
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Abstrakt  

V diplomové práci „Zajištění majetku průmyslových společností“ jsou obecně popsány 

základní pojmy problematiky a klasifikace rizik, dále je věnována pozornost obecným 

postupům řízení rizik, jako je. identifikace, ohodnocení a snižování rizika, na práci 

pojišťovacího makléře, problematiku pojištění a také na vzájemnou provázanost těchto 

oblastí. Další část se zabývá vybraným průmyslovým subjektem, zhodnocením rizik 

ohrožující jeho činnost z pohledu makléře, preferencemi na jejich krytí a stávající 

pojistnou ochranou. Z výsledků provedené analýzy je následně doporučen návrh 

optimalizace pomocí pojištění a pojistných produktů a dalších vhodných doplňkových 

pojišťovacích služeb k zabezpečení dlouhodobé prosperity průmyslového subjektu. 
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Riziko; analýza rizik; pojišťovací makléř; riziková zpráva; optimalizace pojistného krytí. 

Abstract 

In this thesis, "The collateral property industrial companies" are generally described basic 

concepts and issues of risk classification, further attention is paid to the general risk 

management practices, such as identification, assessment and risk reduction, work an 

insurance broker, insurance issues and the interdependence of these areas. Another section 

deals with selected economic entity, the evaluation of risks threatening its activities from 

the perspective of a broker, preferences on their existing coverage and insurance 

protection. From the results of the analysis is then recommended design optimization using 

insurance and insurance products and other appropriate supplementary insurance services 

to ensure long-term prosperity of a business. 
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1 Úvod 

„Jestliže nemůžete řídit riziko, nemůžete ho kontrolovat. Pokud ho nemůžete kontrolovat, 

nemůžete ho řídit. To znamená, že hrajete hazardní hru a doufáte, že budete mít štěstí 

[19].“ 

Lidská společnost je od počátku svého vývoje neustále ohrožována negativními důsledky 

nepředvídatelných událostí, majících původ jak v povaze přírodních sil, tak 

v nedokonalosti samotné společnosti. Základním rysem těchto událostí je jejich nahodilost 

v čase a v rozsahu způsobených následků. Snaha zmírnit důsledky způsobené nepříznivými 

nahodilými událostmi vedla nejprve ke spojování jednotlivců a skupin do společenství, 

jejichž činnost byla založena na principu solidarity. Konečným historickým výsledkem 

přeměny těchto společenství, spojených především s rozvojem dělby práce, industrializace 

společnosti, je vznik pojišťoven a pojišťovnictví [28]. Praxe nás přesvědčuje, že pojištění 

jako nástroj řízení ekonomického subjektu je velmi potřebné a důležité zejména 

v rozvinuté tržní ekonomice. 

Éra globalizace v dnešní době s sebou přináší řadu nových vývojových trendů, jak 

finančních, tak především na pojistných trzích. Za hlavní globální vliv lze označit změny 

v charakteru rizik. Vznik nových pojistných nebezpečí staví pojistitele před problém 

identifikace rizika a predikci budoucích škod plynoucích z těchto nových nebezpečí. 

Především katastrofický rozsah škod akcentuje na hledání dalších alternativních forem 

přenosu rizika a efektivnější formy pojištění. 

Diplomová práce se zabývá návrhem komplexní ochrany pro konkrétní průmyslový 

subjekt na základě vybraných pojistných produktů. Cílem předkládané diplomové práce je 

popsat problematiku pojištění průmyslových subjektů jako jednoho ze způsobů finančního 

krytí následků rizik a dále nalézt nejlepší možné řešení pojištění pro konkrétní průmyslový 

subjekt, jež by prostřednictvím vhodných pojistných produktů poskytla dostatečnou 

ochranu před nepříznivými, nahodilými událostmi. Předkládaný text by měl objasnit 

základní pojmy v pojišťovnictví a pojišťovnického práva, zdůraznit význam 

a ekonomickou nutnost kvalitního a komplexního pojistného krytí, zejména 

pro podnikatele.  
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Tato práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část 

přibližuje vývoj a současnost v oblasti pojištění a pojišťovnictví, poskytuje obecné 

informace týkající se pojistného trhu, význam pojišťovnictví, právní úpravu 

v pojišťovnictví. Dále je vysvětlen základní vztah mezi rizikem a pojištěním, jejich 

klasifikaci a řízení rizika, rovněž je přiblížena problematika podnikatelských rizik a jejich 

krytí formou pojištění. Praktická část je věnována pojištění skupiny AGROFERT, a.s. 

Je zde představena činnost průmyslového subjektu a její základní zaměření. 

Jsou definována rizika konkrétního subjektu, uveden přehled současného pojistného krytí, 

provedena analýza stávajícího pojistného programu vybraného průmyslového subjektu. 

V závěrečné části jsou navrženy nové pojistné produkty, které by pro průmyslový subjekt 

měly být přínosné. V závěrečné části bude shrnuta problematika pojištění průmyslového 

subjektu a navrženo nové pojistné krytí pro skupinu AGROFERT, a.s. 

Téma k vypracování diplomové práce bylo zvoleno z důvodu současné aktuálnosti 

problematiky pojištění a managementu majetkových podnikatelských rizik. Práce je 

založena na osobních zkušenostech ve skupině jednoho z největších poskytovatelů 

pojišťovacího a rizikového managementu pro velké a střední průmyslové a obchodní 

společnosti, asociace a municipality ve střední, východní, jižní Evropě a ve Společenství 

nezávislých států.  

Při zpracování této práce je vycházeno z právnické a ekonomické literatury, příslušné 

legislativy, internetových stránek a materiálů konkrétního průmyslového subjektu 

a mezinárodní makléřské společnosti. 
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2 Vývoj pojišťovnictví 

Lidská společnost a jednotlivci byli vždy vystaveni a ovlivňováni důsledky negativních 

nahodilých událostí. Tyto nepředvídatelné události pramení jak z přírodních sil, tak 

i z nedokonalosti samotné společnosti. Nahodilé události jako např. živelní katastrofy 

a úrazy vedly odedávna k úvahám o různých způsobech vyrovnávání se s těmito 

skutečnostmi, které do značné míry ovlivňovaly životy lidí. Celková snaha, která vedla 

ke zmírnění důsledků způsobených nahodilými událostmi, vedla ke spojování jednotlivců 

a skupin do společenství. Tato činnost společenství byla založena na principu solidarity. 

Tím, že všichni členové společenství přispívali pojistným na vytváření potřebné finanční 

rezervy, tím tyto rezervy mohly být následně použity na náhradu škod, které vznikly 

některému z těchto členů. Historickým výsledkem tohoto dlouhého vývoje byl vznik 

pojišťovacích spolků, pojišťoven a pojišťovnictví. Počátky pojišťovnictví se vztahují 

až k jisté vyšší formě vyvinutosti lidské společnosti, kdy už nestačily běžné a naturální 

formy mezilidské solidarity v dané komunitě. Dělba práce dospěla do stádia, že se 

vyčlenily počátky směny (fáze rozvíjející se zbožní výroby) a kdy si její účastník 

(prodávající) nemohl dovolit riziko ztráty produktu.  

2.1 Legislativní rámec podnikání v pojišťovnictví v podmínkách ČR 

K základním oblastem legislativní úpravy pojišťovnictví patří na jedné straně právní 

úprava vztahů mezi klientem a pojistitelem a na druhé straně právní úprava podmínek 

činnosti subjektů poskytujících pojišťovací služby, zejména pojistitelů, dále pojišťovacích 

zprostředkovatelů, samostatných likvidátorů pojistných událostí, případně dalších. 

Právní úpravu pojišťovnictví můžeme rozdělit na veřejnoprávní a soukromoprávní.  

2.1.1 Právní úprava provozování pojišťovací činnosti a navazující činnosti  

Zákon o pojišťovnictví udává základní rámec a pravidla pro podnikání v pojišťovnictví 

[33]. Určuje možné právní formy podnikání v pojišťovnictví, definuje pojmy související 

s pojišťovací a zajišťovací činností, vymezuje pravomoci a činnost státního dozoru 

nad pojišťovnictvím. Zákon obsahuje výčet pojistně technických rezerv, které jsou 
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pojišťovny povinny vytvářet, určuje způsoby jejich investování, propočet solventnosti 

pojišťoven, upravuje účetnictví pojišťoven. 

Zákonem o pojišťovnictví se řídí: 

 provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou 

se sídlem na území ČR, 

 provozování pojišťovací činnosti na území ČR pojišťovnou se sídlem na území 

jiného členského státu EU a na území evropského hospodářského prostoru, 

 provozování pojišťovací činnosti na území ČR pojišťovnou se sídlem na území 

jiného státu (mimo EU), 

 výkon státního dozoru v pojišťovnictví, 

 výkon zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. 

2.2 Regulace pojišťovnictví 

2.2.1 Význam regulace v pojišťovnictví a vývoj v přístupu k regulaci 

Nutnost regulace pojišťovací činnosti ze strany státu vyplývá z charakteru pojišťovací 

služby. Klienti si za předem zaplacené pojistné kupují finanční krytí důsledků událostí, 

které mají nahodilý charakter a nastanou v budoucnu. Dochází k časovému rozdílu mezi 

placením pojistného a výplatou pojistného plnění. V rámci tohoto časového prostoru může 

dojít ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na možnost hrazení závazků 

ze strany pojistitele vůči klientům. Tento možný negativní dopad lze prostřednictvím 

regulace zmírnit [1].  

Základní cíle regulace v pojišťovnictví: 

 ochrana klientů využívajících pojistné produkty, 

 zabezpečení stability odvětví pojišťovnictví a důvěryhodnosti konkrétních institucí, 

 podpora transparentnosti při provozování pojišťovacích služeb. 

Regulace znamená konstruování pravidel správného fungování pojišťovnictví ve vztahu 

k výše uvedeným základním cílům regulace.  
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České pojišťovnictví se vyvíjí v tržním prostředí v souladu s normami Evropské unie. 

Značné kompatibility se podařilo dosáhnout v ekonomice pojištění (účetnictví, technické 

rezervy, solventnost). Obecně se rozšířila mezinárodní spolupráce jak na úrovni státu, tak 

i České asociace pojišťoven. 

Základním a hlavním principem regulace je režim jediné licence = jediné povolení 

umožňující jakékoliv pojišťovně registrované v jakémkoliv z 27 států prodávat své 

produkty prostřednictvím poboček v jiném státě nebo ze svého sídla přes hranice.  

2.2.2 Státní dozor v pojišťovnictví 

Existence státního dozoru v pojišťovnictví je dána povahou pojišťovací činnosti. Úkolem 

státního dozoru v pojišťovnictví je kontrola, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje 

záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele. Hlavním úkolem 

dozoru je tedy chránit zájmy pojištěných subjektů a zabezpečit možnost, aby na pojistném 

trhu byla široká škála produktů, o které je zájem.  

Dohledovým orgánem v pojišťovnictví je Česká národní banka, která jej vykonává 

zejména v zájmu ochrany spotřebitelů [33]. ČNB není při výkonu státního dozoru 

v pojišťovnictví samotným subjektem. Spolupracují s ní také mezinárodní organizace 

například Mezinárodní asociace pojistných dozorů IAIS, orgány dozoru jiných států 

a organizace, působící v pojišťovnictví například Česká kancelář pojistitelů ČAP. 

2.3 Pojistný trh 

Pojistný trh představuje systém ekonomických vztahů a institucí uskutečňujících 

pojišťovací činnosti včetně investování volných prostředků, kterými pojišťovací instituce 

disponují [8].  

2.3.1 Pojistný trh v České republice  

V České republice byl vytvořen pojistný trh na počátku devadesátých let. V období 

od počátku devadesátých let se podoba pojistného trhu v České republice postupně 

významně změnila. A to z pohledu struktury subjektů na pojistném trhu operujících, 

z pohledu struktury a podoby pojistných produktů i z pohledu regulace pojišťovacích 



 

 

9 

 

aktivit. Dále pro pojišťovnictví v České republice charakteristické postupné zvyšování 

významu pojištění v ekonomice. 

Situace na pojistném trhu v České republice se odvíjí od ekonomických podmínek 

a legislativních změn. Dále od aktuálního dění na světových finančních a pojistných trzích, 

především na evropském pojistném trhu [5].  

2.3.2 Faktory ovlivňující pojistný trh 

Pojistný trh a dění na něm ovlivňují především dva druhy faktorů. Jedná se o faktory 

vnější (makroekonomické) a o faktory vnitřní (mikroekonomické). 

Do skupiny vnějších faktorů patří činitelé, na něž jednotlivé subjekty pojistného trhu 

nemají přímý vliv. Jde spíše o výkonnost a obecnou charakteristiku ekonomiky. 

Dnes, v době dlouhodobé krize je jim ovšem věnována náležitá pozornost i populárním 

pojetí [21]. Jde o makroekonomické veličiny jako je výše a růst HDP, vývoj inflace, míra 

nezaměstnanosti atd. Dalo by se hovořit i o demografických údajích – počet obyvatel, 

věková struktura. Těchto faktorů je velké množství a většinou silně, byť nepřímo ovlivňují 

pojistné prostředí.  

Zajímavé je srovnání v mezinárodním měřítku. Česká republika je součástí Evropské unie, 

největšího pojistného trhu. Podílí se na něm ovšem jen 0,14 %. ČR má také nízký podíl 

přijatého pojistného na HDP (3,6 %), tedy třikrát méně než například Irsko [14]. 

Vnitřní faktory jsou ty, které souvisí s chováním subjektu na pojistném trhu. U pojistitelů 

se jedná o pojišťovací a zajišťovací činnost a lze se bavit například o různé strategii, 

předvídání, riskování, konkurenčním boji mezi pojišťovnami. 

Na straně pojistníků a pojištěných se pak jedná především o zájem o pojištění a chápání 

významu pojištění obecně [27]. Patří sem také činnost orgánů státního dozoru a profesních 

organizací.  

2.4 Pojištění a pojišťovnictví 

Obecná teorie řízení národního hospodářství rozlišuje mezi průřezovými a odvětvovými 

ekonomikami, od tohoto členění se odvozuje zásadní pojmová odlišnost mezi kategoriemi 

pojištění a pojišťovnictví. Specifika různých segmentů celkové struktury ekonomiky 
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(ekonomika průmyslu, ekonomika zemědělství, ekonomika dopravy, ale také ekonomika 

bankovnictví a ekonomika pojišťovnictví) vyžadují odlišné řídící přístupy.  

Pojišťovnictví představuje specifické odvětví ekonomiky, zahrnující všechny 

specializované instituce – komerční pojišťovny a pojištění představuje v tomto kontextu 

průřezovou ekonomiku, sloužící k ovlivňování ekonomik odvětvových. V tomto kontextu 

je třeba poznamenat, že do pojmu pojišťovnictví např. u nás není obvyklé zahrnovat 

instituce sociálního pojištění a také zdravotní pojišťovny – naše pojetí pojmu zahrnuje 

jenom ty instituce, které provozují komerční pojištění [9]. 

Při hledání vhodných forem organizace a řízení společnosti, mající za cíl tržně konformně, 

tedy na komerčních principech eliminovat negativní finanční důsledky dopadů nahodilosti, 

patří mezi tradiční instituce, řešící tento problém systémy přenášení rizika, tedy pojištění, 

chápané jako průřezová ekonomika, prolínající prakticky všemi odvětvími a sektory 

ekonomiky a společnosti [2]. Jeho institucionalizací představuje pojišťovnictví, které je 

ovšem nutno chápat v celém svém komplexu, tedy jednak jako specifické odvětví 

ekonomiky, zahrnující ekonomické subjekty provozující pojištění, tedy komerční 

pojišťovny v jejich konkrétních organizačních formách jako samostatné ekonomické 

entity, ale také jako součást různých forem integrovaných finančních služeb. 

Mezi instituce, které se zahrnují pod pojem pojišťovnictví, patří: 

 pojišťovny a zajišťovny, 

 pojišťovací zprostředkovatelé, 

 státní dozor nad pojišťovnictvím, 

 asociace pojišťoven, asociace a svazy zprostředkovatelů, 

 samostatní likvidátoři pojistných událostí, 

 finanční instituce zabývající se pojištěním vedle pojišťoven, 

 poradenské a ostatní firmy v oblasti pojišťovnictví. 

2.5 Pojišťovny a jejich klienti 

Prvoplánovým předmětem činnosti pojišťovny je přebírat na sebe smluvně 

definovaná rizika svých klientů [6]. Plnění jejího závazku nastává v budoucím období, 
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kdy dojde k smluvně definované události, nepříznivě dopadající na klienta. Za tuto službu 

inkasuje „fair“ pojistné. Pojišťovny se tudíž ve svém systému hospodaření musejí 

vyrovnat jednak s nahodilostí, představující obsah pojišťovacího byznysu a důležitým 

faktorem časového zpoždění, který je další výraznou charakteristikou pojišťovací činnosti. 

Vedle svého prvoplánového určení pojišťovna v druhém plánu hospodaří s dočasně 

volnými prostředky rezerv na nahodilé výkyvy a časové zpoždění, související s vlastní 

pojišťovací činností a představující další výraznou složku systému hospodaření pojišťovny. 

Obě složky, vlastní pojišťovací činnost a investiční činnost jsou dvě strany téže mince, 

i když historicky nebyly vždy chápány ve své jednotě.  

Druhým účastníkem pojistného vztahu jsou klienti – pojistníci a pojištění. Ke vzniku 

pojištění je třeba, aby mezi klientem a pojišťovnou byla uzavřena pojistná smlouva, 

pokud pojištění nevznikne na základě jiné skutečnosti, např. zákonného ustanovení[13].  
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3 Riziko – jeho klasifikace a řízení 

3.1 Základní charakteristika pojistného rizika 

Průmyslová rizika souvisejí s výrobou, využíváním výroby, zásobováním 

a s komercionalizací produktů daného subjektu [4]. 

Riziko [18] je chápáno jako nejistota, která může způsobit ztrátu. 

Riziko [11] je obecně spojeno s pravděpodobností výskytu nežádoucích událostí, například 

s pravděpodobností ztráty.  

Riziko [3] je definováno jako expozice důsledků nejistoty. Toto zahrnuje možnost ztráty 

nebo zisku, nebo odchylky od požadovaných nebo plánovaných výsledků, jako důsledek 

nejistoty spojené s přijetím konkrétního postupu v konkrétním případě. 

Riziko je často chápáno jako nebezpečí vzniku určité ztráty. Finanční teorie definuje riziko 

jako volatilitu (kolísavost) [24] finanční veličiny (hodnoty portfolia, zisku apod.) okolo 

očekávané hodnoty v důsledku změn parametrů.  

Definice rizika v pojišťovnictví: 

 v pojišťovnictví rozumíme rizikem zápornou odchylku od normálu, 

 projevem působení rizika může být poškození, zničení nebo ztráta života, zdraví 

nebo majetku pojištěného, 

 poškození, zničení nebo ztráta je vyčíslitelná v peněžních jednotkách. 

3.2 Klasifikace rizik 

Věcná klasifikace rizik [17]: 

 rizika výrobní (pojištění pro případ poškození nebo zničení věcí živelní událostí, 

pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění ztrát způsobených přerušením 

provozu), 

 rizika ekonomická (pojištění finančních rizik, pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem organizace/managementem/vadným výrobkem), 

 rizika obchodní (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem povolání), 
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 rizika informační (pojištění elektronických zařízení), 

 rizika sociální (úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění příjmů 

v době pracovní neschopnosti), 

 rizika technická (environmentální pojištění), 

 rizika logistická (dopravní pojištění přepravy, pojištění pro případ odcizení věcí). 

Schopnost průmyslových subjektů nakládat s riziky tak, aby škody, které rizika subjektům 

způsobí, byly minimalizovány, je ovlivněna i mírou ovlivnitelnosti toho kterého rizika 

z úrovně subjektu. Ta je mimo jiné dána i tím, zda je subjekt vystaven internímu riziku 

i externímu riziku. Rizika se tedy rozlišují podle toho, zda se jejich příčiny vyskytují 

v dotyčném subjektu samotném, nebo jsou-li součástí okolí průmyslového subjektu. 

Mezi interní rizika [7] se řadí ta, která se projevují uvnitř průmyslového subjektu, a která 

je podnikatel či management subjektu schopen víceméně řídit a ovlivňovat. 

Dělí se na: 

 technické rizikové faktory – výrobní kapacita, inovační aktivita, shoda výrobku 

s normovanými požadavky, dopady provozu zařízení na životní prostředí, havárie 

výrobních zařízení, zastaralost technického vybavení, systém údržby a oprav, 

 ekonomické rizikové faktory – finanční síla, provozní náklady a náklady 

na zdroje, přístup k finančním zdrojům, marketingová náročnost, investice, platební 

schopnost, platební politika, 

 socio-politické rizikové faktory – kvalita managementu a jeho rozhodnutí, 

organizační struktura, komunikační systém, dodržování etických kodexů, profesní 

a kvalifikační struktura zaměstnanců, adekvátnost školení a vzdělávání, styk 

s veřejností. 

Externí rizika jsou faktory prostředí, ve kterém podnik musí fungovat, a které jsou vně 

přímé kontroly a řízení podnikatelského subjektu. 

Rizika můžeme dělit podle dalších kritérií [7]. Rozdílnost klasifikace vychází z celkové 

koncepce rizika a seskupení podobných druhů rizik.  
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Proto můžeme dělit rizika následovně: 

Rizika přírodní – jsou vyvolaná přírodními silami, kdy jejich vznik a vývoj je poměrně 

těžké předvídat, ale především také ovlivnit. 

Rizika způsobená lidskou činností – můžeme je dále ještě rozlišit na rizika způsobená 

samotnými lidmi, ale také na rizika technická, způsobená technickými prostředky, 

kterých je nakonec také člověk tvůrcem a zhotovitelem[17].  

Fyzické riziko se vztahuje k fyzickým vlastnostem osob nebo předmětů: 

 poškození zdraví (na velikost rizika může mít vliv nebezpečnost povolání 

jednotlivých osob nebo skutečnost, že trpí opakující se chorobou), 

 ztráta, zničení nebo poškození majetku (např. odcizení movitého majetku, 

poškození budovy nebo sestavy objektů z nehořlavého nebo hořlavého materiálu 

a protipožárně více či méně zabezpečené nebo nezabezpečené), 

 ztráta, zničení nebo poškození motorového vozidla (riziko se zvyšuje úměrně 

velikosti města, hustější dopravě, stupni zabezpečení vozidla proti odcizení), 

 odpovědnost za škodu představuje povinnost uhradit způsobené škody jiným 

(třetím) osobám (např. výše náhrady škody v případě poškození zdraví se odvíjí, 

kromě jiného, od měsíčního příjmu poškozeného; v případě poškození majetku 

náhrada škody vychází z hodnoty majetku fyzických nebo právnických osob). 

Morální riziko se týká lidských aspektů, které mohou ovlivnit výsledek (např. nedostatek 

péče ze strany pojištěného jako důsledek nerespektování právních norem závazných 

pro všechny občany v povinnosti předcházet rizikům a škodám, které mohou způsobit). 

Čisté riziko představuje takový stav po události, kdy výsledek pro nás může být pouze 

nepříznivý anebo se nejvýše ocitneme ve stejné situaci jako před vznikem dané události. 

Spekulativní riziko představuje stejnou možnost pro získání příležitosti dosáhnout ztráty, 

jakož i zisku (např. investování do akcií) [20]. 

Finanční rizika představují možnost měření výsledku v peněžním vyjádření, při kterém je 

možné stanovit určitou peněžní hodnotu jako výsledek působení rizika (např. ztráta zisku 

v důsledku požáru nebo přerušení provozu v důsledku poškození strojů a zařízení firmy). 
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3.3 Řízení rizika 

Pod pojmem řízení všeobecně lze chápat cílevědomé a efektivní podnikání s cílem 

dosáhnout prosperity průmyslového subjektu (zisku) s minimálními náklady. 

Řízení rizik je kompletní proces zjištění, kontroly, eliminace a minimalizace nejistých 

událostí, které mohou subjekt ovlivnit. Schopnost včas rozpoznat a účinně řídit rizika je 

nedílnou součástí strategického řízení každého managementu. 

Opravdu účinné řízení rizik (především podnikatelských) může být dosaženo pouze 

v případě, kdy [23]: 

 je jasně definována strategie subjektu vzhledem k jeho hlavním cílům, a to včetně 

rizikové strategie, 

 funguje komplexní proces řízení rizik, který je podpořen vhodným informačním 

systémem (respektive systémem pro podporu rozhodování, expertním systémem 

apod.), 

 management klade na řízení rizik dostatečný důraz a existují osoby odpovědné 

za řízení rizik, 

 existuje fungující interní kultura a schopnost se dále rozvíjet a přizpůsobovat 

novým výzvám rizik. 

Při procesu řízení Rizik management průmyslového subjektu provádí [22]: 

 analyzuje riziko, monitoruje a měří je (vyhodnocoval) ve vnějším i vnitřním 

prostředí subjektu (včetně stanovení závěrů a doporučení pro management 

subjektu), 

 definuje cíle v oblasti snižování rizik subjektu (korespondující s definovanou 

rizikovou strategií subjektu) a určí nejvhodnější strategii snižování rizika, 

 následně stanoví a implementuje nejvhodnější metody snižování rizik 

do podmínek konkrétního průmyslového subjektu – například určí, zda bude 

diverzifikovat výnosy, obchodní dodavatele, zda riziko zadrží apod., 

 vyhodnotí uplatnění rizikové strategie subjektu v praxi, za provádění rizikové 

politiky subjektu nese odpovědnost osoba (respektive skupina, tým pracovníků), 

tzv. risk manažer. 
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Risk management je racionální jednání v rizikové situaci tak, aby se chránila stávající 

a budoucí aktiva subjektu. Úkolem Risk managementu je dosáhnout přijatelného 

stupně bezpečnosti při vynaložení optimálních nákladů na prevenci a pojištění, a dále 

zajistit vytvoření dostatečných rezerv pro případ krizových situací k rychlému 

znovuobnovení výroby a opětnému uvedení podniku do stabilního stavu.  

K úkolům rizikového manažera patří především: 

 maximální možné omezení pravděpodobnosti výskytu rizik, 

 předvídání a organizování důsledků realizace rizik takovým způsobem, aby dopad 

(finanční, obchodní, lidský) byl pro subjekt co nejnižší. 

Cílem Risk managementu je dosažení bezpečné činnosti při co nejnižších nákladech 

na zajištění této bezpečnosti. 

Risk management je komplex jednání, který směřuje: 

 k nalezení a posouzení nejvýznamnějších rizik,  

 k posouzení jak s riziky naložit. 

Pro obor Risk management a zejména pro jeho součást risk inženýring je charakteristické 

systematické využívání inženýrských znalostí, technických a manažerských dovedností 

a veškerého dostupného know-how vůbec za účelem optimální ochrany životů, majetku 

a životního prostředí. Pojem systémové bezpečnosti znamená do budoucnosti zaměřené 

určování a řízení nebezpečných rizik v průběhu celého životního cyklu určitého projektu, 

produktu nebo systému.  

3.4 Risk management a fáze aplikačního procesu [10] 

3.4.1 První fáze procesu analýzy: Identifikace rizika 

První je tzv. analýza rizika, v jejímž rámci se provádí identifikace a kategorizace rizika 

a kvantitativní zhodnocení míry rizika, ohrožujícího ekonomickou činnost lidí 

(na celospolečenské, úrovni průmyslového subjektu, úrovni rodiny, jednotlivce atd., 

nejširší možnosti aplikace jsou ovšem na úrovni průmyslového subjektu). 

Nicméně na úspěšnosti v rámci identifikace, provedené inventarizaci všech známých rizik, 
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závisí kvalita dalších fází procesu. V současné době, kdy dochází ke kvalitativním změnám 

v obsahu rizik, je identifikace rizika klíčovou fází Risk managementu [26]. 

3.4.2 Druhá fáze procesu analýzy: Ovládání rizika 

Výsledky analýzy rizika jsou východiskem pro druhou fázi – ovládání rizika, výstupem 

této fáze procesu Risk managementu jsou požadavky na konkrétní opatření, realizovaná 

ve třetí fázi – kontrole a financování rizika. V rámci kontroly rizika jsou přijímána opatření 

k předcházení realizace rizika, vyhýbání se negativním důsledkem a jejich snižování.  

Předmětem zkoumání Risk managementu jsou všechna tato rizika: 

 fyzických ztrát nebo poškození majetku a škod na zdraví, 

 odpovědnosti za škody, 

 přerušení ekonomické (výrobní) činnosti, 

 chyb v řízení (např. neadekvátní plánování), 

 nedbalosti (např. špatné balení výrobku), 

 technologická, 

 politická, 

 sociální, 

 vyplývající z přírodního prostředí (např. klima, míra vyčerpanosti zdrojů atd.). 

Prvních pět výše uvedených druhů rizik se na současné úrovni poznání vesměs považuje 

za řízením kontrolovatelná, zbylá čtyři rizika jsou považována kontrolovatelná 

omezeně.  

3.4.3 Třetí fáze procesu: Finanční eliminace důsledků realizace rizika 

Pro finanční eliminování rizika pojistnou metodou v klasickém tržním prostředí, 

kvantifikovaného v předchozích fázích procesu Risk managementu, existují již zmíněná 

dvě alternativní řešení: buď krytí důsledků realizace rizika vlastními zdroji, které má 

daný průmyslový subjekt k dispozici, anebo transfer rizika, tedy pojištění. Vlastní krytí 

rizika může být podle kritérií Risk managementu úspěšné, jde-li o důsledky, projevující 

se jako předvídatelné, pravidelně se opakující, zhruba stejně intenzivní škody, jejichž 
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finanční krytí je ve finančních možnostech průmyslového subjektu i např. včetně využití 

úvěru apod. otázka vlastního krytí části rizik v sobě zahrnuje nutnost zkoumání finanční 

situace subjektu. Malé škody by měly být kryty běžnými náklady, střední škody 

z vytvořených rezerv.  

Ztráty, znamenající ohrožení finanční stability průmyslového subjektu, tedy zejména velké 

až katastrofální škody, by v intencích Risk managementu měly být předmětem pojištění 

[15]. 

3.5 Řízení rizik z pohledu pojišťovacího makléře 

Pokud se průmyslový subjekt rozhodne krýt rizika pomocí pojištění, většinou využívá 

služeb pojišťovacího makléře. Jedná se o zprostředkovatele pojištění, který kromě 

zprostředkovatelské činnosti nabízí klientovi i provedení rizikové analýzy, poradenskou 

činnost týkající se oblasti řízení rizik apod [12]. 

Následující část diplomové práce popisuje výhradně krytí rizik pojištěním, neboť se jedná 

o nejefektivnější způsob finančního krytí rizik.  

Práce je zaměřena na řízení rizik průmyslových subjektů z pohledu pojišťovacího 

makléře. Hlavním úkolem práce pojišťovacího makléře je sestavit pojistný program 

navazující na program rizikového managementu. Někteří autoři považují makléřské 

rizikové zprávy za jedny z nejdůležitějších dokumentů a vidí v tomto zásadní roli 

makléře na trhu [16]. 

Následující podkapitola definuje činnost a postup pojišťovacího makléře při analýze rizik 

průmyslového subjektu a následném návrhu pojištění.  

Přínos poradenských služeb makléře: 

 průmyslový subjekt získává v makléři poradce v oblasti, která je pro svou 

specifičnost značně komplikovaná, 

 odnímá většinu pracovního vytížení pro subjekt, které je spojeno se všemi otázkami 

spojenými se sjednáním a údržbou pojištění, správou škod a jejich vymáháním, 

 zjišťuje, stanovuje a předkládá subjektu materiály o rizikové situaci, které dále 

slouží managementu k přijímání opatření a k řešení, 

 přebírá odpovědnost za problematiku pojištění a vůči subjektu ze zákona odpovídá, 
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 řídí celý proces likvidace škod tak, aby klient dostal v nejkratším čase nejvyšší 

možné plnění. Při složitých škodách je úloha makléře nezastupitelná, 

 je konzultantem ve všech otázkách řízení rizik/ risk management, 

 je poradcem pro zamezení a maximální omezení rizik subjektu všude tam, 

kde na sebe subjekt přebírá zvýšení riziko, 

 zajišťuje pro specifická rizika nestandardní pojistné krytí v ČR i v zahraničí, 

 sjednocení pojistného programu – jednotné pojištění majetku, odpovědnosti, 

spoluúčasti, automatické dopojišťování majetku, 

 zajišťuje jednotné výkaznictví vůči představitelům subjektu o škodním průběhu, 

stavu pojištění, nákladech na pojištění, 

 je povinen nabídnout subjektu nejlevnější pojištění pro zachování maximálního 

rozsahu pojištění. 

3.6 Pojistitelná rizika 

Hranice mezi pojistitelností a nepojistitelností rizika se neustále vyvíjí. S rozvojem 

moderních technologií, informační techniky a také globalizací finančních trhů včetně 

zajištění se zvyšuje možnost pojistit i to, co dříve nepřipadalo ani v úvahu. 

Pojistitelnost života, zdraví i majetku však závisí především na financích. I zde platí, 

že pojistit lze téměř všechno, pokud na to poptávaný subjekt má dostatečné finanční 

zdroje. Naproti tomu však stojí právo pojišťovny rozhodnout, zda pojišťovna přijme dané 

riziko do pojištění a poskytne požadovanou pojistnou ochranu či zda pojistné riziko 

odmítne z důvodu vysoké rizikovosti nebo z důvodu nedostatečné kapacity.  

V souvislosti s pronikáním Risk managementu do povědomí podnikatelů, byla klasická 

pojistitelná rizika rozšířena o pojištění pro případ přerušení podniku, tj. riziko 

následných škod, navazujících na prvotní pojistitelnou škodu přímou. Do produktů 

pojištění průmyslníků a podnikatelů bylo dále zahrnováno riziko strojní, související 

s poruchou nebo havárií strojního zařízení, přičemž v rámci tohoto rizika bývají 

do pojistného krytí zahrnovány i některé události, o který by bylo možno diskutovat, 

zda mají klasické vlastnosti nahodilosti, např. chybná obsluha, předčasné opotřebení, vada 

materiálu apod. 
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Do základní kategorie pojištění podnikatelských a průmyslových rizik můžeme zahrnout: 

 pojištění majetku, 

 pojištění odpovědnosti za škodu, 

 pojištění právní ochrany, 

 pojištění finančních ztrát, 

 pojištění pohledávek, 

 pojištění majetku. 

Mezi pojištění majetku pro průmyslové subjekty se řadí: 

 živelní pojištění, 

 pojištění přerušení provozu (šomážní pojištění), 

 pojištění pro případ odcizení, 

 pojištění strojů a strojních zařízení, 

 pojištění elektronických zařízení, 

 havarijní pojištění, 

 pojištění přepravy zboží. 
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4 Riziková zpráva a pojistný program 

Rizikovou zprávu v makléřském obchodě lze využít při přípravě pojistného 

programu, který navrhuje makléř [14]. Průmyslový subjekt v ní nalezne vyjádření 

nezávislého odborníka k problematice, která může být v rámci provozní slepoty 

dlouhodobě přehlížena.  

4.1 Prvky rizikové zprávy  

 hodnocení hlavních nemovitostí - plánek budov a staveb, stavební konstrukce, 

použité materiály, rozměry, 

 výroba a výrobní operace – roční objem, uspořádání výroby, hlavní linky, 

kapacity, materiálové toky, rizikové operace, kumulace movitého majetku a zásob, 

automatizace, využití počítačů, údržba, inženýrské standardy, 

 suroviny, výrobky, skladování, doprava – dodavatelé, odběratelé, skladování 

tuhých, kapalných a plynných hořlavých látek, hořlavý a výbušný prach, doprava 

včetně vnitrozávodní, 

 důležitá média a energie – elektřina, zásobování a vlastní výroba, náhradní zdroje, 

pára, vytápění, spalování odpadů, vzduchotechnika, technické plyny, stlačený 

vzduch, voda atd., 

 požární ochrana a ostraha 

 pojistné události v předchozích období – závažné materiální škody, častý výskyt 

malých škod, přerušení provozu, odpovědnost za výrobek, profesní odpovědnost, 

jiné škody, 

 zmírnění přerušení provozu – kritická místa, doba pro nahrazení zařízení, 

závislost na IT, jiná řešení, 

 pravděpodobná maximální škoda. 
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4.2 Prvky pojistného programu 

Po analýze rizik a jejich ocenění může makléř navrhnout průmyslového subjektu 

vhodný pojistný program. Pro další upřesnění zejména v oblasti majetku 

popř. odpovědnosti za škody slouží riziková zpráva, popisující konkrétní situaci. 

Následují nabídky produktů, které mohou subjektu pomoci překonat obtížné situace. 

Nezřídka se do pojistné smlouvy připravují speciální nadstandardní ujednání. Po dohodě 

na konečné verzi pojistného programu následuje srovnání nabídek komerčních pojišťoven. 

Touto částí činnosti makléře se však už diplomová práce z důvodu rozsahu nezabývá. 

Pojistný program sestává z řady pojistných produktů, které při konkrétní aplikaci makléř 

modifikuje pomocí doplnění, zrušení výluk a nových formulací ve smlouvě. Důležité je 

uvědomění, že pojištění podnikatelů je zcela nepovinné, je možno jej zařadit do kategorie 

smluvního dobrovolného (neživotního rizikového) pojištění a je tedy zcela 

na průmyslovém subjektu, zda zváží vhodnost, velikost a míru ochrany před možnými 

riziky z činnosti podnikání. Existuje pravděpodobnost, že se průmyslový subjekt může 

vlivem nepříznivých událostí dostat do ekonomických problémů, pokud není zvolená 

patřičná pojistná ochrana. 
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5 Profil skupiny AGROFERT, a.s. 

Skupinu Agrofert tvoří mateřská společnost AGROFERT, a.s. a její dceřiné společnosti, 

které podnikají v segmentech chemie, zemědělství, potravinářství, pozemní techniky, 

obnovitelných zdrojů a nově i lesnictví, těžby a zpracování dřeva. 

Centrála AGROFERT, a.s. je mateřskou společností, která v současné době sdružuje a řídí více 

než 200 dceřiných subjektů ze sektoru chemie, zemědělství, potravinářství, pozemní techniky, 

obnovitelných zdrojů a nově i lesnictví, těžby a zpracování dřeva. 

Společnost AGROFERT vznikla 25. ledna 1993 jako společnost s ručením omezeným se čtyřmi 

stálými zaměstnanci. V době svého vzniku se zaměřovala výhradně na obchod s hnojivy 

na českém trhu. O rok později se transformovala na akciovou společnost a postupně rozšířila 

svůj obchodní záběr o zemědělské komodity, potraviny, pesticidy, chemikálie, suroviny 

a pohonné hmoty. Dnes se obchod centrály zaměřuje výhradně na obchod s pesticidy, mořidly 

a zemědělskými komoditami. AGROFERT, a.s. dále zastřešuje centrální aktivity 

koncernu v oblasti nákupu vybraných položek zboží a služeb, zabezpečuje prodej majetku 

(Agrofert Property) a nabízí finanční služby. Společnost AGROFERT, a.s. je zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 [37]. 

5.1 Představení skupiny AGROFERT, a.s. 

V segmentu chemie je AGROFERT, a.s. druhou největší skupinou v České republice. 

Chemický sektor v České republice lze rozdělit do několika oblastí - základní chemie, 

zpracování ropy (petrochemie), farmaceutický průmysl (výroba léků), gumárenský průmysl 

a průmysl plastů a výroba papíru. Z nich rozhodující jsou výroba základních chemických látek 

(64 % z celkových tržeb) a výroba léčiv (17 %). Podíly dalších pěti oborů jsou nižší - výroba 

chemických specialit a vláken (9 %), výroba čisticích a kosmetických prostředků (5 %), výroba 

nátěrových hmot (4 %), výroba pesticidů a agrochemikálií (1 %). 

Mezi klíčové zákazníky skupiny patří např. subjekty z oblasti zemědělství a potravinářství, 

výrobci nátěrových hmot a tiskových barev, zpracovatelé barviv a pigmentů pro textilní 

a automobilový průmysl, farmaceutické koncerny, zbrojařské firmy, producenti kosmetiky 

nebo firmy podnikající v oblastech stavebního či automobilového průmyslu. 
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Produkce chemických společností je zaměřena nejen na tuzemský trh, ale i na export 

- tři čtvrtiny výroby jsou určeny pro evropské trhy či do zámoří. 

Úspěšné fungování celé skupiny je založeno na dlouhodobých vztazích s obchodními partnery, 

kvalitní práci zkušených manažerů, odborníků a pracovitých lidí, na podnikatelské flexibilitě 

a maximálním využití synergických efektů ve skupině. 

Základní podnikatelskou filozofií skupiny AGROFERT, a.s. je vytváření výrobních vertikál 

využívajících půdu, chemii, živočišnou i rostlinnou výrobu a potravinářství tak, aby byla 

docílena maximální efektivita a znalosti navazujícího trhu v produktovém řetězci. 

V rámci neustálého růstu se skupina AGROFERT, a.s. nadále soustřeďuje nejen na akvizice 

společností, které zapadají do konceptu budování integrovaného zemědělsko-potravinářského 

komplexu v oblasti střední Evropy, ale i na budování nových výrobních kapacit. 

Růst skupiny AGROFERT, a.s. umožnila také důvěra bank. Nově nabyté společnosti tak mohly 

být restrukturalizovány a zefektivněny a dnes jsou z nich úspěšné a na trhu konkurenceschopné 

společnosti. 

5.2 Historie skupiny AGROFERT, a.s. 

AGROFERT vznikl 25.1.1993 jako společnost s ručením omezeným. V roce 1994 došlo 

k transformaci na akciovou společnost AGROFERT, a.s. 

Společnost byla ve svých počátcích zaměřena na obchod s hnojivy na českém trhu. Rychle 

se etablovala a začala každoročně výrazně zvyšovat objem svých tržeb. S postupným 

upevňováním své tržní pozice společnost rozšířila i svůj obchodní záběr o zemědělské 

komodity, potraviny, pesticidy, chemikálie, suroviny a pohonné hmoty. 

Na počátku roku 1997 dospěla skupina AGROFERT, a.s. do stádia stabilizace obchodní 

i majetkové struktury. Tato získala značný vliv na trhu a její kapitálová síla výrazně 

převyšovala reálně dosaženou výši vlastního jmění společnosti. Za účelem zviditelnění 

skutečné hodnoty firmy bylo ve stejném roce rozhodnuto o zásadní organizační změně. 

Na základě rozhodnutí řádné valné hromady bylo navýšeno základní jmění dceřiné společnosti 

AGROFERT, a.s. o vklad části podniku AGROFERT, a.s. AGROFERT, a.s. tímto krokem 

převzal veškeré obchodní aktivity své mateřské společnosti. AGROFERT, a.s. si ponechal 

aktivity v oblasti poskytování účetních služeb a organizačně ekonomického poradenství. 
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Dnes patří skupina AGROFERT, a.s. k nejdynamičtějším společnostem nejen v oboru svého 

podnikání, ale i v rámci celé české ekonomiky. Od roku 1996 pravidelně zaujímá ve výši zisku 

i obratu na jednoho zaměstnance čelní pozice v ČR. 

Od počátku svého založení skupina AGROFERT, a.s. úspěšně propojuje svoji obchodní činnost 

s realizací strategie akvizic společností, které spadají do sféry jeho obchodních zájmů. 

Dnes společnost vlastní významné majetkové účasti ve zpracovatelských, výrobních 

a distribučních podnicích zemědělského, potravinářského, chemického průmyslu a v odvětví 

obnovitelných zdrojů, lesnictví, těžby a zpracování dřeva, které tvoří základ budované 

skupiny AGROFERT, a.s. 

Strategie řízené expanze je založena na rychlé a efektivní restrukturalizaci majetkových účastí 

při současném striktním zachování ekonomické prosperity a stability všech zainteresovaných 

subjektů. 

Okolo skupiny AGROFERT, a.s. se vytvořila silná skupina sdružující subjekty mající vazbu 

na českou chemii, zemědělství, potravinářství, obnovitelné zdroje a lesnictví. Tato skupina je 

dnes obratově největším koncernem v českém zemědělství a druhou největší v české chemii. 
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6 Příprava a administrace pojistných smluv makléřem 

Z charakteru činnosti segmentu chemie skupiny AGROFERT, a.s., kterým se průmyslový 

subjekt věnuje a ze skladby aktiv, vyplývají rizika, jejichž nepříznivé následky se dají 

snížit uzavřením odpovídajících pojistných smluv. Výstupy z provedené analýzy budou 

ovšem jen doporučením. Konečné rozhodnutí, zda dané riziko pojistit, či zvolit jinou cestu 

jeho řízení, ale vždy zůstává na vedení průmyslového subjektu.  

6.1 Realizace služeb pro společnosti s chemickou výrobou 

 Synthesia, a.s., 

 Lovochemie, a.s., 

 DEZA, a.s., 

 PRECHEZA a.s., 

 Fatra, a.s. 

6.2 Proces přípravy 

Celý proces přípravy a administrace pojistných smluv pro skupinu AGROFERT, a. s. 

zahrnuje: 

 pochopení potřeb,  

 identifikace rizik a jejich ocenění, 

 výběr rizika a prevence, 

 optimalizace pojistného programu v souladu s finančním plánováním,  

 zhodnocení stávajících pojistných smluv, 

 zpracování nabídek pojistného trhu, 

 vyhodnocení nabídek trhu a doporučení pojistného programu, 

 správa pojistných smluv, 

 pomoc při likvidaci pojistných událostí, 
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 informace o pojistném trhu, 

 informace v oblastech souvisejících  s pojištěním (daňové, účetní apod.), 

 odborné přednášky a semináře. 

Jedním z prvních úkolů makléře je detailní identifikace, ocenění a návrh k řízení rizik - risk 

management. Na základě toho se navrhne program krytí rizik formou vhodné skladby 

pojištění.  

Makléř a jeho Risk management detailně vyhodnotí míru živelních rizik ve všech 

společnostech segmentu chemie skupiny AGROFERT, a.s. s ohledem na jejich 

lokalizaci, navrhne skladbu pojištění živelních rizik (jak pro případ věcných škod, tak 

i pro případ následných škod vzniklých z přerušení provozu) a podá návrh preventivních 

opatření k minimalizaci ztrát. Případně je připraven spolupracovat v posouzení 

havarijních plánů společností s ohledem na minimalizaci škod způsobených živelní 

událostí (např. protipovodňové plány apod.).  

Risk management disponuje specialisty pro oblast chemie, kteří provedou analýzu 

výrobních rizik (tzv. rizikové zprávy) ve všech společnostech segmentu chemie skupiny 

AGROFERT, a.s. s ohledem na možnost vzniku vlastních majetkových škod a také 

na možnost vzniku škod na cizím majetku. Tito rizikoví specialisté kvalifikovaně určí 

maximální možnou škodu (hodnotu EML - Estimated Maximum Loss - za předpokladu 

vývoje nejzávažnějšího scénáře havárie), která bude určující pro výši krytí škod 

z majetkového pojištění.  

Dále posoudí maximální možnou odpovědnostní škodu způsobenou činností skupiny 

cizímu subjektu, která bude určující pro výši krytí škod z odpovědnostního pojištění. 

Součástí rizikové analýzy bude posouzení škod způsobených vadným výrobkem, 

které vychází z detailní znalosti skladby výrobků a ze zkušeností s likvidacemi škod 

v daném segmentu průmyslu a také posouzení škod spojených se stažením výrobku z trhu. 

Dále se specialisté zaměří na zhodnocení strojních a elektronických rizik ve výrobě 

(turbosoustrojí, kondenzační turbíny, dálkové řízení výrob, apod.) a navrhnou opatření 

ke snížení rizik. 

Do hodnocení výrobních rizik specialisté zahrnou možnost alokace výroby v rámci 

skupiny výrobců AGROFERT, a.s. a tím i možnost minimalizace ztrát z přerušení 

provozu. Návrhy preventivních opatření k minimalizaci pojistných rizik se projednávají 
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s pojistiteli, kteří se formou příspěvku (bonifikace) finančně podílejí na jejich realizaci. 

Na základě analýzy tohoto druhu rizika se navrhne skladba pojištění vhodnou 

pro krytí škod skupiny AGROFERT, a.s.  

Risk management zhodnotí míru ekologických škod (maximální možnou škodu), 

které mohou způsobit společnostem segmentu chemie skupiny AGROFERT, navrhne 

preventivní opatření a způsoby rychlé asanace kontaminované oblasti. Pro společnosti, 

které podléhají působnosti zákona č. 59/2006 Sb. “o prevenci závažných havárií” [34] 

připraví pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie.  

Analýzu rizik aplikuje makléř na všechna rizika ohrožující ekonomickou stabilitu 

průmyslového subjektu. Makléř před vlastní analýzou rizik stanoví pro skupinu 

AGROFERT, a.s. správnou pojistnou hodnotu pro skladbu majetkového pojištění, 

která vychází z přesného technického popisu objektů, zařízení, stavu zásob, výkonů 

společností za poslední období. Pojistná hodnota je jeden ze základních parametrů 

pro ocenění rizik.   

Analýza rizik (identifikaci a kvantifikaci zdrojů ohrožení majetku, života a zdraví 

osob a životního prostředí) se zaměří nejprve zvlášť na každou společnost skupiny 

AGROFERT, a.s. a navrhne se individuální preventivní opatření. Poté, ve spolupráci 

s managementem jednotlivých společností, se posoudí havarijní a kontingenční plány 

v celé skupině včetně preventivních opatření, které povedou k významné prevenci ztrát 

(např. možnost suplování výroby, využití obložnosti strojních komponent ve skupině, 

atd.).  

Cílem analýzy rizik pro skupinu AGROFERT, a.s. je: 

 předejít vzniku rizikových situací, 

 připravit subjekt na zvládnutí kritických situací, 

 připravit realizaci následných činností souvisejících s likvidací následků krizové 

události, 

 pomoc se zpracováním krizového plánu, který je podkladem pro implementaci cílů 

krizového řízení a pro zvládnutí kritických situací s přijatelnými ztrátami 

a možností obnovy provozu. 
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Na základě provedení rizikových prohlídek Risk management vyhotoví pro skupinu 

AGROFERT, a.s. analýzu rizik (rizikovou zprávu) podle jednotlivých druhů havárií. 

Analýza rizik se zaměří na: 

 charakteristiku objektů a druh výroby (činnosti), 

 provozní, skladovací, transportní riziko, 

 místo možného výskytu havárie (kritické úseky výroby, riziko spojené 

se zásobováním surovinou a s exportem výrobků, působení cizích subjektů v rámci 

subjektu, atd.),  

 pravděpodobnost výskytu havárie, 

 možný rozsah havárie v závislosti na čase a dalších podmínkách (modelace rozsahu 

výbuchu a úniku toxické látky ze zařízení), 

 ohrožení osob, 

 možné škody (teoretické vyčíslení ztrát, stanovení hodnot EML, PML), 

 možné následně vyvolané havárie (riziko domino efektu),  

 možný způsob likvidace havárie,  

 zásady asanace havárie. 

Na základě provedených prohlídek Risk management podá návrhy preventivních opatření 

vedoucí k potlačení rizik. 

Návrhy preventivních opatření se týkají především: 

 bezpečnostní politiky a strategie bezpečnostních opatření, 

 informační bezpečnosti (systém řídících dokumentů, odpovědnost), 

 objektové a technické bezpečnosti (preventivně technické odstranění nebo omezení 

příčin havárií), 

 harmonogramu likvidace následků havárie (časový horizont obnovy provozu, 

kooperující firmy, odpovědnost, apod.). 
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6.3 Zhodnocení rizik u vybrané společnosti DEZA, a.s. 

Z rizikové zprávy společnosti DEZA, a.s. skupiny AGROFERT, a.s. je vybrána část 

popisující pojistná rizika [39]. Vychází z poznatků zjištěných během prohlídky 

a z poskytnutých informací. Cílem rizikové zprávy je poskytnout pojistitelům informace 

potřebné pro ocenění pojistného rizika a následné poptání majetkového pojištění 

na pojistném trhu.   

DEZA, a.s. je výhradním zpracovatelem surového benzolu a surového dehtu, což jsou 

vedlejší produkty vznikající při výrobě koksu z černého uhlí. Jedná se o dvě nezávislé 

větve zpracování, z čehož benzolová větev tvoří přibližně 30 % produkce a dehtová 70 % 

produkce. Získané čisté frakce jsou z větší části prodány na trhu a zbytek je následně 

chemicky zpracováván. 

Základní výrobní závod ve Valašském Meziříčí a územně odloučený provoz 

v Otrokovicích tvoří společnost DEZA, a.s., která je začleněna do vlastnické struktury 

skupiny AGROFERT, a.s.  

V příloze 2 lze nalézt mapu hlavního výrobního areálu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí. 

V příloze 3 je znázorněn nákres areálu DEZA ORGANIK, Otrokovice.  

6.3.1 Chemické zpracování 

 výroba FTA z naftalenu a o-xylenu, 

 výroba změkčovadel z FTA, 

 výroba antrachinonu z anthracenu (Organik Otrokovice), 

 výroba inden-kumaronových pryskyřic. 

Výroba změkčovadel plastů je závislá na produkci ftalanhydridu. Výroba ftalanhydridu 

je závislá na dvou vstupních surovinách - naftalenu a o-xylenu. O-xylen se nakupuje 

zvenčí a naftalen se vyrábí v DEZA, a.s. Při přerušení dodávky kterékoli suroviny dojde 

k přerušení výroby FTA. Na českém trhu lze smluvně zajistit 20 % spotřeby naftalenu 

a o-xylenu.   

Veškeré technologické provozy (destilace, rektifikace) jsou energeticky náročné a závislé 

na dodávce energie. Při běžném provozu teplárny má DEZA, a.s. dostatek tepla a smluvně 
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zajištěnou dodávku elektřiny. Riziko výpadku výroby tepla pro závod z teplárny 

je eliminované doplňkovými zdroji. 

6.3.2 Rizika požárů a výbuchů 

Technologické postupy a požární rizika jsou srovnatelná s postupy a riziky při zpracování 

ropy. Při zpracování se používá vodík a čpavek. V jednotlivých výrobnách a skladech 

se vyskytuje nebezpečí vzniku požáru, výbuchu, výronu hořlavých plynů, hořlavých 

kapalin a jejich par. Základním fyzikálním procesem zpracování je destilace hořlavých 

kapalin I. - IV. třídy nebezpečnosti za provozních teplot až 450 °C a tlaků až 4,8 MPa. 

Fyzikální zpracování benzolu a dehtu je doplněno chemickým zpracováním následných 

frakcí, což výrazně zvyšuje celkové riziko. Jedná se především o rafinaci benzolu a výrobu 

ftalanhydridu.  

DEZA, a.s. je si plně vědoma míry exponovaného rizika a investovala nemalé prostředky 

do požární prevence a represe. Již projektové rozdělení jednotlivých provozoven 

do požárních bloků s propojením na rozvod stabilní hasící pěny významně snižuje toto 

riziko. 

6.3.3 Rizika záplav a povodní 

V roce 1990 v důsledku přívalových dešťů a bouřky došlo k vylití sběrného potoka uvnitř 

závodu do areálu DEZA, a.s. V souvislosti s touto událostí byla přijata příslušná opatření 

(vyčištění koryta potoka, následné každoroční čištění). Potok byl oplocen, aby nedošlo 

k dalšímu zanesení. DEZA, a.s. neleží v záplavové oblasti řeky Bečvy. 

V roce 1997 (záplavové období na Moravě) nedošlo k vylití potoka do areálu DEZA, a.s., 

pouze došlo k zatopení sklepních místností. 

Areál v Otrokovicích se vyskytuje v záplavové oblasti řeky Moravy. 

6.3.4 Rizika vichřic 

S ohledem na charakter objektů je majetek DEZA, a.s. tímto nebezpečím exponován. 

Předpokládají se škody na opláštění některých objektů (energomosty). 
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6.3.5 Strojní rizika 

DEZA, a.s. disponuje poměrně značnou obložností náhradními díly (zdvojení 

turbodmychadel ve výrobně benzolu), čímž se významně minimalizuje ztráta z nevýroby 

v případě strojní poruchy. Expozici strojním rizikem lze očekávat u točivých zařízení 

(turbogenerátory ve strojovně teplárny). 

6.3.6 Elektronická rizika 

Zpracování benzolu a naftolu na rektifikačních kolonách je řízeno operátory z velínu 

za pomocí plně či částečně automatizovaného řídícího systému. Z pohledu přerušení 

výroby je citlivým místem místnost, kde jsou ve skříních umístěny digitální převodníky dat 

(serverovny). V případě jakékoliv poruchy je nákladná výměna tohoto zařízení, 

kterou zvládnou servisní firmy do 14 dní. 

6.4 Doporučení na minimalizaci pojistných rizik ve společnosti 

DEZA, a.s. 

6.4.1 Ohnivzdornost ve výrobních jednotkách 

V průběhu prohlídky byly zaznamenány rozdílné standardy ohnivzdorné isolace zařízení. 

Realizuje se rekonstrukce kabelových mostů pro distribuci elektřiny, což je cesta 

ke zlepšení rizika. Jednotlivé výrobní jednotky mají protipožární ochranu ocelových 

konstrukcí odpovídající jejich stáří: jsou zde již některá zlepšení ve zpracování dehtu, 

kde nosné konstrukce jsou na betonových pilířích až do výšky 6 m. Ve zpracování benzolu 

a rekonstruované výrobě ftalanhydridu chybí podobná ochrana. 

Proto je doporučeno provedení auditu všech plášťů kolon, požárně zatížit nosné ocelové 

konstrukce, potrubních a kabelových mostů s ohledem na jejich vystavení vůči požáru. 

Nechráněné ocelové nosné konstrukce a kabely mohou být chráněny ohnivzdornými 

materiály. 

6.4.2 Detekce zemního plynu a detekce hořlavých par 

Ve výrobních jednotkách, kde se nakládá z hořlavými kapalinami, nejsou instalovány 

detekční systémy v čerpacích objektech a ani okolo provozních zásobníků (přechodné 

skladování v průběhu kontroly kvality). Navíc zde nejsou stabilní detekční systémy 
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zemního plynu okolo pecí, které se užívají pro zahřívání v destilačních jednotkách dehtu, 

anthracenu a naftalenu. Včasná detekce přítomnosti par z hořlavých kapalin a zemního 

plynu může zabránit událostem s velmi závažnými důsledky jako je požár nebo výbuch 

výrobní jednotky. 

Proto je doporučeno instalovat detektory na únik hořlavých par v exponovaných místech 

jako jsou čerpací stanice, skladovací zařízení ve výrobě benzenu, destilační kolony 

na separaci rafinovaného benzolu a na únik zemního plynu v pecích, kde se používá zemní 

plyn.   

6.4.3 Stabilní hasící zařízení v čerpacích stanicích 

V areálu je vybudován rozvod pěnotvorné směsi. Některé výrobní jednotky jsou napojeny 

na tento rozvod (skladovací pole hořlavých kapalin), některé výrobní jednotky mají 

polostabilní hasící zařízení (anthracen). Bohužel čerpací stanice nejsou napojeny na tento 

systém. 

Proto je doporučeno instalovat stabilní pěnová hasicí zařízení alespoň v čerpacích 

stanicích destilace dehtu a benzolu.   

6.4.4 Havarijní blokační systém kotlů 

Během prohlídky bylo zaznamenáno, že plynové a kotle na topný olej nemají havarijní 

stop systém (ESD) blokující systém řízení hořáků nebo plynové detekce. 

Proto je doporučeno instalovat ESD do kotlů. 

6.4.5 Jednoduchá isolační praxe 

Během prohlídky bylo zaznamenáno, že na potrubí s hořlavými kapalinami (v benzenové 

destilační jednotce) je použitý pouze jeden ventil na odváděcím potrubí. Staré ventily mají 

instalované záslepky, ale na nových (zřejmě po náhradě za poškozené staré ventily) tyto 

záslepky chyběly.  

Případná porucha na těchto ventilech, a při úvaze chybějící detekce nebezpečné 

koncentrace hořlavých par a přítomnosti iniciačního zdroje, může vést k výbuchu mraku 

hořlavých par. 
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Proto je doporučeno zahájit akce na obnovení instalace těchto záslepek a odpovědným 

pracovníkem stanovit plán pro kontrolu podobného typu potrubí.  

6.4.6 Měření hladiny v zásobnících 

V průběhu diskuse a obhlídky areálu bylo zmíněno, že většina zásobníků pro skladování 

uhlovodíků mají jenom jednoduché kontrolní senzory na měření výšky hladiny. V případě 

překročení hladiny tyto senzory dají signál operátorovi k zastavení plnění zásobníku. 

Pokud dojde k poruše tohoto senzoru, pak může být zásobník přeplněn. 

Proto je doporučeno instalovat na zásobníky nezávislé měřící zařízení na měření výšky 

hladiny, které může zablokovat plnění.  

6.4.7 Požární detekce v serverovně 

Ve velínu výrobny ftalanhydridu bylo zmíněno, že přilehlá uzavřená místnost serverovny 

nemá instalovanou stabilní požární detekci. Po rekonstrukci má výrobna FTA 

nejmodernější úroveň řídícího systému odpovídající současnému stavu vědy, ale bylo již 

zapomenuto na ztrátu v případě nedetekovaného požáru v místnosti serverovny. 

Ztráta kontroly řízení procesu může vést k událostem se závažnými důsledky na výrobní 

jednotce. 

Proto je doporučeno přezkoumat místnost serverovny velínu FTA a instalovat stabilní 

požární detekci tam, kde ještě předtím nebyla instalována. 

Další návrhy a doporučení 

Na provoze Benzol opatřit štěpící stanici analyzátory kysličníku uhelnatého a v části 

rafinace vybavit jednotku analyzátory sirovodíku, kysličníku uhelnatého. Na všechny řídící 

velíny a sousedící místnosti s řídící elektronikou zavést EPS. Všechny řídící systémy 

v serverovnách vybavit samozhášecím plynovým zařízením. Zvážit instalaci detekčních 

čidel úniku organických látek, které mohou být zdrojem požáru nebo výbuchu 

ve vybraných klíčových místech v technologii výroby nebo na úložištích. 

Zavést kontinuální měření vibrodiagnostiky na vybraných strojních aparátech 

(turbogenerátory, ftalanhydrid atd.). Zvážit zavedení prediktivní údržby za použití 

termovize (elektro, potrubních trasy, zásobníky, ložiska turbogenerátorů, čerpadel atd.). 

Zavést kontinuální sledování některých vybraných parametrů souvisejících s charakterem 



 

35 

 

výroby na výpusti odpadních vod do toku. Pokračovat v chránění exponovaných ocelových 

nosných konstrukcí požárně odolným materiálem. 

6.5 Návrh pojistného krytí na základě analýzy rizik ve společnosti 

DEZA, a.s. 

PML = pravděpodobná maximální škoda (přímá + následná) za předpokladu 

nejpříznivějších podmínek pro šíření požáru, předpokládaného selhání všech 

protipožárních zabezpečení a neuskutečněného zásahu požárních jednotek. 

Výbuch kotle v objektu teplárna, Valašské Meziříčí: 

 Soubor budov a staveb  408 000 tis. Kč, 

 Soubor strojů a zařízení  571 000 tis. Kč, 

 Zásoby       16 000 tis. Kč. 

Odhad PML (přímá) - 995 000 tis. Kč. 

Předpokládá se přerušení provozu po dobu 3 měsíců. 

Odhad PML (přímá + následná) - 1 268 328 tis. Kč. 

Hodnota EML = odhadovaná výše škody za předpokladu funkčnosti stavebního 

a protipožárního zabezpečení a včasného zásahu podnikového HZS. 

Hodnota EML (přímá + následná) se odhaduje ve výši 65 % hodnoty PML, tj. 824 413 tis. 

Kč. 
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7 Zhodnocení stávající struktury pojištění skupiny 

AGROFERT, a.s. 

7.1 Pojištění majetku 

Stávající struktura pojištění majetku chemických společností skupiny AGROFERT, a.s. 

je řešena programovým pojištěním formou soupojištění za využití synergických účinků, 

na kterém se podílejí pojistitelé z českého pojistného trhu [38]. 

Jednovrstvený program je založený na principu výše odškodnění pro jednu a každou 

pojistnou událost v rozsahu krytí základních živelních rizik (požár, výbuch, pád letadla, 

úder blesku) do výše 6 mld. Kč, katastrofických rizik (záplava, povodeň, vichřice, 

krupobití a zemětřesení) do výše 400 mil. Kč a technických rizik (pojištění vybraných 

strojů a elektroniky) do výše pojistné hodnoty zařízení. Vedle věcných škod na majetku 

jsou kryty i následné škody z přerušení provozu. V současném programovém pojištění 

je již významně posílena úloha Risk managementu, který navrhuje 

technicko - bezpečnostní opatření vedoucí ke snížení rizik. Pojistitelé se formou příspěvku 

podílejí na realizaci těchto opatření vedoucích k systematickému potlačování pojistných 

rizik.  

Návrh na obnovu majetkového pojištění ve dvou variantách: 

1. varianta – zachování jednovrstveného pojistného programu  

Stávající jednovrstvený pojistný program se doporučuje rozšířit na všechny chemické 

společnosti, čímž se získají větší synergické efekty, které se využijí pro navýšení výše 

odškodnění a bonifikace (příspěvků pojistitelů) za realizaci opatření vedoucích ke snížení 

rizik. Dále se doporučuje rozšíření rozsahu pojistného krytí o pojištění strojních 

a elektronických rizik drahých zařízení (s cílem úspory ve fondu oprav) a o pojištění rizika 

tíhy sněhu nebo námrazy.  

2. varianta – kombinace kaptivního pojištění s pojištěním škodního nadměrku 

Dlouhodobým trendem na světovém pojistném trhu je pojištění subjektů s holdingovým 

uspořádáním za pomocí různých forem pojistných programů. Kombinací kaptivního 

pojištění s excessovým pojistným krytím (pojištění škodního nadměrku) se může získat 
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větších synergických efektů. Podmínkou pro realizaci tohoto pojištění je větší počet 

subjektů s podobným zaměřením a vůle vlastníka (vlastníků). Chemická větev 

AGROFERT, a.s. expanduje v současném období do nových teritorií a stává se již 

zajímavou obchodní příležitostí i pro zahraniční trh.  

Koncepce tohoto typu programového pojištění struktury skupiny AGROFERT, a.s. vychází 

z následujícího obrázku 1. 

Obr. 1 Koncepce typu programového pojištění [34] 

Zařazení pojistných rizik v návaznosti na výše uvedenou skladbu se provede pracovníky 

Risk managementu a následně bude zpracován návrh koncepce řízení rizik. 

Risk management dále identifikuje, ocení a navrhne opatření k řízení rizik (posouzení 

havarijních plánů v rámci jedné společnosti a kontingenčních plánů v rámci skupiny).  

Provedení přehodnocení z výsledků analýzy kontingenčního plánování  

Hodnota EML (Estimated Maximum Loss) = maximální možná škoda (věcná škoda 

včetně následné škody z přerušení provozu) za předpokladu nejpříznivějších podmínek 

pro šíření požáru, předpokládaného selhání všech protipožárních zabezpečení (EPS, SHZ, 

atd.) a neuskutečněného zásahu požárních jednotek. 
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Hodnota PML (Probably Maximum Loss) = pravděpodobná výše škody za předpokladu 

funkčnosti stavebního a protipožárního zabezpečení a včasného zásahu HZS subjektu. 

V praxi se hodnota EML upraví koeficientem odrážející protipožární zabezpečení 

největšího požárního komplexu. 

Hodnota EML (PML) je základní parametr pro pojistný (zajistný trh) potřebný 

pro ocenění rizika. 

Možnost náhrady výpadku výroby přemístěním výroby v rámci skupiny (kontingenční 

plánování) významně snižuje hodnotu EML (PML) a tím i míru rizika vstupujícího 

do pojištění. Kontingenční plány jsou významným nástrojem pro snižování škod 

vzniklých z přerušení výroby.  

V současné chemické větvi AGROFERT, a.s. dominují především výrobci amoniaku, 

kyseliny dusičné a průmyslových hnojiv, pro které se posoudí kontingenční plány s vazbou 

na strukturu pojištění (pro živelní rizika, strojní a elektronická rizika).  

7.2 Pojištění odpovědnosti za škodu 

Stávající struktura pojištění odpovědnosti za škodu je řešena jednak individuální spodní 

vrstvou s limitem pojistného plnění 20 mil. Kč (uzavírá každá pojištěná společnost zvlášť) 

a dále skupinovou horní vrstvou s kumulovaným ročním limitem plnění 200 mil. Kč 

(pojistníkem je AGROFERT, a.s. a pojištěnými jsou společnosti ze skupiny). 

Úlohou spodní vrstvy je krytí odpovědnostních škod, které mají vyšší četnost a menší 

dopad na stabilitu subjektu. Úlohou horní vrstvy je krytí odpovědnostních škod, které mají 

naopak nižší četnost a velký dopad na stabilitu subjektu.  

Spodní vrstva pojištění odpovědnosti za škodu: 

 rozsah krytí (individuálně volený na základě skutečných rizik): 

 obecná odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností, 

 odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem, 

 odpovědnost za finanční škody, 

 regresy zdravotních pojišťoven, 

 odpovědnost za věci převzaté, 
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 odpovědnost za věci v užívání, 

 odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců, 

 limit plnění: 20 mil. Kč, 

 spoluúčast: variantně dle rizik (základní spoluúčast 20 tis. Kč), 

 územní rozsah krytí: (individuálně volený na základě teritoriální činnosti podniku). 

Skupinová horní vrstva pojištění odpovědnosti za škodu: 

 rozsah krytí: 

 obecná odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností, 

 odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem, 

 odpovědnost za finanční škody, 

 odpovědnost za škody způsobené na životním prostředí, 

 odpovědnost za škody ve smyslu zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií, 

 křížová odpovědnost za škody způsobené vzájemně mezi pojištěnými,  

 limit plnění: 200 mil. Kč, 

 spoluúčast: 20 mil. Kč, 

 územní rozsah krytí: celý svět. 

Tuto strukturu dvouvrstveného krytí odpovědnostních škod se doporučuje zachovat 

a zahrnout do druhé vrstvy všechny chemické společnosti skupiny AGROFERT, a.s. 

Pro společnosti s velkou mírou odpovědnostních rizik se doporučuje uzavření třetí vrstvy 

pojištění odpovědnosti za škodu.   

Konkrétní strukturu vrstveného krytí odpovědnostních škod se navrhne na základě 

výsledků rizikové analýzy specialistů. 

7.3 Pojištění motorových vozidel 

Stávající struktura pojištění motorových vozidel je koncipována na základě rámcové 

pojistné smlouvy flotilového typu. Z důvodu poměrně značného pohybu pojištěných 
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vozidel (nákup, prodej), lokálního servisu při vydávání zelených karet, likvidací pojistných 

událostí a rozdílných splátek pojistného vstupuje do pojištění každá společnost 

samostatnou pojistnou smlouvou při využití sazeb a slev stanovených pro celou skupinu 

AGROFERT, a.s.  

Povinné ručení: 

 výhodné pojistné sazby s uplatněním max. obchodních slev na pojistném 

(sleva za počet vozidel ve flotile),  

 limit plnění 100 mil. Kč za škody na životě a zdraví a 100 mil. Kč za škody 

na majetku, 

 max. bonifikace v návaznosti na škodním průběhu, 

 výhodné asistenční služby. 

Havarijní pojištění: 

 výhodné pojistné sazby s uplatněním max. obchodních slev na pojistném 

(sleva za počet vozidel ve flotile a za propojištěnost s povinným ručením),  

 výhodné asistenční služby.  

Tuto strukturu pojištění se navrhuje v oblasti havarijního pojištění porovnat s modely 

samopojištění např. na bázi Stop loss, či pojištění škodního nadměrku. Na základě srovnání 

se vybere nejvhodnější varianta pojištění. 

7.4 Návrh nových pojistných produktů 

7.4.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních orgánů 

(D&O) 

Toto pojištění v posledním období doznalo významných změn a umožňuje krytí rizik 

vlastníka (i majoritního akcionáře) proti škodám způsobeným rozhodnutím statutárních 

orgánů. 

7.4.2 Krytí rizik spojených s fúzemi a akvizicemi 

Pojištění záruk a odškodnění (Warranty & Indemnity Insurance) 
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Popis rizika: 

 prodávající na sebe přebírá případné závazky vyplývající ze záruk daných 

kupujícímu, 

 kupující provádí šetření, aby se ujistil, zda je plně splněna dohodnutá informační 

povinnost prodávajícího, 

 prodávající činí závazná prohlášení týkající se prodávaného subjektu, 

 (finanční  odpovědnost za pravdivost a úplnost těchto prohlášení uvedených 

v kontraktu, a to do určené finanční výše i doby trvání),  

 pojištění kryje pouze neznámé skutečnosti, 

 pojištění kryje kontinuitu procesu transakce, 

 orientační cena jednorázového pojištění max. na dobu 7 let je 2% až 8 % 

z pojištěného limitu plnění. 

Pojištění posudku (Opinion Insurance) 

Popis rizika: 

Předmětem pojištění je identifikovaná problematika (většinou daně a právní otázky), 

kde je nejistý výsledek. Předpokladem je předem dodaný posudek zpracovaný účetními, 

daňovými či právními specialisty. Pojistné krytí podporuje tento posudek a kryje případnou 

odpovědnost za odchylky posudku a náklady spojené s obhajobou. 

Příklady použití: 

 restrukturalizace společnosti, 

 akvizice/likvidace společnosti, která může odhalit dřívější daňové delikty, 

 obecné daňové a účetní otázky, které se objeví v průběhu transakce. 

Orientační cena jednorázového pojištění max. na dobu 7 let je 5 % z pojištěného limitu 

plnění. 

7.4.3 Kaptivní pojišťovna 

Specifickou formou organizačního uspořádání pojišťovny představuje tzv. kaptivní 

pojišťovna [25]. Jedná se o pojistitele, založeného v rámci skupiny nebo koncernu 
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za účelem pojišťování rizik pouze tohoto průmyslového subjektu. Smyslem založení 

kaptivní pojišťovny je ponechat hospodářský výsledek této quasi pojišťovny v rámci 

skupiny či koncernu, což je výhodné zejména v obdobích, kdy je nízká míra realizace rizik 

a přebytky pojistného zůstávají ve skupině. 

Kaptivní pojišťovna je nejznámějším druhem alternativního financování rizik, tedy 

alternativou tradičního pojištění. Kaptivní neboli závislá pojišťovna je velmi zajímavým 

nástrojem pro minimalizaci podnikatelských rizik a zároveň pro optimalizaci 

finančních toků. Jedná se o pojišťovnu, vlastněnou velkým průmyslovým či obchodním 

subjektem, jejímž prvořadým posláním je pojišťovat rizika vlastníka a pouze sekundárně 

se stará o vlastní zisk. 

Přímý pojistný nebo zajistný kaptiv je přidruženou společností obchodní, průmyslové nebo 

služby poskytující skupiny, jejíž klíčovou aktivitou není pojištění. 

Existují tři základní kategorie kaptivů: 

 single parent captive (plně vlastněný jednou skupinou), 

 group captive (vlastněný více společníky, společnostmi nebo skupinami 

se společným zájmem), 

 rent-a-captive (pronájem buňky v kaptivu kapitalizovaném investorem). 

Rozdíly mezi kaptivními a tradičními pojišťovnami: 

 nejviditelnější rozdíl mezi tradičními a kaptivními pojišťovnami je, že tradiční 

pojišťovny obchodují s třetí stranou (ne vlastníky subjektu), zatímco kaptiva 

podnikají téměř vždy jen pro svého majitele, 

 tradiční pojišťovny mají zisky z podnikání, které se sepíší (včetně výnosů 

z finančního umístění, příjmů z pojistného a ztráty rezerv), kaptivní 

společnosti mají zisky a příjmy získané z rezerv a takové zisky a příjmy jsou 

k dispozici vlastníkům kaptiv, 

 tradiční pojišťovny předepisují ceny, podmínky, likvidaci pojistných událostí 

a postupy prevence ztráty, které jsou použitelné pro jejich podnikání, u kaptivní 

pojišťovny, majitel stanoví své vlastní jedinečné nároky, možné ztráty a kritéria, 

použitelné pouze na jeho vlastní riziko, 
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 kaptivní pojišťovny se neúčastní hodnocení pro upisování zbytkového trhu 

podnikání, jako tradiční pojišťovny, ze stejného důvodu se kaptivám nedostává 

žádných výhod na dodatečných trzích, jako státem přiřazených rizikových plánů, 

poolů a podobně, 

 pojistné placené tradičním pojišťovacím společnostem jsou obchodní náklady, 

pojistné zaplacené vlastní společnost i jeho pojištěnci jsou ve skutečnost i investice 

do společnosti, a tak nejsou jen obchodními náklady, 

 kaptivní pojišťovny, které jsou tvořeny mimo "domácí státy" (hovorově známý jako 

"off shore"), může realizovat některé daňové výhody ve srovnání s "domácími" 

kaptivy, daňové důsledky je pak samozřejmě nejlépe řešit prostřednictvím 

daňového experta nebo právního zástupce se zkušenost mi v této oblasti. 

Příklady kaptivních pojišťoven ve světě: 

Zakládání a využití kaptivních pojišťoven zaznamenalo progresivní růst zejména 

v posledních 30 letech, nejvíce mezi největšími subjekty v USA, Velké Británii a nedávno 

ve Skandinávii. Kaptivní pojišťovnu založily takové gigantické společnost i jako například 

Exxon, Mobil Oil, Chase Manhattan, Merrill Lynch, Nestle, Hitachi, Philip Morris, Union 

Carbide, Pepsico a další, které většinou pro provoz kaptivní pojišťovny používají služeb 

některého z nadnárodních pojišťovacích makléřů jako je například Marsh, GrECo JLT, 

AON Group, Willis Corroon apod [25], [32].  

Na základě výsledků studie proveditelnosti bude vybrána nejvýhodnější kategorie 

kaptivu pro skupinu AGROFERT, a.s. 

Cíle, přínosy, výhody: 

 šetří náklady – menší režie než tradiční pojistitel, pojistné sazby šité na míru 

konkrétnímu riziku, 

 přístup na profesionální zajistný trh, jenž dlouhodobě poskytuje větší kapacitu 

i stabilitu ve srovnání s trhem pojistným, 

 větší přehled o pojistném a zajistném trhu, 

 možnost vytvářet dani nepodléhající rezervy pro vyšší spoluúčasti a obtížně 

pojistitelná rizika, 

 velmi užitečný nástroj pro risk manažera, 
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 okamžitý výnos při úspěšně prováděné zábraně škod, 

 daňové výhody, 

 výhody pro hotovostní tok (cash flow), 

 zachycuje výsledky řízení rizik prostřednictvím rozvahy a výsledovky. 

Rizika přenositelná do kaptivu: 

 majetkové a odpovědnostní pojištění, 

 kreditní rizika, 

 životní a úrazové pojištění, 

 politická rizika, 

 postupné znečišťování životního prostředí, 

 finanční škody, 

 ztráta licence, 

 stažení výrobku z trhu, 

 poškození značky, 

 záruky za výrobky, apod. 

Postup přípravy: 

 shromáždění informací o riziku, 

 škodní průběh za posledních 5 až 10 let, 

 předběžná studie proveditelnosti - 3 týdny, 

 podrobná studie proveditelnosti (feasibility study) - 6 až 8 týdnů. 

Studii proveditelnosti lze definovat jako rizikovou finanční analýzu: 

 identifikující nejvhodnější strukturu kaptivu, 

 analyzující nejvhodnější domicil kaptivu, 

 zjišťující přínosy a náklady kaptivu, 

 umožňující srovnání s jinými možnostmi řešení rizik. 
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Charakteristiky studie proveditelnosti (feasibility study): 

 analýza struktury a cílů skupiny,  

 identifikace rizik vhodných pro zařazení do kaptivu, 

 analýza stávajících krytí, 

 identifikace vhodných upisovacích a retrocesních programů, 

 vyhodnocení potenciálních domicilů, 

 simulace obchodní strategie kaptivu při různých scénářích pro každý domicil, 

 srovnání celkových nákladů na krytí rizik na úrovni skupiny.  

Informace potřebné pro studii proveditelnosti: 

 detailní popis aktivit skupiny AGROFERT, a.s. a jeho rizik - rizikové zprávy, 

 současné čisté pojistné (bez provize) rozdělené dle jednotlivých aktivit a lokalit, 

 škodní průběh za posledních 5 -10 let členěný podle pojistných období, oborů 

a lokalit a další podrobnosti k jednotlivým škodám, aby bylo možno škody rozdělit 

do různých vrstev a provést pojistně matematickou analýzu, 

 pojistné částky, maximální možná a maximální pravděpodobná škoda dle lokalit. 

Studie proveditelnosti – výhody: 

 analytické zhodnocení potenciálních nákladů/přínosů kaptivního řešení, 

 konkrétní nástroj pro rozhodování z neutrálního pohledu, 

 doporučení pro možnou okamžitou implementaci, 

 podpora pro jednání s pojistiteli, 

 plná asistence v licenčním procesu a při založení kaptivu. 

Náklady na založení vlastní kaptivní společnosti: 

 studie proveditelnosti: 20.000 – 40.000 €, 

 základní kapitál: kaptivní pojišťovna 60 – 90 mil. Kč, 

 kaptivní zajišťovna: 5 – 8 mil. €, 

 notářské a správní poplatky: cca 4.000 €, 
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 kolkovné: 1% ze základního jmění kaptivní společnosti, 

 management: min. 35.000 € (zajistný kaptiv), min. 120.000 € (přímý pojistný 

kaptiv), 

 poplatky za audit: 5.000 – 10.000 €, 

 správní poplatky: 3.000 – 5.000 €. 

Bližší informace o základních dvou modelech fungování kaptivu je uveden v příloze 1. 

7.5 Požadavky skupiny AGROFERT, a.s. pro sjednání pojištění 

Pro vedení skupiny AGROFERT, a.s. je rozhodující komunikace s jedním makléřem, 

který se skupině plně věnuje jak při sjednání pojištění, tak při likvidaci případné škodní 

události. 

Důležitou roli v rozhodování o pojistném krytí je výše pojistného. Všechny společnosti 

skupiny AGROFERT, a.s. se snaží snižovat své náklady. Vzhledem k rozsahu 

požadovaného pojistného krytí bude roční pojistné za všechny produkty dohromady 

dosahovat poměrně vysokých částek a tak vedení skupiny AGROFERT, a.s. bude 

upřednostňovat pokud možno co nejnižší pojistné.  

Další nezanedbatelnou položkou pro společnosti skupiny AGROFERT, a.s. je výše 

spoluúčasti na jednotlivých pojistných událostech. Pokud ke škodní události dojde, 

společnosti se chtějí na vzniklých škodách podílet minimálně. S tím souvisí i další 

pro společnosti důležité faktory – rozsah pojistného krytí a maximální limity v pojištění 

odpovědnosti. Rozsahem pojistného krytí je myšlena zejména nadstavba pojistného krytí 

nad požadovaný rozsah – tedy zahrnutí takových pojistných nebezpečí, která jiné 

pojišťovny buď automaticky nenabízejí, nebo je dokonce mají vyloučeny z pojištění. 

Tím se zvyšují společnostem šance, že v budoucnu nebudou muset vynakládat prostředky 

v případě vzniku škodní události. Na stejném principu je založený i faktor týkající 

se maximálních limitů plnění, kterým skupina AGROFERT, a.s. přikládá velký význam.  

Na základě těchto zjištěných preferencí o nárocích na pojištění bude pojistné krytí 

optimalizováno v následující kapitole. 
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8 Návrh skupinové pojistné smlouvy pro skupinu 

AGROFERT, a.s. 

Výslednou optimální pojistnou ochranou je tedy stav, kdy budou kryta veškerá rizika 

(stávající i dosud opomíjená) pojistnými produkty, které odpovídají požadavkům vedení 

společností skupiny AGROFERT, a.s.  

8.1 Pojištění majetku a přerušení provozu 

V oblasti pojištění majetku bylo dosaženo: 

 snížení sazby celkového pojistného o 15 %, 

 snížení spoluúčasti pro pojištění přerušení provozu - na 7 dní, min. 25 000 €, 

 fixace pojistných sazeb a prodloužení pojistného programu o jeden pojistný rok 

za stávajících podmínek. 

8.2 Pojištění odpovědnosti za škodu 

Návrh nového pojistného krytí bude uzavřen na základě dlouhodobých obchodních vztahů 

a zkušeností se skupinou AGROFERT, a.s. a dále na základě zpracovaných rizikových 

zpráv, které analyzují veškeré aktuální pojistná rizika průmyslových subjektů 

(příklad části rizikové zprávy jedné ze společností skupiny AGROFERT, a.s. je 

uveden v podkapitole 6.3). Pojištění odpovědnosti za škodu bude obnoveno formou 

skupinového dvouvrstveného pojistného krytí, které může uzavřít skupina AGROFERT, 

a.s. pro ovládané chemické společnosti. 

Úlohou první vrstvy s limitem 20 mil. Kč je komplexní krytí odpovědnostních škod, které 

mají vyšší četnost a menší dopad na stabilitu subjektu. Úlohou druhé vrstvy s limitem 

200 mil. Kč je krytí odpovědnostních škod, které mají naopak nižší četnost a velký dopad 

na stabilitu subjektu. Pro společnosti, které projevili zájem o navýšení limitu pojistného 

plnění, bude uzavřena třetí vrstva až do limitu 300 mil. Kč. 
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Obrázek 2 znázorňuje možnosti navýšení limitů pojištění odpovědnosti za škodu 

podle vrstev. 

Obr. 2 Struktura vrstveného krytí – odpovědnost za škodu [34] 

Po dohodě s vedením skupiny AGROFERT, a.s. bude pro společnost Synthesia, a.s. 

uzavřena třetí vrstva pojištění odpovědnosti za škodu s limitem plnění 300 mil. Kč. 

Rozsah pojistného krytí kopíruje druhou vrstvu pojištění odpovědnosti za škodu. 

Na základě dohody s vedením AGROFERT, a.s. může být poptáno skupinové pojištění 

odpovědnosti za škodu ve stejném rozsahu pojistného krytí s cílem sjednotit účinnost 

pojištění všech vrstev.  

Návrh skupinové pojistné smlouvy pro společnosti skupiny AGROFERT, a.s.: 

 s možností volby limitu odškodnění, který ovlivňuje cenu pojištění: 

 pro chemické společnosti limit odškodnění 200 mil. Kč, 

 s možností volby spoluúčasti, která ovlivňuje cenu pojištění: 

 pro společnosti DEZA, a.s., Lovochemie, a.s. a Fatra, a.s. je navržena zvýšená 

spoluúčast 250 tis. Kč, 

 pro ostatní je navržena snížená spoluúčast 100 tis. Kč. 
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8.3 Pojištění motorových vozidel 

Obnova pojištění motorových vozidel pro společnosti skupiny AGROFERT, a.s. byla 

poptána na lokálním pojistném trhu skupinově.  

Výhody: 

 dosažení skupinových slev na základě uzavřené rámcové pojistné smlouvy 

AGROFERT, a.s.,  

 dohodnuté zvýšené limity plnění pro škody na zdraví ve výši 70 mil. Kč 

a pro škody na majetku ve výši 70 mil. Kč, 

 v havarijním pojištění byla zachována variantnost spoluúčasti – pro osobní vozidla 

5 000 Kč a pro nákladní vozidla 10 000 Kč, 

 sjednáno doplňkové pojištění (čelní skla, úraz, zavazadla), 

 sjednány zdarma asistenční služby, 

 bonifikace pro další rok v závislosti na příznivém škodním průběhu rámcové 

pojistné smlouvy skupiny AGROFERT, a.s. 

Pro skupinu AGROFERT, a.s. bude pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidel 

a pojistnou smlouvu o havarijním pojištění motorových vozidel uzavřeno rámcovou 

pojistnou smlouvu. V těchto rámcových pojistných smlouvách jsou ukotveny sjednané 

výhody pro pojištění motorových vozidel pro chemické společnosti skupiny podnikající 

na území ČR. Na základě zvýhodněné rámcové pojistné smlouvy každá společnost uzavře 

individuální pojistné smlouvy na vyjmenovaný soubor vozidel.  
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9 Návrhy a doporučení pro skupinu AGROFERT, a.s.  

U chemických průmyslových subjektů se více než kde jinde uplatní význam metody 

rizikového managementu. Nejen přímé prostředky zábrany škody, ale i respektování 

dalších otázek souvisejících s bezpečností provozu je součástí náležité práce s rizikem. 

Účelem této diplomové práce bylo vyzdvihnout význam řízení rizika jako procesu. 

Návrhy a doporučení vychází z hodnocení současného stavu.  

K tomu, aby bylo možné přistoupit k pojištění, je nutné mít dostatečnou představu o riziku. 

Jako ve všech případech je i zde nutné nalézt relaci mezi pravděpodobností, se kterou 

ke škodě dojde, a její závažností, určované stupněm, dobou trvání a rozsahem. Není možné 

předem stanovit čas, ve kterém dojde k pojistné události, musí být náhlá a neočekávaná. 

A v neposlední řadě je nutné mít představu o finanční výši škody. Základem je pojištění 

obecné odpovědnosti a odpovědnosti za výrobek.  

Na základě získaných informací a zpracovaných rizikových zpráv v zásadě lze doporučit 

pojistit jen taková rizika, která se buď výškou nebo četností možných škod vyplatí pojistit. 

Je nutné zabránit každé výměně peněz s pojistitelem, neboť to způsobí pouze nárůst 

vlastních správních nákladů. Pojistitel je veden snahou nechat si uhradit nejen odškodnění, 

nýbrž i své správní náklady a podíly na zisku.  

9.1 Nové koncepty způsobu pojistného krytí pro další období  

9.1.1 Pojištění za škody způsobené členy statutárních orgánů (D&O) 

Dnem 1.1.2014 začaly být účinné nové zákony upravující základní práva a povinnosti 

občanů, a to jak v osobním životě, tak v podnikání. Jde o zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník [35] a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích [36]. 

Předchozí občanský zákoník a obchodní zákoník byly zrušeny a nahrazeny uvedenými 

novými zákony. Smyslem pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu je nejen 

zmírnění odpovědnosti a sankcí plynoucích z jejího porušení jako takových, ale rovněž 

minimalizace možných vzniklých škod pro samotnou obchodní korporaci. 

Koncept pojištění odpovědnosti, vedle majetkového pojištění je jedno z nejdůležitějších 

pojištění ke krytí nároků vůči třetím osobám.  
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9.1.2 Kaptivní pojišťovna 

Při volbě celkového pojistného krytí skupiny AGROFERT, a.s. a s ohledem na rozsah 

současných podnikatelských aktivit a jejich neustálý rozvoj a expanzi na zahraniční trhy 

lze jednoznačně doporučit založení kaptivní pojišťovny, jako specifického subjektu 

pojistného trhu s aktivní účasti na pojistném programu.  

V současném finančním klimatu existují jasné argumenty [29]. Jedním z nich je fakt, 

že díky tomu, že širší trh komerčního pojištění se stává pro společnosti méně atraktivním, 

lze proto doporučit, aby skupina AGROFERT, a.s. nesla více rizik sama. Pokud se pojistné 

zvyšuje, jak se v současné době děje a nárůst se očekává i pro období příštího roku, je 

vhodnější investovat finanční prostředky do vlastní skupiny formou  kaptivní pojistné 

operace. Tímto si skupina AGROFERT, a.s. bude moci svůj pojistný program kontrolovat 

sama, neboť o svém vlastním riziku má každá ze společností skupiny AGROFERT, a.s. 

naprosto jedinečnou a detailní představu.  

Mezi zásadní výhody lze řadit snížení ceny pojištění tím, že skupina AGROFERT, a.s. 

nebude muset v ceně pojištění platit náklady zaměstnanců pojišťoven a provozů poboček 

pojišťoven atd [30].  

K dalším výhodám patří, že zatímco cena komerčního pojištění závisí na poměrech 

v pojišťovnictví, u kaptivních pojišťoven cena závisí především na poměrech 

vlastníka. Závislá pojišťovna může vstoupit na světový zajišťovací trh, kde jsou obecně 

nižší ceny. A v neposlední řadě závislá pojišťovna může pojistit i záležitosti, 

které komerční pojišťovny nepojišťují. 

Průmyslové subjekty jsou si stále více vědomy schopnostmi kaptiv, které rozšiřují její 

hodnotu v oblasti řízení rizik a finančního plánování [31]. 

http://www.pojistenivpraxi.cz/
http://www.pojistenivpraxi.cz/
http://www.pojistenivpraxi.cz/
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10 Závěr 

Riziko v podnikatelské činnosti představuje především nebezpečí nezdaru či neúspěchu 

nebo nejistoty, že se určitá skutečnost nebude vyvíjet požadovaným směrem. Proto je třeba 

riziko v průmyslovém subjektu analyzovat a poskytnout tak manažerovi podklady pro jeho 

ovládání. Teprve na základě identifikace a provedené analýzy je možné tato rizika 

odpovídajícím způsobem řídit. 

Výzkumy a pozorování trendů prokazují, že pojišťovnictví se brzy bude jen málo podobat 

tomu, jak jsme jej znali v posledních letech. Přestože deregulace a svoboda poskytování 

služeb v rámci Evropské unie přispěly ke vzniku tohoto vývoje, skutečnými akcelerátory 

globalizované konkurence byly samy subjekty na trhu. 

V tomto globalizačním trendu zřejmě vedou zprostředkovatelé pojištění (makléři). 

Avšak nejzajímavějším trendem je skutečnost, že makléřské společnosti nejenže získávají 

větší podíl na distribuci pojištění, ale také diverzifikují své zájmy směrem k alternativnímu 

hospodaření s riziky (kaptivní pojišťovny), alternativnímu financování rizik (derivativy, 

rizikové obligace atd.) a investování. 

Diplomová práce byla zaměřena na řízení rizik z pohledu pojišťovacího makléře, a tedy 

na finanční krytí rizik průmyslového subjektu pomocí pojištění. Pokud má průmyslový 

subjekt zájem krýt svá rizika pomocí pojištění, je pro něj vhodné využít právě služeb 

pojišťovacího makléře. Management firmy obvykle není specialistou na pojištění, přitom 

je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a chránit svěřený majetek. 

Z těchto důvodů často využívá služeb pojišťovací makléře, který zprostředkovává pojištění 

u pojišťoven, jejichž pojistné produkty nejlépe vyhovují krytí jeho pojistných potřeb a mají 

dostatečnou kapacitu pro převzetí jeho rizik do pojištění. 

Cílem práce bylo vymezit rizika v daném průmyslovém subjektu, posoudit řízení těchto 

rizik v současném stavu a najít vhodná opatření k jejich eliminaci či snížení. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část poskytuje seznámení s vývojem 

pojištění a teorií rizik. Nejdříve definuje pojem riziko a různé druhy rizik podle jejich 

klasifikace. Následuje definice řízení rizik a vymezení základních pojmů, popis postupu 

analýzy rizik. Další podkapitoly jsou zaměřeny na finanční krytí rizika pomocí pojištění. 

Popisují činnost pojišťovacího makléře a specifikují řízení rizik průmyslových subjektů. 
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Druhá část diplomové práce je zaměřena na aplikaci řízení rizik v pojistné praxi. 

Jako vybraný průmyslový subjekt byla zvolena skupina AGROFERT, a.s. Byla definována 

rizika a provedeno zhodnocení aktuálního pojistného portfolia. Na základě daných 

skutečností byl zpracován návrh na komplexní pojistnou ochranu, jež je složena 

z vybraných pojistných produktů poskytující nejlepší krytí rizik.  

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navržení nejlepšího možného řešení pojistné 

ochrany pro konkrétní průmyslový subjekt a poukázat na důležitost kvalitního 

a komplexního krytí, jež dokáže průmyslovému subjektu poskytnout dostatečné zajištění 

před nepříznivými, nahodilými událostmi. 
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Seznam zkratek 

°C Stupeň Celsia 

ČAP Česká asociace pojišťoven 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

D&O („Directors and Officers Liability“) Odpovědnost členů statutárního a dozorčího 

orgánu a manažerů společnosti 

EU Evropská unie 

EML Pravděpodobná výše škody 

€ EURO 

EPS Elektrická požární signalizace 

FTA Ftalánhydrid 

HDP Hrubý domácí produkt 

IAIS Mezinárodní asociace pojistných dozorů 

IT Informační technologie 

Kč Koruna česká 

MPa Megapascal 

PML Pravděpodobná maximální škoda 

 

 

 



 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 

Základní dva modely fungování kaptivu jsou následující: 

Přímý kaptiv 

 

 

 

Finanční toky: 

pojistné 

pojistné plnění 

 

Pojistné > pojistné plnění = výnos  

O využití výnosu rozhoduje AGROFERT, a.s. 

Kaptivní pojišťovna 

(vlastní / pronájem) 

 

Zajistný trh 

AGROFERT, a.s. 

Dceřiná spol. A Dceřiná spol. B Dceřiná spol. C 



 

 

Zajistný kaptiv 

 

 

 

 

Finanční toky: 

pojistné 

pojistné plnění 

 

Pojistné > pojistné plnění = výnos  

O využití výnosu rozhoduje AGROFERT, a.s. 

 

 

Zajistný trh 

Tradiční pojišťovna 

 

Kaptivní zajišťovna 

(vlastní/pronájem) 

AGROFERT, a.s. 

Dceřiná spol. A Dceřiná spol. B Dceřiná spol. C 



 

 

Příloha č. 2 

Hlavní výrobní areál DEZA, a.s., Valašské Meziříčí 

 



 

 

Příloha č. 3 

Odloučené pracoviště – DEZA ORGANIK, Otrokovice 

 


