vlastně 

odhad podílů vah i-tého a j-tého kritéria. Na diagonále Saatyho matice jsou vždy hodnoty 

jedna, každé kritérium je samo sobě rovnocenné.“ 

Prvky matice nebývají obvykle dokonale konzistentní. Konzistentností je myšleno, že 

neplatí ijhihj sss   pro všechna h, i, j = 1, 2, …, n. Míra konzistence je měřena například 

pomocí indexu konzistence, který byl Saatym definován jako 
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  (2.8) 

 

Označení lmax označuje největší číslo Saatyho matice a n je počet kritérií. Saatyho 

matice je považována za dostatečně konzistentní, pokud je Is < 0,1. 

2.3.2.1.4 Bodovací metoda 

Stejně jako u Saatyho metody stanovení vah kritérií je využívána kardinální 

informace. Důležitost každé z variant podle tohoto kritéria je vyjádřena určitým počtem bodů 

v rámci bodovací stupnice, která je určena. Smí se použít desetinná čísla a více kritériím je 

možné přiřadit stejnou bodovou hodnotu. 

Metoda se užívá pro výpočet vah kritérií, hodnotí-li kritéria více expertů. Každý expert 

ohodnotí každé kritérium určitým počtem bodů. Čím je kritérium významnější, tím dostane 

více bodů. Pokud je použita stupnice od 0 do 10, může mít kritérium od jednoho experta 0 

bodů a jiný ho ohodnotí jako nejdůležitější, dá mu 10 bodů. Stupnice pro bodování může být 

i v grafické podobě pomocí úsečky. 

Váhy jsou vypočítány z bodového hodnocení. Hodnoty váhového vektoru jsou 

normalizovány podle vztahu (2.3). 

Metoda je vhodná k použití, pokud máme hned na počátku hodnocení jasnou 

představu o důležitosti jednotlivých kritérií. Nejvhodnější je přiřadit nejdůležitějšímu kritériu 

nejvyšší možný počet bodů, nejméně důležitému přiřadit nejnižší počet bodů a všechna 

ostatní kritéria přiřadit na danou stupnici. Jiný možný postup je takový, že v prvním kroku je 

proveden odhad bodového hodnocení kritérií, který následně ještě jednou posoudíme 

a případné nesrovnalosti odstraníme.  
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2.3.2.2 Metody vícekriteriálního hodnocení variant 

Metody vícekriteriálního hodnocení variant mají obecný charakter, jenž není závislý 

na obsahové náplni jednotlivých variant rozhodování. Ze široké nabídky metod 

vícekriteriálního hodnocení je věnována pozornost hlavně skupině metod, jež se nazývají 

jednoduché metody stanovení hodnoty variant. Do této skupiny patří metoda váženého pořadí, 

metoda založená na přímém stanovení dílčích ohodnocení, metoda lineárních dílčích funkcí 

užitku a metoda bazické varianty. V následující tabulce 2.4 je uveden přehled jednoduchých 

metod stanovení hodnoty variant. 

 

Tab. 2.4: Přehled jednoduchých metod stanovení hodnoty variant 

Metoda Vhodnost Omezení (nevýhoda) 

váženého pořadí pro kvalitativní kritéria 
neodráží rozdíly mezi hodnotami u 

kvantitativních kritérií 

přímého stanovení dílčích 

ohodnocení 

pro kvantitativní i kvalitativní 

kritéria 

vyšší subjektivita a náročnost na 

hodnotitele 

lineárních dílčích funkcí užitku 
pro kvantitativní i kvalitativní 

kritéria 

předpokládá linearitu dílčích funkcí 

užitku 

bazické varianty pro kvantitativní kritéria 

předpokládá linearitu pro výnosová 

kritéria a nelineární průběh pro 

nákladová kritéria 

Zdroj: Zdroj: Fotr a kol. Manažerské rozhodování, s.190 

 

V metodách vícekriteriálního hodnocení variant nejsou obsaženy pouze jednoduché 

metody stanovení hodnoty variant. Jako další metody vícekriteriálního hodnocení variant je 

možno uvést vícekriteriální funkce užitku za jistoty a metody založené na párovém srovnání 

variant. Následně budou popsány pouze jednoduché metody stanovení hodnot variant.  

Z hlediska praktického uplatnění je možné uvést, že jednoduché metody stanovení 

hodnoty variant patří k nejčastěji aplikovaným metodám při řešení rozhodovacích problémů. 

Použity budou jednoduché metody stanovení hodnoty variant, které se snaží o určitou 

aditivizaci kritérií pomocí transformace hodnot kritérií na bezrozměrnou aditivní veličinu. 

Jako výhoda jednoduchých metod stanovení hodnoty variant je označována především 

srozumitelnost, snadná pochopitelnost a relativně malá náročnost na uživatele.  

Při aplikaci jednoduchých metod stanovení hodnoty variant dochází k určitým 

zjednodušením, která mohou vést v některých případech ke zkreslení výsledků. Skupina 

těchto metod stanovuje celkové ohodnocení variant jako vážený součet dílčích ohodnocení 

variant vzhledem k jednotlivým kritériím, ve tvaru: 
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j hvH ,  pro j = 1, 2, …, m, (2.9) 
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kde H 
j
 vyjadřuje celkové ohodnocení j-té varianty, vi je váha i-tého kritéria. Dílčí ohodnocení 

j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu je označeno jako hi
j
. Počet kritérií je značen n a počet 

variant značen m. 

Stanovení preferenčního uspořádání je možné na základě celkového hodnocení, 

přičemž nejvýše ohodnocená varianta je variantou optimální. 

Mezi jednoduché metody stanovení hodnoty variant patří: 

- metoda váženého pořadí, 

- metoda založená na přímém (expertním) stanovení dílčích ohodnocení, 

- metoda lineárních dílčích funkcí utility, 

- metoda bazické varianty. 

Následně budou popsány dvě metody, které budou použity v aplikační části práce. 

Jedná se o metodu váženého pořadí a metodu založenou na přímém (expertním) stanovení 

dílčích ohodnocení. 

Užitím metody váženého pořadí se dílčí ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým 

kritériím určuje podle pořadí variant vzhledem k těmto kritériím. 

Dílčí ohodnocení j-té varianty hi
j
 vzhledem k i-tému kritériu je stanoveno jako 

 

 ,p1mh j

i

j

i   (2.10) 

 

kde m vyjadřuje počet variant a pi
j
 označuje pořadí i-té varianty vzhledem k i-tému kritériu. 

Dílčí ohodnocení nejlepších variant z hlediska jednotlivých kritérií, jak plyne 

z předchozího vztahu, je rovno právě počtu kritérií. Dílčí ohodnocení nejhorších variant 

vzhledem k jednotlivým kritériím je téměř vždy rovno jedné. Tato metoda se zpravidla užívá, 

pokud soubor obsahuje vesměs kritéria kvalitativní povahy. 

Metoda založená na přímém stanovení dílčích ohodnocení variant vychází z toho, 

že rozhodovatel přímo určuje dílčí ohodnodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím. 

Rozhodovatel přiřadí body ze zvolené bodové stupnice. Nejčastěji je užívána desetibodová 

stupnice, tzn. 1, 2, 3, … 10. Nebo je také užívána stobodová stupnice, která je jemnější, 

tzn. 1, 2, … 100. Nejnižší ohodnocení, 1 bod, odpovídá nejhůře splněným kritériím a nejvyšší 

ohodnocení, 10 bodů nebo 100 bodů, patří těm nejlepším hodnotám kritérií. 
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Jak uvádí Fotr a kol. (2010, s. 188) „Předností této metody stanovení hodnoty variant 

je především to, že hodnotitel může, zvláště při volbě dostatečně jemné bodové stupnice, 

respektovat nelinearitu závislosti dílčích ohodnocení variant na jejich důsledcích. Další 

výhodou je jednoduchost a srozumitelnost jejího pochopení pro hodnotitele.“ 
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3 Komparace vybraných produktů pojištění úrazu 

V kapitole je uveden přehled pojišťoven poskytujících pojištění úrazu a jejich základní 

kapitál. Následně je uveden podrobnější popis produktů úrazového pojištění náhodně 

vybraných pojišťoven. 

3.1 Pojišťovny poskytující úrazové pojištění v České republice  

Na území České republiky poskytuje úrazové pojištění 22 pojišťoven k datu 11. února 

2013. V následující tabulce je použit výčet pojišťoven, které nabízí úrazové pojištění v České 

republice rovněž k datu 11. února 2013 a jejich základní kapitál. Pojišťovny jsou 

v následující tabulce seřazeny podle abecedy. Základní kapitál je uveden v milionech Kč. 

 

Tab.3.1: Přehled pojišťoven poskytujících úrazové pojištění a jejich základní kapitál 

Č. Název pojišťovny Základní kapitál (mil. Kč) 

1 AEGON Pojišťovna, a.s.    380 

2 Allianz pojišťovna, a.s.    600 

3 AXA životní pojišťovna a.s.    900 

4 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.    500 

5 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG 1 000 

6 Česká pojišťovna a.s. 4 000 

7 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.    100 

8 ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 2 796 

9 Generali Pojišťovna a.s.    500 

10 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.    272 

11 HDI Versicherung AG, organizační složka        - 

12 ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR        - 

13 Komerční pojišťovna, a.s. 1 175 

14 Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG 3 000 

15 MAXIMA pojišťovna, a.s.    250 

16 MetLife pojišťovna a.s.    106 

17 Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG 1 900 

18 Slavia pojišťovna a.s.     275 

19 Triglav pojišťovna, a.s.     360 

20 UNIQA pojišťovna, a.s.     500 

21 Wüstenrot pojišťovna a.s.     492 

22 Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.     160 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2 Charakteristika produktů vybraných pojišťoven 

Kapitola obsahuje jednotlivé produkty úrazového pojištění nabízené zvolenými 

pojišťovnami. Z předchozího přehledu jsou náhodně vybrány 4 pojišťovny, jejichž produkty 

budou následně komparovány, a to:   

- produkt rodinné úrazového pojištění Mozaika České podnikatelské pojišťovny,  

- produkt úrazové pojištění Family Generali Pojišťovny, 

- produkt úrazové pojištění RUBIKON Kooperativa pojišťovny, 

- produkt UNIQA pojišťovny, a.s. 

3.2.1 Produkt Mozaika České podnikatelské pojišťovny 

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

podnikatelská pojišťovna byla založena dne 22. června 1995, zápis do obchodního rejstříku 

byl proveden 6. listopadu 1995. Povolení k pojišťovací činnosti obdržela 26. října 1995. 

Česká podnikatelská pojišťovna má jediného akcionáře a tím je Kooperativa pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group. 

 Česká podnikatelská pojišťovna je součástí jedné z největších pojišťovacích skupin 

Vienna Insurance Group. Je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na našem 

pojistném trhu. V roce 2011 předepsala pojistné v úrazovém pojištění v celkové hodnotě 6,9 

miliard Kč. Spravuje téměř 1,5 milionu smluv a dosáhla zisku před zdaněním 442 mil. Kč. 

Základní kapitál firmy je 1 miliarda Kč. Pojišťovací činnost zahájila 6. listopadu 1995. Česká 

podnikatelská pojišťovna nabízí produkty pojištění vozidel, pojištění osob, pojištění na cesty, 

pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění podnikatelů. Úrazové pojištění je zahrnuto 

v produktu pojištění osob. 

Rodinné úrazové pojištění Mozaika je úrazovým pojištěním pro jednu či více osob 

nebo skupinu dětí. V rámci úrazového pojištění prvního pojištěného, resp. připojištění dalších 

osob, lze pojistit riziko trvalých následků úrazu, smrti úrazem, denní odškodné za dobu léčení 

úrazu nebo denní odškodné při pobytu v nemocnici z důvodu úrazu. Pro první pojištěnou 

osobu je povinnou složkou pojištění trvalých následků úrazu. Volba skladby rizik úrazového 

připojištění dalších osob je libovolná. 

Pojištění lze uzavřít pro prvního pojištěného, pro dítě ve věku 0-17 let včetně, pro 

dospělé ve věku od 18 do 65 let včetně. V jedné pojistné smlouvě může být více osob. 

V rámci tohoto pojištění lze pro první osobu pojistit trvalé následky úrazu 

s progresivním plněním s pojistnou částkou 100 000 – 1 500 000 Kč nebo bez progresivního 

plnění, kdy je pojistná částka v rozmezí 100 000 – 3 000 000 Kč, s volbou minimálního 
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poškození 0,001%, 2%, 10% nebo 25%. Pojistit lze rovněž smrt úrazem, kdy pojistná částka 

pro děti je vždy 30 000 Kč, pro dospělé je pojistná částka 100 000 – 3 000 000 Kč. 

Další možností je denní odškodné za dobu léčení úrazu s volbou minimálního počtu 

dní léčení, což může být 10, 15 nebo 22 dní. Denní odškodné pro děti činí 50 – 300 Kč, pro 

dospělé je částka v rozmezí 50 – 500 Kč. 

Poslední nabízená možnost rodinného úrazového pojištění Mozaika je denní odškodné 

za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu. Denní odškodné pro děti činí 50 – 300 Kč, pro dospělé 

je stanovena 50 – 500 Kč. 

Doplňková připojištění jsou určena pro dospělé osoby. Pokud je prvním pojištěným 

dítě, nelze tato rizika pojistit. Mezi doplňková připojištění je možno zařadit: 

- Připojištění pro případ smrti s konstantní nebo s klesající pojistnou částkou, pokles 

této pojistné částky v zadané době je buď lineární, nebo podle % úroku z úvěru. 

Pojistná částka je od 30 000 do 3 000 000 Kč. 

- Připojištění invalidity, včetně závažných onemocnění a poranění, s konstantní 

nebo s pravidelně klesající pojistnou částkou. Pojistná částka je v rozmezí 

100 000 – 2 000 000 Kč. 

- Připojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, a to buď formou 

denního odškodného s volbou karenční doby 14, 21, 28 nebo 59 dnů, nebo jako 

pojištění prokazatelných nákladů domácnosti, s maximálním plněním ve výši 

3 000, 5 000 nebo 10 000 Kč. Denní odškodné je od 50 do 500 Kč. 

- Připojištění denního odškodného za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci, 

s plněním od prvního dne. Částka pro denní odškodné činí od 50 do 500 Kč. 

3.2.2 Produkt Family Generali pojišťovny 

Generali Pojišťovna a.s. dále jen Generali pojišťovna vznikla v roce 1831 v Terstu pod 

názvem Assicurazioni Generali. První pobočka v Praze byla otevřena o rok později, tedy 

v roce 1832. V roce 1920 začalo působení pojišťovny Moldavia Generali na našem území 

a v roce 1939 se tato společnost sloučila s další pojišťovnou Sekuritas. Generali na našem 

území úspěšně působila až do roku 1945, kdy byl vydán dekret prezidenta republiky, a došlo 

ke znárodnění soukromých pojišťoven. Po dlouhé odmlce se Generali v roce 1993 vrátila zpět 

do České republiky. 

Generali nabízí svým klientům v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý 

servis při volbě optimálního pojistného produktu. Zastoupení je široké a snadno dostupné na 

celém území České republiky. Pojišťovna je nadnárodní společností. V roce 1832 byla 
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otevřena první pobočka v Praze. Roku 1999 získala licenci pro poskytování pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojišťovna Generali nabízí produkty 

pojištění osob, pojištění majetku, pojištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti 

a pojištění individuálních rizik. V roce 2010 uzavřela v rámci neživotního pojištění 363 839 

ks a v roce 2011 to bylo 338970 ks. Základní kapitál pojišťovny Generali je půl miliardy 

korun. Předepsané pojistné v úrazovém pojištění v roce 2011 bylo 143 milionů Kč. 

Vstupní věk u úrazového pojištění Family je pro dítě 0 - 14 let a dospělé 15 - 64 let, 

pro seniory 65 - 70 let. Pojistné je možno hradit dle frekvence měsíčně, čtvrtletně, pololetně 

či ročně. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, pokud není stanoveno jinak. 

V rámci úrazového pojištění je možno sjednat pojištění pro případ smrti úrazem, 

pojištění pro případ trvalých následků úrazu, denní odškodné za dobu nezbytného léčení 

úrazu, denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů, pojistné plnění formou 

paušálních částek. 

Pokud se po úrazu stane pojištěný invalidním, odvozuje se pojistné plnění od určitého 

stupně invalidity a od sjednané pojistné částky. Pokud je pojistné plnění určeno jako lineární, 

je dáno procentem ze sjednané pojistné částky. V případě, že je pojistné plnění určeno jako 

progresivní, bude výpočet odpovídat jednomu z postupů uvedených v tabulce 3.2. 

 

Tab. 3.2: Výpočet pojistného plnění v případě invalidity úrazem 

Stupeň invalidity (v %) Výpočet výše pojistného plnění 

I. 0,001 – 30,00 jednonásobek pojistné částky 

      II.     30,01 – 80,00 
do 30 % jednonásobek pojistné částky, 

část převyšující 30,00 % stupně invalidity bude násobena pětkrát 

     III.    80,01 – 100,00 

do 30 % jednonásobek pojistné částky, 

část převyšující 30 % stupně invalidity bude násobena pětkrát, 

část převyšující 80,00 % stupně invalidity bude násobena šestkrát 

Zdroj: Generali (dostupné ke dni 15. března 2013) 

 

3.2.3 Produkt RUBIKON Kooperativa pojišťovny  

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group dále jen pojišťovna Kooperativa 

byla založena v roce 1991. Je univerzální pojišťovnou. Nabízí široký sortiment služeb 

a základní druhy pojištění pro občany, firmy, od drobného podnikatele až po velké korporace. 

Je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG). 

Mezi produkty pojišťovny patří pojištění osob, cestovní pojištění, pojištění vozidel, 

pojištění majetku občanů, pojištění hrazené zaměstnavatelem, pojištění odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, a další. 
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Základní kapitál pojišťovny jsou 3 miliardy korun. Předepsané pojistné v roce 2011 

činilo 330 milionů Kč. 

Pojišťovna v rámci svých služeb nabízí úrazové pojištění RUBIKON. Toto pojištění 

slouží k zajištění rodiny v případě, že se pojištěnému stane jakýkoliv úraz. Pojištěná rizika 

i výše pojistných částek lze libovolně kombinovat a měnit. 

Důležitý je pro vznik pojištění vstupní věk pojištěného. Vstupní věk je v rozmezí od 

15 do 74 let. Pojištění se sjednává minimálně na dobu jednoho roku a maximálně do věku 75 

let. 

Pojistné lze zaplatit buď najednou ve formě jednorázového pojistného, 

nebo v pravidelných časových obdobích. Období jsou měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční.  

Sleva je v případě ročního, půlročního nebo čtvrtletního placení poskytována ve výši 

3 – 7 %. 

V rámci úrazového pojištění lze sjednat pojištění pro případ: 

- trvalých následků úrazu nebo trvalých následků úrazu s progresivním plněním, 

- tělesného poškození způsobeného úrazem, 

- pracovní neschopnosti následkem úrazu, 

- pobytu v nemocnici následkem úrazu, 

- invalidity následkem úrazu. 

Pokud je sjednáno pojištění pro případ trvalých následků úrazu, poskytne pojistitel 

pojistné plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky. V případě pojištění pro 

případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním se zvyšuje plnění podle stupně 

hodnocení trvalých následků až na čtyřnásobek nebo šestinásobek sjednané pojistné částky 

podle toho, jaká varianta progresivního plnění je v pojistné smlouvě sjednána. 

Dojde-li k tělesnému poškození, způsobeném úrazem, vyplatí pojistitel pojistné plnění 

ve výši procentního podílu z pojistné částky, který stanoví pro příslušné tělesné poškození 

podle oceňovací tabulky, která je k nahlédnutí u pojistitele, nebo ve formě denního 

odškodného sjednaného v pojistné smlouvě. Pojistné plnění ve formě denního odškodného se 

stanoví jako součin sjednané pojistné částky denního odškodného a počtu dnů léčení úrazu. 

Maximální doba léčení úrazu je stanovena pojistnými podmínkami a oceňovací tabulkou. 

V následující tabulce je zobrazeno progresivní plnění za trvalé následky úrazu. Pokud 

je sjednáno pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním, stanoví se 

pojistné plnění za trvalé následky úrazu podle níže uvedené tabulky. Procentu hodnocení 

trvalých následků dle oceňovací tabulky pro trvalé následky odpovídá procentní podíl, 

respektive násobek pojistné částky, v tabulce uvedené jako pojistné plnění v %. Jsou-li trvalé 
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následky úrazu hodnoceny do 25 % včetně, je pojistné plnění lineární. Při hodnocení trvalých 

následků nad 25 % se pojistné plnění progresivně zvyšuje až na 400 %, což je čtyřnásobná 

progrese u varianty plnění TN4, nebo až na 600 %, což je šestinásobná progrese u varianty 

plnění TN6, a to podle toho, jaká varianta plnění byla v pojistné smlouvě sjednána, viz 

tabulka 3.2. 

Nejsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny celým procentem, pojistné plnění se 

stanoví lineární interpolací. Jako příklad je možno uvést následující ohodnocení trvalých 

následků jsou ve výši 45,5 %. Takovéto procento není uvedeno v tabulce, proto procento 

ohodnocení se stanoví odpovídajícím 86,5 % z pojistné částky. 

 

Tab. 3.3: Progresivní plnění za trvalé následky úrazu 
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1 1 26 28 51 105 107 76 231 330 

2 2 27 31 52 110 114 77 237 340 

3 3 28 34 53 115 121 78 243 350 

4 4 29 37 54 120 128 79 249 360 

5 5 30 40 55 125 135 80 255 370 

6 6 31 43 56 130 144 81 262 381 

7 7 32 46 57 135 153 82 269 392 

8 8 33 49 58 140 162 83 276 403 

9 9 34 52 59 145 171 84 283 414 

10 10 35 55 60 150 180 85 290 425 

11 11 36 58 61 155 189 86 297 436 

12 12 37 61 62 160 198 87 304 447 

13 13 38 64 63 165 207 88 311 458 

14 14 39 67 64 170 216 89 318 469 

15 15 40 70 65 175 225 90 325 480 

16 16 41 73 66 180 234 91 332 492 

17 17 42 76 67 185 243 92 339 504 

18 18 43 79 68 190 252 93 346 516 

19 19 44 82 69 195 261 94 353 528 

20 20 45 85 70 200 270 95 360 540 

21 21 46 88 71 205 280 96 368 552 

22 22 47 91 72 210 290 97 376 564 

23 23 48 94 73 205 300 98 384 576 

24 24 49 97 74 220 310 99 392 588 

25 25 50 100 75 225 320 100 400 600 

Zdroj: Kooperativa (dostupné ke dni 20. února 2013) 
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V následující tabulce jsou uvedeny limity pojistné částky v úrazovém pojištění, které 

jsou závislé na průměrném měsíčním příjmu. 

 

Tab. 3.4.: Limity pojistné částky v úrazovém pojištění v závislosti na průměrném měsíčním příjmu 

Průměrný měsíční 

příjem v Kč 

Nejvyšší pojistná částka v Kč pro pojištění pro případ 

Tělesného poškození způsobeného 

úrazem Pracovní 

neschopnosti 

následkem 

úrazu 

Invalidity 

následkem úrazu
1
 

S pojistným 

plněním ve 

formě denního 

odškodného 

S pojistným 

plněním ve formě 

procentního podílu 

z pojistné částky 

do 30 000    800    400 000   500 1 200 000 

30 001 – 35 000    900    420 000    600 1 300 000 

35 001 – 40 000 1000    440 000    700 1 400 000 

40 001 – 45 000 1100    460 000    750 1 500 000 

45 001 – 50 000 1200    480 000    800 1 600 000 

50 001 – 55 000 1300    500 000    850 1 700 000 

55 001 – 60 000 1400    530 000    900 1 800 000 

60 001 – 65 000 1500    560 000 1 000 2 000 000 

65 001 – 75 000 1600    600 000 1 100 2 200 000 

75 001 – 85 000 1800    650 000 1 300 2 400 000 

  85 001 – 95 000 2000    700 000 1 450 2 600 000 

    95 001 – 105 000 2200    750 000 1 600 2 800 000 

 105 001 – 115 000 2400    800 000 1 800 3 000 000 

115 001 – 130 000 2700    900 000 1 900 3 500 000 

více než 130 000 3000 1 000 000 2 000 4 000 000 

Zdroj: Kooperativa (dostupné ke dni 20. února 2013) 

 

3.2.4 Produkt Úrazové pojištění pojišťovny UNIQA  

Pojišťovna UNIQA, a.s. dále jen pojišťovna UNIQA svou činnost zahájila v roce 

1993. Vlastní univerzální pojišťovací licenci a vytvořila si široké portfolio poskytovaných 

pojistných produktů, které pokrývají segmenty českého trhu pojištění osob a majetku. 

Jediným akcionářem a zároveň spoluzakladatelem je rakouská pojišťovací skupina 

UNIQA Group. Její silné kapitálové zázemí a dlouholeté zkušenosti zahraničního partnera 

pojišťovně umožnily stát se velmi rychle stabilní pojišťovnou v České republice. Pojišťovna 

UNIQA má více než 180 poboček, které řídí 6 regionálních ředitelství. Tato struktura 

zabezpečuje intenzivní servis pro zákazníky po celé České republice. 

Pojišťovna UNIQA nabízí občanům České republiky produkty životního pojištění, 

pojištění vozidel, majetkového pojištění, úrazového pojištění, cestovního pojištění, 

zdravotního pojištění. 

                                                 

1
 Zahrnuje i pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu s výplatou důchodu, přičemž výše 

ročního důchodu se násobí koeficientem 10. 
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Základní kapitál pojišťovny je 500 milionů Kč. Předepsané pojistné v roce 2011 činilo 

385 milionů Kč. 

Pojištěny mohou být osoby do věku 75 let. Pro úrazové pojištění pojišťovny UNIQA 

se za dítě považuje osoba do věku 18 let, respektive do věku 26 let, pokud se soustavně 

připravuje na budoucí povolání.  

Úrazové pojištění lze sjednat pro: 

- případ trvalého tělesného poškození pojištěného následkem úrazu, 

- případ smrti pojištěného následkem úrazu, 

- dobu léčení úrazu, 

- dobu hospitalizace v důsledku úrazu, 

- případ vzniku nákladů spojených s úrazem, 

- případ vzniku zlomenin v důsledku úrazu, 

- případ vzniku popálenin v důsledku úrazu, 

- případ kosmetické operace v důsledku úrazu, 

- případ hospitalizace v důsledku úrazu. 

Pokud je ve smlouvě sjednáno pojištění trvalých následků úrazu a tento úraz zanechá 

trvalé následky, tj. omezení funkce tělesných orgánů nebo jejich ztrátu, vzniká nárok 

pojištěnému na pojistné plnění. Rozsah trvalých následků určuje lékař pojistitele v procentech 

dle příslušné oceňovací tabulky. Pokud příslušná tabulka stanoví procentuální rozpětí, určí 

pojistitel výši plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídala rozsahu poškození. Pokud je 

v pojistné smlouvě sjednáno progresivní plnění za trvalé následky úrazu, stanoví se výše 

pojistného plnění v procentech způsobem uvedeným v tabulce 3.5:  

 

Tab. 3.5: Oceňovací tabulka pro progresivní plnění PROG4 

Rozsah trvalých následků úrazu v % Výpočet pojistného plnění 

do 25% včetně z 1x pojistné částky 

nad 25% do 50% včetně z 2x pojistné částky 

nad 50% do 75% včetně z 3x pojistné částky 

nad 75% do 100% včetně z 4x pojistné částky 

Zdroj: UNIQA (dostupné ke dni 16. února 2013) 
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Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno progresivní plnění PROG6 za trvalé následky 

úrazu, výše plnění je stanovena v procentech podle postupu, uvedeném v následující tabulce: 

 

Tab. 3.6: Oceňovací tabulka pro progresivní plnění PROG6 

Rozsah trvalých následků úrazu v % Výpočet pojistného plnění 

do 25% včetně z 1x pojistné částky 

nad 25% do 50% včetně  z 2x pojistné částky 

nad 50% do 75% včetně z 3x pojistné částky 

nad 75% do 95% včetně z 4x pojistné částky 

nad 95% do 100% včetně  z 6x pojistné částky 

Zdroj: UNIQA (dostupné ke dni 16. února 2013) 
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4 Výběr optimálního produktu úrazového pojištění pro konkrétní 

subjekt 

V této kapitole je vybrán optimální produkt úrazového pojištění pro daný subjekt, 

který má zájem o uzavření úrazového pojištění. Pro výběr optimálního produktu jsou použity 

modely vícekriteriálního hodnocení variant. Srovnávány jsou tyto produkty úrazového 

pojištění: Rodinné úrazové pojištění Mozaika České podnikatelské pojišťovny, úrazové 

pojištění pojišťovny Kooperativa, úrazové pojištění Family pojišťovny Generali a úrazové 

pojištění pojišťovny UNIQA. 

4.1 Charakteristika subjektu úrazového pojištění 

Subjektem je slečna Klára, které je 23 let s trvalým bydlištěm ve Vrbně pod Pradědem. 

Studuje vysokou školu a přechodné bydliště má na kolejích VŠB. Klára je velmi aktivní 

ve svém volném čase, a proto je pro ni úrazové pojištění značně důležité. Sporty provozuje 

pouze rekreačně. Je svobodná, bezdětná, bydlí s rodiči. Protože slečna nepracuje a nemá 

pravidelné příjmy, budou jí pojistné platit rodiče.  

Požadavky klientky jsou, aby pojistné bylo co nejnižší a co nejvyšší kapitál 

pojišťovny. Dále požaduje, aby pobočka byla co nejblíže místa přechodného bydliště pro 

případ, že bude potřebovat nějaké změny ve smlouvě. Dalším kritériem je dostupnost 

informací o produktech, aniž by musela chodit na pobočku pojišťovny. Klientka požaduje 

možnost progresivního plnění a možnost bezhotovostní platby. Důležitá je rovněž ochota 

zaměstnanců pojišťovny. Posledním kritériem klientky je, aby předepsané pojistné vybraných 

pojišťoven bylo co nejvyšší. 

4.2 Stanovení variant a kritérií 

Pro stanovení optimálního produktu úrazového pojištění je potřeba definovat 

jednotlivé varianty, které budou dále hodnoceny. Variantami jsou jednotlivé, dříve popsané 

produkty: 

- V1 – rodinné úrazové pojištění Mozaika České podnikatelské pojišťovny, 

- V2 – úrazové pojištění pojišťovny Kooperativa, 

- V3 – úrazové pojištění Family pojišťovny Generali, 

- V4 – úrazové pojištění pojišťovny UNIQA. 
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Na základě předchozích požadavků budou posuzována kritéria: 

- K1 – výše pojistného – minimální, 

- K2 – možnost progresivního plnění – ano, 

- K3 – možnost bezhotovostní platby – ano, 

- K4 – dostupnost informací o produktech – rozmezí 1 až 10 bodů, 

- K5 – ochota zaměstnanců pojišťovny – rozmezí 1 až 10 bodů, 

- K6 – vzdálenost pobočky od místa přechodného bydliště – minimální, 

- K7 – výše základního kapitálu pojišťovny - maximální, 

- K8 – předepsané pojistné pojišťoven – maximální. 

4.3 Posuzovaná kritéria 

Nejdůležitějším kritériem pro výběr úrazového pojištění si klientka zvolila výši 

pojistného. I když budou platit pojistné rodiče, je na toto kritérium kladen velký důraz. 

V následující tabulce 4.1 budou uvedeny jednotlivé varianty a pojistné, které za jednotlivé 

varianty bude placeno. Pojistné je uvedeno měsíčně a jednotlivá rizika jsou ohodnocena 

v nejnižších částkách. Ve variantě V4 je ve výši pojistného obsažena hodnota asistenční 

služby, která činí 240 Kč za rok. 

 

Tab. 4.1: Výše pojistného (v Kč/měsíc) 

Varianta Výše pojistného  

V1 157 

V2   92 

V3 192 

V4        76,25 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následujícím kritériem pro komparaci produktů úrazového pojištění je možnost 

progresivního plnění. V následující tabulce 4.5 je uvedena informace, zda je možnost 

progresivního plnění u trvalých následků úrazu. 

 

Tab. 4.5: Možnost progresivního plnění 

Varianta Progresivní plnění 

V1 ano 

V2 ano 

V3 ano  

V4 ano 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Další kritérium, které klientka považuje za důležité při rozhodování, je možnost 

bezhotovostní platby. V dnešní době má možnost téměř každý využívat internetové 

bankovnictví, které šetří mnoho času a rovněž také finanční prostředky klienta. V následující 

tabulce 4.6 je uvedena informace, zda u vybraných pojišťoven je možnost bezhotovostní 

platby. 

 

Tab. 4.6: Možnost bezhotovostní platby  

Varianta Možnost bezhotovostní platby 

V1 ano 

V2 ano 

V3 ano 

V4 ano 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dalším zvoleným kritériem je dostupnost informací o produktech. Pojišťovny by 

měly umožnit snadno získat podstatné informace o pojištění, aniž by zájemce o úrazové 

pojištění musel chodit na pobočku. Nejčastější formou je uvést informace na svých 

internetových stránkách. V následující tabulce 4.4 je uvedena dostupnost informací 

o produktech na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven. Je možno udělit 1 až 10 

bodů, přičemž 10 bodů bude uděleno té pojišťovně, která na svých stránkách uvádí nejvíce 

potřebných informací. Naopak 1 bod dostane pojišťovna s nejméně informacemi na svých 

webových stránkách. 

 

Tab. 4.4.: Dostupnost informací o produktech jednotlivých pojišťoven 

Varianta Bodové ohodnocení 

V1 10 

V2 4 

V3 1 

V4 7 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následné kritérium, ochota zaměstnanců pojišťovny, udává, jak jsou na pobočkách 

pojišťoven zaměstnanci ochotni podávat informace potenciálním klientům. Tato ochota bude 

ohodnocena body 1 až 10, přičemž 10 bodů obdrží pojišťovna, jejíž zaměstnanci byli vůči 

klientce nejochotnější. Naopak 1 bod obdrží ta pojišťovna, kde zaměstnanci dané pojišťovny 

se ke klientce chovali neochotně nebo nepodali dostatečné či požadované informace. 

Ohodnocení je uvedeno v následující tabulce 4.7. 
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Tab. 4.7 : Ochota zaměstnanců pojišťoven 

Varianta Bodové ohodnocení 

V1 10 

V2 7 

V3 1 

V4 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dalším důležitým kritériem pro klientku je vzdálenost pobočky od místa 

přechodného bydliště. Je požadováno, aby pobočka nebyla příliš daleko a při potřebě 

osobního získání informací, klientka nestrávila mnoho času dojížděním na pobočku. U každé 

varianty bude stanovena vzdálenost v kilometrech od místa přechodného bydliště. Protože 

klientka studuje v Ostravě, je pro ni výhodnější vyřídit potřebné údaje právě v místě 

přechodného bydliště. Jak je možno vidět v tabulce 4.3, mají pojišťovny v Ostravě-Porubě 

dobře dostupné pobočky. 

 

Tab. 4.3: Vzdálenost pobočky od místa přechodného bydliště (v km) 

Varianta Vzdálenost 

V1 1,1 

V2 2,1 

V3 2,3 

V4 1,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výše základního kapitálu je méně důležitým kritériem. Podle klientky výše 

základního kapitálu odpovídá spolehlivosti pojišťovny. Domnívá se, že čím vyšší základní 

kapitál pojišťovna má, tím je její spolehlivost vyšší. Základní kapitál pojišťoven, nabízejících 

posuzované produkty, je uveden v následující tabulce 4.2.  

 

Tab. 4.2: Základní kapitál vybraných pojišťoven (v tis. Kč) 

Varianta Základní kapitál  

V1 1 000 000 

V2 3 000 000 

V3    500 000 

V4    500 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Posledním kritériem je předepsané pojistné v jednotlivých pojišťovnách za rok 2011. 

Tato hodnota by podle klientky měla být co nejvyšší, poněvadž předpokládá, že předepsané 

pojistné vypovídá o počtu klientů, kteří si danou pojišťovnu vybrali a jejich ochotě platit 

právě této pojišťovně pojistné. Předepsané pojistné je za úrazové pojištění z internetových 

stránek ČAP. Hodnoty předepsaného pojistného jednotlivých pojišťoven jsou uvedeny 

v následující tabulce 4.8. 
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Tab. 4.8: Předepsané pojistné (v tis. Kč) 

Varianta Hodnota předepsaného pojistného 

V1    69 391 

V2 330 114 

V3 143 258 

V4 385 502 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4 Stanovení vah kritérií 

V podkapitole jsou stanoveny váhy jednotlivých kritérií pomocí metody pořadí, 

metody párového srovnání a metody bodovací. 

4.4.1 Stanovení vah metodou pořadí 

U stanovení vah metodou pořadí je postupováno podle metodologie uvedené 

v kapitole 2.3.2.1.1. Jednotlivá kritéria jsou seřazena od nejdůležitějšího po kritérium, které je 

nejméně důležité. Nejdůležitějšímu kritériu je přiřazeno 8 bodů, potom nejméně důležitému je 

přiřazen 1 bod. Váhy kritérií jsou vypočítány podle vzorce (2.3). V následující tabulce 4.9 je 

uvedeno pořadí, bodové ohodnocení a váhy jednotlivých kritérií. 

 

Tab. 4.9: Váhy kritérií metodou pořadí 

Kritérium Pořadí Bodové ohodnocení Váhy kritérií 

K1 1 8 0,22 

K2 2 7 0,19 

K3 3 6 0,17 

K4 4 5 0,14 

K5 5 4 0,11 

K6 6 3 0,08 

K7 7 2 0,06 

K8 8 1 0,03 

∑ 36 36 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.4.2 Stanovení vah metodou párového srovnání 

Metodologie pro stanovení vah pomocí metody párového srovnání je uvedena 

v kapitole 2.3.2.1.2. Preference jednotlivých kritérií jsou dosazena do tabulky (2.2) pro 

Fullerův trojúhelník. Jsou porovnána vždy dvě kritéria a tomu, které je stanoveno 

důležitějším, bude přiřazena jednička, v opačném případě bude přiřazena nula. Druhý sloupec 

výsledných vah se počítá proto, že je potřeba zrušit nulové váhy. Pro přepočet je použit 

vzorec (2.3). 
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Tab. 4.10: Váhy kritérií metodou párového srovnání 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
Počet 

preferencí 

Výsledné 

váhy 

Výsledné 

váhy 2 

K1  1 1 1 1 1 1 1 7 0,25 0,22 

K2   1 1 1 1 1 1 6 0,21 0,20 

K3    1 1 1 1 1 5 0,18 0,17 

K4     1 1 1 1 4 0,14 0,14 

K5      1 1 1 3 0,11 0,11 

K6       1 1 2 0,07 0,08 

K7        1 1 0,04 0,05 

K8         0 0,00 0,03 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Následně je stanoven počet srovnání dle vzorce (2.5). Tento počet srovnání je roven 

 

 
 =  

       

2
= 2 . 

 

 

4.4.3 Stanovení vah metodou bodovací 

Metodologie, podle které je proveden výpočet pro stanovení vah pomocí metody 

bodovací, je uvedena v kapitole 2.3.2.1.4. Každé kritérium je bodově ohodnoceno na stupnici, 

kterou jsme si předem stanovili. Bodová stupnice je stanovena v rozsahu 1 až 10 bodů. 

Kritérium, které je bezvýznamné obdrží 1 bod, naopak kritérium, které je považováno za 

absolutně důležité obdrží 10 bodů. V následující tabulce 4.11 je zobrazeno bodové 

ohodnocení a váhy jednotlivých kritérií. Váhy jednotlivých kritérií jsou spočítány podle 

vzorce (2.7). 

 

Tab. 4.11: Stanovení vah metodou bodovací 

Kritérium Bodové ohodnocení Váhy kritérií 

K1 10 0,22 

K2 9 0,20 

K3 8 0,18 

K4 7 0,16 

K5 5 0,11 

K6 3 0,07 

K7 2 0,04 

K8 1 0,02 

∑ 45 1 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4.4 Vyhodnocení metod 

Pro stanovení vah jednotlivých kritérií byla užita metoda pořadí, párového srovnání 

a bodovací. V následující tabulce 4.12 jsou uvedeny výsledky stanovení vah dle jednotlivých 

metod a průměrné váhy. Jako nejdůležitější bylo označeno kritérium K1, tedy výše pojistného. 

Nejméně důležitým je pro daný subjekt kritérium K8, což je označení pro kritérium 

předepsané pojistné. 

 

Tab. 4.12: Výsledné váhy kritérií podle užitých metod 

Kritérium Metoda pořadí 
Metoda párového 

srovnání 
Metoda bodovací Průměrné váhy 

K1 0,22 0,22 0,22 0,22 

K2 0,19 0,20 0,20 0,20 

K3 0,17 0,17 0,18 0,17 

K4 0,14 0,14 0,16 0,15 

K5 0,11 0,11 0,11 0,11 

K6 0,08 0,08 0,07 0,08 

K7 0,06 0,05 0,04 0,05 

K8 0,03 0,03 0,02 0,02 

∑ 1 1 1 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5 Vícekriteriální hodnocení variant 

V této kapitole je zvolen optimální produkt úrazového pojištění pro slečnu Kláru. Pro 

hodnocení variant je použita metoda váženého pořadí a metoda založená na přímém 

(expertním) stanovení dílčích ohodnocení. 

4.5.1 Aplikace metody váženého pořadí 

Při užití metody váženého pořadí je vycházeno z údajů kriteriální matice. Kriteriální 

matice je zobrazena v následující tabulce 4.13. Účelem matice je seřazení hodnot jednotlivých 

variant. Protože jsou varianty hodnoceny i na bázi kritérií, která obsahují informace 

kvalitativního charakteru, jsou tyto informace převedeny na informace kvantitativního 

charakteru, přitom hodnotám ANO je přiřazeno hodnocení 10 bodů a hodnotám NE je 

přiřazen 1 bod. 

 

Tab. 4.13: Kriteriální matice 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

V1  157 10 10 10 10 1,1 1 000 000    69 391 

V2   92 10 10   4 7 2,1 3 000 000 330 114 

V3 192 10 10   1 1 2,3    500 000 143 258 

V4        76,25 10 10   7 4 1,1    500 000 385 502 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V následující tabulce 4.14 je hodnotám z kriteriální matice, která je zobrazena 

v předešlé tabulce 4.13, přiděleno pořadí. Pořadí je přiřazeno podle splnění požadavků. 

Variantě, která má nejlepší splnění požadavků, bude přiřazeno pořadí 1. Variantě, která bude 

mít nejhorší splnění požadavků, bude přiřazeno pořadí 4. 

 

Tab. 4.14 : Kriteriální matice s pořadím variant kritérií 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ∑ 

V1 3 1 1 1 1 1 2 4 14 

V2 2 1 1 3 2 3 1 2 15 

V3 4 1 1 4 4 4 4 3 25 

V4 1 1 1 2 3 1 4 1 14 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce 4.15 jsou váhy kritérií, které jsou dosazeny. Pomocí průměrných vah je 

proveden přepočet pořadí.  

 

Tab. 4.15: Kriteriální matice s aplikací průměrných hodnot vah 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ∑ Pořadí 

V1 0,66 0,20 0,17 0,15 0,11 0,08 0,10 0,08 1,55 2 

V2 0,44 0,20 0,17 0,45 0,22 0,24 0,05 0,04 1,81 3 

V3 0,88 0,20 0,17 0,60 0,44 0,32 0,20 0,06 2,87 4 

V4 0,22 0,20 0,17 0,30 0,33 0,08 0,20 0,02 1,52 1 

Průměrné 

váhy 
0,22 0,20 0,17 0,15 0,11 0,08 0,05 0,02 -  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pomocí metody váženého pořadí je pro klientku nejvýhodnější Úrazové pojištění 

pojišťovny UNIQA, druhým nejvýhodnějším je rodinné úrazové pojištění Mozaika České 

podnikatelské pojišťovny. Dalším v pořadí by bylo doporučeno úrazové pojištění RUBIKON 

pojišťovny Kooperativa a v poslední řadě pak úrazové pojištění Family Generali pojišťovny. 

4.5.2 Aplikace metody přímého stanovení dílčích ohodnocení 

Pro hodnocení variant pomocí metody založené na přímém (expertním) stanovení 

dílčích ohodnocení je vycházeno z kriteriální matice uvedené v tabulce 4.13. 

V následující tabulce 4.16 budou jednotlivá kritéria ohodnocena body podle preferencí 

klientky. Bodová stupnice bude nastavena v rozmezí 1 až 10 bodů. Nejhorší varianta bude mít 

ohodnocení 1 bod a naopak nejlepší varianta bude ohodnocena 10 body. 
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Tab. 4.16: Kriteriální matice 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ∑ 

V1 5 10 10 10 10 10 3 1 59 

V2 8 10 10 4 7 8 10 8 65 

V3 1 10 10 1 1 1 1 3 28 

V4 10 10 10 7 4 10 1 10 62 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následně budou jednotlivým kritériím dosazeny váhy. V tabulce 4.17 budou 

zobrazeny i průměrné váhy jednotlivých kritérií a následné ohodnocení jednotlivých variant. 

 

Tab. 4.17: Kriteriální matice s aplikací průměrné hodnoty vah 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ∑ Pořadí 

V1 1,10 2,00 0,17 1,50 1,10 0,80 0,15 0,02 8,37 2 

V2 1,76 2,00 0,17 0,60 0,77 0,64 0,50 0,16 8,13 3 

V3 0,22 2,00 0,17 0,15 0,11 0,08 0,05 0,06 4,37 4 

V4 2,20 2,00 0,17 1,05 0,44 0,80 0,05 0,20 8,44 1 

Průměrné 

váhy 
0,22 0,20 0,17 0,15 0,11 0,08 0,05 0,02 -  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro klientku je při užití metody založené na přímém (expertním) stanovení dílčích 

ohodnocení pořadí stejné jako u předchozí metody. Nejvhodnějším je úrazové pojištění 

pojišťovny UNIQA, druhým nejvhodnějším je rodinné úrazové pojištění Mozaika České 

podnikatelské pojišťovny. Další v pořadí by bylo doporučeno úrazové pojištění RUBIKON 

pojišťovny Kooperativa. A v poslední řadě pak úrazové pojištění Family pojišťovny Generali. 

4.6 Optimální produkt úrazového pojištění pro daný subjekt 

Užitím dvou metod pro hodnocení jednotlivých variant došlo ke stejným výsledkům. 

Použita byla metoda váženého pořadí a metoda založená na přímém stanovení dílčích 

ohodnocení. Pomocí těchto metod byl zvolen optimální produkt pro klientku podle kritérií, 

které si sama zvolila. 

V následující tabulce 4.18 jsou uvedeny jednotlivé varianty, výsledné hodnoty zjištěné 

na bázi metod pro hodnocení variant a pořadí. Ve sloupci Pořadí variant dle metody je 

uvedeno výsledné pořadí užitím metody váženého pořadí a užitím metody založené na 

přímém stanovení dílčích ohodnocení. 
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Tab. 4.18: Výsledné hodnoty jednotlivých metod hodnocení variant 

  Hodnocení variant metodou Pořadí variant dle metody 

 
váženého pořadí 

založenou na 

přímém stanovení 

dílčích ohodnocení 

váženého pořadí 

založené na 

přímém stanovení 

dílčích ohodnocení 

V1 1,70 7,32 2 2 

V2 1,93 8,13 3 3 

V3 3,41 2,75 4 4 

V4 1,85 7,45 1 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je z předchozí tabulky zřejmé, nejvhodnější produkt lze pro klientku jednoznačně 

stanovit. Užitím obou metod je optimálním produktem úrazové pojištění nabízené 

pojišťovnou UNIQA.  
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5 Závěr 

Cílem práce byla komparace produktů úrazového pojištění a následný výběr 

optimálního produktu dle požadavků konkrétního pojišťovaného subjektu. Pro komparaci 

byly zvoleny 4 produkty úrazového pojištění, a to Rodinné úrazové pojištění Mozaika 

nabízené Českou podnikatelskou pojišťovnou, úrazové pojištění RUBIKON pojišťovny 

Kooperativa, úrazové pojištění Family pojišťovny Generali a úrazové pojištění pojišťovny 

UNIQA. K posouzení kritérií bylo použito osm kritérií, a to výše pojistného, výše základního 

kapitálu pojišťovny, vzdálenost pobočky od místa přechodného bydliště, dostupnost informací 

o produktech, možnost progresivního plnění, možnost bezhotovostní platby, ochota 

zaměstnanců pojišťovny a předepsané pojistné. 

Práce je kromě úvodu a závěru rozdělena do tří částí. 

V první části byl popsán úraz a jeho pojištění. Poté byla uvedena klasifikace pojištění 

se začleněním úrazového pojištění pomocí této klasifikace. Dále v kapitole byly uvedeny 

formy úrazového pojištění a modely vícekriteriálního rozhodování. Popsány byly základy 

vícekriteriálního rozhodování. Vysvětleny byly pojmy rozhodovací proces, cíl rozhodování, 

subjekt a objekt v rozhodovacím procesu, rozhodovací kritéria atd. Následně byly popsány 

metody stanovení vah kritérií a metody vícekriteriálního hodnocení variant. 

Ve druhé části byl uveden přehled pojišťoven nabízejících úrazové pojištění v České 

republice. Popsány byly produkty úrazového pojištění a náhodně zvolené pojišťovny 

poskytující tyto produkty.  

Ve třetí části byl popsán konkrétní subjekt a jeho požadavky pro výběr optimálního 

produktu. Byly stanoveny varianty a kritéria dle požadavků subjektu. Byly vypočteny váhy 

jednotlivých kritérií pomocí metod pro stanovení vah kritérií. Použita byla metoda pořadí, 

metoda párového srovnání a metoda bodovací. Pomocí metod hodnocení variant byl 

vyhodnocen nejlepší produkt úrazového pojištění. Užita byla metoda váženého pořadí 

a metoda založená na přímém (expertním) stanovení dílčích ohodnocení. Výsledky byly 

totožné. 

Užitím obou metod byla jako nejlepší varianta zvolena V4, tedy úrazové pojištění 

pojišťovny UNIQA. Hlavním kritériem byla výše pojistného. Hodnota tohoto kritéria byla 

76,25 Kč za měsíc, což představuje nejlepší hodnotu ze všech srovnávaných produktů. 

Kritérium možnosti progresivního plnění a bezhotovostní platby bylo u všech variant stejné. 

Všechny varianty nabízí progresivní plnění a možnost bezhotovostní platby. Dostupnost 

informací o produktech měla u této varianty druhé nejlepší ohodnocení, tzn. na internetových 
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stránkách bylo uvedeno malé množství potřebných informací. Varianta obdržela 7 bodů z 10. 

Ochota zaměstnanců pojišťoven byla vyhodnocena u této varianty jako druhá nejlepší, 

varianta obdržela 7 bodů z 10. Dále byla hodnocena ochota personálu a podání všech 

požadovaných informací. Hodnota obdržela 4 body z 10. Vzdálenost pobočky od místa 

přechodného bydliště byla 1,1 km, což je nejlepší hodnota spolu s variantou V1, tedy 

rodinným úrazovým pojištěným Mozaika nabízené Českou podnikatelskou pojišťovnou. Výše 

základního kapitálu bylo 500 milionů Kč. Jednalo se o nejnižší hodnotu srovnávaných variant 

spolu s variantou V3. Poslední kritérium, předepsané pojistné, mělo u této varianty nejlepší 

hodnocení, a to 385 502 000 Kč. 

Varianta V1, což bylo rodinné úrazové pojištění Mozaika nabízené Českou 

podnikatelskou pojišťovnou, nesplnila kritérium výše pojistného. Hodnota pojistného byla u 

této varianty druhou nejvyšší, tedy 157 Kč za měsíc. Dále nebylo splněno kritérium 

předepsaného pojistného. Hodnota byla nejnižší, tedy 69 391 000 Kč. 

Varianta V2, kterou bylo úrazové pojištění RUBIKON pojišťovny Kooperativa, 

nesplnila kritérium dostupnost informací o produktech. Bodové ohodnocení této varianty byly 

4 body z 10. Dále byla mnohem vyšší vzdálenost pobočky od místa přechodného bydliště 

oproti variantě V1 a V4. Vzdálenost byla 2,1 km. 

Varianta V3, tedy úrazové pojištění Family nabízené pojišťovnou Generali, byla 

zvolena jako nejméně vhodná. Varianta měla nejvyšší měsíční pojistné, což bylo 192 Kč za 

měsíc, dále nesplňovala dostupnost informací o produktech. Bodové ohodnocení u této 

varianty byl 1 bod z 10. Rovněž ochota zaměstnance pojišťovny byla nejhorší. Hodnota 

tohoto kritéria byla 1 bod z 10. Vzdálenost pobočky od místa přechodného bydliště byla 

nejvyšší, tedy 2,3 km. Varianta měla nejnižší základní kapitál. Ten činil 500 000 000 Kč. 

Hodnota předepsaného pojistného byla druhá nejhorší, činila 143 258 000 Kč.  
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Seznam zkratek 

aj.  a jiné 

a.s.  akciová společnost 

atd.  a tak dále 

atp.  a tak podobně 

ČAP  Česká asociace pojišťoven 

ČPP  Česká podnikatelská pojišťovna 

K  kritérium 

Kč  Koruna česká 

km  kilometr 

kol.  kolektiv 

ks  kusů 

s.  strana 

Tab.  tabulka 

tis.  tisíc 

tj.  to je 

TN  trvalé následky 

tzn.  to znamená  

tzv.  tak zvané 

V  varianta 

VIG  Vienna Insurance Group 



 

 

 


