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1 Úvod 

Pojištění nemovitosti je často využívaným typem pojištění. Velký počet občanů bydlí ve svém 

vlastním domě, někteří vlastní chatu, jiní zase chalupu, a vzhledem k tomu, že hodnota 

nemovitosti není zanedbatelná, málo který vlastník ji ponechá bez pojištění. 

Cílem bakalářské práce je výběr optimálního produktu pojištění nemovitosti pro konkrétní 

subjekt. Bakalářská práce se skládá, kromě úvodu a závěru, také ze tří stěžejních kapitol. 

V první kapitole jsou nejprve popsány modely vícektriteriálního rozhodování včetně 

jednotlivých metod, pomocí kterých jsou stanoveny váhy kritérií a zhodnoceny jednotlivé 

varianty. V úvodu kapitoly je vysvětlena podstata rozhodovacího procesu včetně jeho základních 

prvků a vysvětlení užití modelů vícekriteriálního rozhodování. Následuje popis metod stanovení 

vah kritérií. Nejprve z obecného hlediska, poté konkrétní popis metody párového srovnávání a 

Saatyho metody, které jsou použity pro účely práce. Nejinak tomu je u metod vícekriteriálního 

hodnocení variant. Jako první jsou metody vícekriteriálního hodnocení variant popsány obecně, 

poté následuje konkrétní popis metody lineárních dílčích funkcí užitku a metody analytického 

hierarchického procesu. 

Ve druhé kapitole je nejprve stručně popsán pojistný trh s pojištěním nemovitosti v České 

republice, včetně výčtu jednotlivých pojišťoven, které na českém pojistném trhu nabízejí 

konkrétní produkty pojištění nemovitosti a jejich podíl na předepsaném pojistném v oblasti 

neživotního pojištění. Součástí kapitoly je také charakteristika pojištění nemovitosti. Dále je 

provedena analýza pojistných produktů jednotlivých pojistitelů, a to tak, že jsou uvedeny 

jednotlivé varianty pojištění, včetně výčtu rizik, která jsou v rámci dané varianty kryta. Současně, 

pokud tyto pojistitel nabízí, je popsán rozsah asistenčních služeb, možnost připojištění, informace 

o pojištění vedlejších staveb, aktuální slevy z pojistného a možné způsoby sjednání pojištění. 

V úvodu třetí kapitoly je popsána charakteristika vybraného subjektu, pojišťované 

nemovitosti a požadavků subjektu na rozsah pojistného krytí a podmínky uzavření pojistného 

produktu. Proveden je také výčet jednotlivých čtrnácti variant produktů pojištění nemovitosti a 

sedmi zvolených kritérií, včetně jejich konkrétních hodnot. Tyto jsou seřazeny od 

nejvýznamnějšího po nejméně významné. Na základě těchto kritérií je proveden výběr 

optimálního produktu. Následuje aplikace metod pro stanovení vah kritérií, přičemž nejprve je 

aplikována metoda párového srovnání, poté pro kontrolu i Saatyho metoda. Pro vícekriteriální 

hodnocení variant byla nejprve aplikována metoda analytického hierarchického procesu, následně 
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pro ověření metoda lineárních dílčích funkcí užitku. V závěru kapitoly je provedeno doporučení 

nejvhodnější varianty. 

 



7 

 

2 Popis metodologie vícektriteriálního rozhodování 

 Kapitola je zaměřena na popis metodologie vícekriteriálního rozhodování. V úvodu jsou 

popsány modely vícekriteriálního rozhodování, v další části kapitoly potom metody stanovení 

vah kritérií a metody vícekriteriálního hodnocení variant. 

 Ke zpracování kapitoly byly použity informace z publikací Brožová, Houška a Šubrt 

(2003), Fotr, Švecová a kolektiv (2010), Zmeškal, Dluhošová a Tichý (2013). 

 

2.1 Modely vícektriteriálního rozhodování 

Podstatou rozhodovacího procesu je volba alespoň mezi dvěma variantami rozhodování, 

jelikož v praxi jen málokdy nastává situace, kdy je pouze jediná varianta z hlediska všech 

hodnocených kritérií tou nejlepší. Lze ho tedy chápat jako proces řešení rozhodovacích 

problémů. Tyto problémy lze obecně vymezit existencí odchylky mezi žádoucím stavem, tj. tím, 

co má být, a jejím skutečným stavem, tj. tím, co skutečně nastalo, přičemž za nežádoucí odchylku 

je chápána situace, kdy je skutečný stav horší než stav žádoucí. Mezi základní prvky 

rozhodovacího procesu patří: 

 cíl rozhodování, kterým chápeme určitý stav, kterého se má řešením rozhodovacího 

problému dosáhnout, 

 kritéria hodnocení, představující hlediska zvolená rozhodovatelem, sloužící k posouzení 

výhodnosti jednotlivých variant rozhodování z hlediska dosažení dílčích cílů řešeného 

rozhodovacího problému, 

 subjekt rozhodování (rozhodovatel), což je osoba, volící variantu určenou k realizaci, 

 objekt rozhodování vymezuje oblast, v jejímž rámci se problém formuloval, stanovil se cíl 

jeho řešení a jehož se rozhodování týká, 

 varianty rozhodování představují možný způsob jednání rozhodovatele, který má vést ke 

splnění stanovených cílů.  

Modely vícektriteriálního rozhodování slouží k výběru nejlepší možné varianty řešení na 

základě všech uvažovaných hledisek. Podle charakteru množiny variant či přípustných řešení, lze 



8 

 

rozlišit dvě skupiny těchto modelů, modely optimalizace a modely hodnocení variant. Modely 

vícektriteriální optimalizace mají množinu variant s nekonečně mnoho prvky, vyjádřenou pomocí 

omezujících podmínek a ohodnocení jednotlivých variant, které je dáno jednotlivými 

kriteriálními funkcemi. Modely vícektriteriálního hodnocení variant jsou zadány pomocí 

konečného výčtu variant a jejich ohodnocení podle jednotlivých kritérií. Kritéria musí být 

nezávislá a měla by pokrývat všechna hlediska výběru. Podle úrovně žádoucí hodnoty se kritéria 

rozlišují na maximalizační a minimalizační. Podle typu se kritéria dělí na kvantitativní a 

kvalitativní. Pro hodnocení variant je důležité, zda je některé kritérium preferováno před jiným a 

platí, že čím je počet kritérií větší, tím je hodnocení jednotlivých variant obtížnější.  

 

2.2 Metody stanovení vah kritérií 

 Výchozím krokem analýzy modelu vícekriteriální analýzy variant bývá stanovení vah 

kritérií, které slouží k vyjádření preferencí jednotlivých kritérií. Váhy kritérií jsou číselně 

vyjádřeným odrazem jejich významnosti, proto jsou někdy nazývány jako koeficienty 

významnosti. Čím je kritérium významnější, tím vyšší je jeho váha a naopak. Pro dosažení 

srovnatelnosti vah souboru kritérií se tyto váhy normují, a to tak, aby jejich součet byl roven 

jedné. 

Podle typu informací, které vyjadřují preference kritérií nebo variant dle kritérií, lze 

metody stanovení vah kritérií dělit na metody: 

 bez informace o preferencích kritérií, které mohou být založeny na bázi zisku 

(maximalizační) nebo na bázi ztráty (minimalizační) a u těchto metod zcela závisí na 

postojích rozhodovatelů k nejistotě, 

 s informacemi o aspiračních úrovních kritérií (prazích citlivosti, mezních hodnotách 

kritérií), přičemž aby byla varianta pro dané kritérium přijatelná, musí aspirační úroveň 

kritérií dosáhnout určité minimální či maximální hodnoty, 

 s ordinálními informacemi o kritériích a variantách dle kritérií, jejichž předpokladem je 

schopnost vyjádřit důležitost jednotlivých kritérií přiřazením pořadového čísla, 

 s kardinálními informacemi o kritériích a variantách dle kritérií, které předpokládají 

nejen schopnost určit pořadí důležitosti kritérií, ale také poměr důležitosti mezi všemi 

dvojicemi kritérií. 
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V závislosti na kombinaci způsobu stanovení hodnot kritérií u variant a preferencí 

jednotlivých kritérií lze stanovit několik typů úloh, které jsou uvedeny v následující tabulce, kde 

I. skupina zahrnuje úlohy bez preference kritérií, II. skupina obsahuje úlohy s kvantitativně 

určenými hodnotami kritérií, III. skupina je tvořena úlohami, u kterých jsou preference i hodnoty 

kritérií stanoveny stejnou metodou a IV. skupina zahrnuje ostatní kombinace. Konkrétní řešení 

vicekriteriálního rozhodování pak vzniká kombinací stanovení hodnot kritérií, preferencí kritérií, 

normalizace kritérií a typem souhrnného kritéria. 

Tab. 2.1 Kombinace způsobů stanovení hodnot a preferencí kritérií 

Kombinace způsobů stanovení variant a kritérií 

Preference dílčích kritérií 

bez 
ordinální kardiální párové 

pořadí bodová Fuller Saaty 

A B C D E 

Hodnoty 

kritérií u 

variant 

kardinální kvantitativní a 

I. 

II. 

ordinální pořadí b III.  
IV. 

kardiální bodová c  III. 

párové 
Fuller d 

IV. 
III.  

Saaty e  III. 

Zdroj: Zmeškal, Dluhošová, Tichý (2013). 

Pro účely této práce jsou ke stanovení vah kritérií použity metody založené na párovém 

srovnání významnosti kritérií a to metoda Fullerova trojúhelníku a Saatyho metoda. Tyto jsou 

v navazující části textu podrobněji popsány. 

 

2.2.1 Metoda párového srovnávání 

 Pomocí metody párového srovnávání se zjišťuje počet preferencí pro každé kritérium 

vzhledem ke všem ostatním kritériím. Stanovení se provádí pomocí schématu zobrazeného 

v následující tabulce. 

Tab. 2.2 Stanovení preferencí u metody párového srovnání 

Kritérium K1 K2 K3 … Kn Počet preferencí 

K1  1 0 … 1  

K2   0 … 0  

K3     0  

…     …  

Kn-1     1  

Kn       

Zdroj: Fotr, Švecová a kol. (2010). 
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Princip stanovení preferencí spočívá v tom, že jsou každému kritériu přidělovány jedničky 

a nuly podle toho, které kritérium z dvojice je preferováno. Porovnává se vždy kritérium uvedené 

v řádku oproti kritériu uvedenému ve sloupci. Následně se pro každé kritérium určí počet 

preferencí fi, a to tak, že se sečtou jedničky v řádku daného kritéria a nuly ve sloupci tohoto 

kritéria. Z tohoto počtu preferencí se poté vypočítají normované váhy jednotlivých kritérií. 

K tomu se využívá vztah 

      





n

i

i

i
i

f

f
v

1

,     (2.1) 

kde 𝑣𝑖 je normovaná váha i-tého kritéria, 𝑓𝑖 je počet preferencí i-tého kritéria a 𝑛 je počet kritérií. 

Pro zjištění počtu uskutečněných srovnání se používá vzorec 

      
2

)1(

1






nn
f

n

i

i ,    (2.2) 

kde 


n

i

if
1

 je počet uskutečněných srovnání kritérií a n je počet kritérií. 

V praxi se metoda párového srovnávání používá poměrně často, její nevýhodou však je, 

že pokud je počet preferencí určitého kritéria nulový, jeho váha bude také nulová a to i přesto, že 

dané kritérium není zcela bezvýznamné. Aby byla tato nevýhoda odstraněna, je možné zvýšit 

počet preferencí u každého kritéria o jednu. V tom případě se pro výpočet normované váhy 

použije upravený vzorec 

      









n

i

i

i
i

fn

f
v

1

1
.     (2.3) 

kde iv  vyjadřuje normovanou váhu i-tého kritéria, fi je počet preferencí i-tého kritéria, n je počet 

kritérií a 


n

i

if
1

 je počet uskutečněných srovnání kritérií. 
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2.2.2 Saatyho metoda 

Postup stanovení vah kritérií Saatyho metodou je podobný jako u metody párového 

srovnání. Nejprve je potřeba zjistit preferenci pro každé kriterium vzhledem k ostatním kritériím. 

Na rozdíl od metody párového srovnávání se však určuje také velikost této preference a to 

určitým počtem bodů ze zvolené bodové stupnice. Bodová stupnice je uvedena v následující 

tabulce. 

Tab. 2.3 Saatyho doporučená bodová stupnice s deskriptory 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria i a j jsou stejně významná. 

3 Kritérium i je slabě preferované před kritériem j. 

5 Kritérium i je silně preferované před kritériem j. 

7 Kritérium i je velmi silně preferované před kritériem j. 

9 Kritérium i je absolutně preferované před kritériem j. 

Zdroj: Brožová, Houška, Šubrt (2003). 

Postupuje se tak, že se porovná každá dvojice kritérií a zjištěné velikosti preferencí i-tého 

kritéria k j-tému se následně zapíší do matice velikosti preferencí, neboli Saatyho matice S = (sij). 
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S     (2.4) 

 

Tyto prvky se zapíší do pravého horního trojúhelníku. Na hlavní diagonále jsou vždy 

hodnoty 1, protože každé kritérium je samo sobě rovnocenné, prvky v levém dolním trojúhelníku 

se poté zapisují dle vztahu 

      ,
1

ij

ji
s

s       (2.5) 

pro všechna i a j. Prvky sij Saatyho matice jsou odhadem podílů (hledaných neznámých) vah 

kritérií vi a vj,, proto platí 𝑠𝑖𝑗 ≈
𝑣𝑖

𝑣𝑗
 . 
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Váhy kritérií se nejčastěji zjišťují jako normalizovaný geometrický průměr řádku Saatyho 

matice. Postupuje se tak, že se nejdříve roznásobí všechny prvky pro každý řádek a z tohoto 

součinu se potom určí n-tá odmocnina, kdy n je počet prvků. Výsledné geometrické průměry poté 

vydělíme součtem všech těchto průměrů, tím je znormujeme a zjistíme výsledné váhy 

jednotlivých kritérií. 

 U rozsáhlejších úloh se často stává, že je matice nekonzistentní. To může být způsobeno 

například chybou při zadávání odhadů poměru vah. V tomto případě je nutné Saatyho matici na 

základě odhadu vah překvantifikovat tak, aby splňovala požadavek konzistence a poté provést 

nový odhad vah. Míru konzistence lze měřit pomocí koeficientu konzistence CR, kdy za 

konzistentní se považuje hodnota CR ≤ 0,1, přičemž 

      ,
RI

CI
CR       (2.6) 

kde 

      
1

max





N

N
CI


.    (2.7) 

Číslo matice max  lze stanovit různými postupy, přičemž jednou z možností je 

ii

N

i

wwS
N

/)(
1

max  


 ,    (2.8) 

kde w


 je vektor a (S w

 i)  je i-tý prvek vektoru. Dále RI dosahuje hodnot v závislosti na počtu 

kritérií a je odvozen z empirického zkoumání. Hodnoty RI jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 2.4 Hodnoty RI pro různý počet prvků 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Zdroj: Zmeškal, Dluhošová, Tichý (2013). 
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2.3 Metody vícektriteriálního hodnocení variant 

 Metody vícektriteriálního hodnocení variant mají obecný charakter nezávislý na obsahové 

náplni jednotlivých variant rozhodování. První skupinou metod jsou jednoduché metody 

stanovení hodnoty variant, které se snaží o transformaci hodnot kritérií na bezrozměrnou aditivní 

veličinu, označovanou jako užitek, utilitu, respektive ohodnocení variant. Jednoduché metody 

stanovení hodnoty variant patří v praxi k nejrozšířenějším, především pro svou srozumitelnost a 

relativně malou náročnost na uživatele. Jsou vhodné pro hodnocení variant vzhledem k souboru 

kvantitativních kritérií a patří sem metoda váženého pořadí, metoda přímého stanovení dílčích 

ohodnocení, metoda lineárních dílčích funkcí užitku a metoda bazické varianty. Druhou skupinou 

metod jsou metody založené na párovém srovnávání variant, které je vhodné použít v případě 

souboru kritérií vesměs kvalitativní povahy. Sem patří metody založené na prazích citlivosti a 

analytický hierarchický proces. Při aplikaci těchto metod se prování rozklad vícektriteriální úlohy 

na cíl, kritéria a varianty. Tradiční dekompozici vícekriteriální úlohy znázorňuje následující 

obrázek. 

Obr. 2.1 Grafické zobrazení dekompozice vícektriteriální úlohy 

 

Zdroj: Zmeškal, Dluhošová, Tichý (2013). 

 Pro výběr optimálního produktu pojištění nemovitosti bude v rámci této práce použita 

metoda lineárních dílčích funkcí užitku a metoda analytického hierarchického procesu. 
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2.3.1 Metoda lineárních dílčích funkcí užitku 

 U metody lineárních dílčích ohodnocení variant se stanovuje dílčí ohodnocení variant 

vzhledem k jednotlivým kritériím odlišně, v závislosti na povaze těchto kritérií. U kvalitativních 

kritérií se dílčí ohodnocení stanovuje přiřazením bodů ze zvolené bodové stupnice. Nejčastěji se 

užívá desetibodová stupnice (1, 2, … 10) nebo, pro jemnější ohodnocení, stobodová stupnice (1, 

2, … 100), přičemž nejnižší ohodnocení odpovídá nejhorším důsledkům variant vzhledem 

k jednotlivým kritériím hodnocení a nejvyšší ohodnocení odpovídá nejlepším důsledkům variant. 

U kvantitativních kritérií se předpokládá lineární tvar dílčí funkce užitku, které se stanoví 

následovně. Nejhorší hodnotě každého kritéria se přiřadí dílčí užitek 0, nejlepší hodnotě každého 

kritéria se přiřadí dílčí užitek 1. Spojnice těchto bodů jsou zobrazením lineárních dílčích funkcí 

užitku. Dílčí ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím kvantitativního charakteru se 

stanovuje pomocí vztahu 

ℎ𝑖
𝑗
=

𝑥𝑖
𝑗
−𝑥𝑖

0

𝑥𝑖
∗−𝑥𝑖

0 ,     (2.9) 

kde ℎ𝑖
𝑗
 je dílčí ohodnocení variant, 𝑥𝑖

𝑗
 vyjadřuje hodnotu j-té varianty i-tého kritéria, 𝑥𝑖

0 je 

hodnotou daného kritéria a 𝑥𝑖
∗ vyjadřuje nejlepší hodnotu daného kritéria. 

 Celkové ohodnocení jednotlivých variant zjistíme váženým součtem dílčích ohodnocení 

všech kritérií. Předností této metody je, že snižuje subjektivitu stanovení dílčích ohodnocení 

variant vzhledem ke kvantitativním kritériím. 

 

2.3.2 Metoda analytického hierarchického procesu 

 Metoda analytického hierarchického procesu, slouží k hodnocení variant vzhledem 

k jednotlivým kritériím. Postup stanovení vah a dílčích ohodnocení je ve své podstatě stejný jako 

u Saatyho metody pro stanovení vah kritérií. Rozdíl je v tom, že mezi sebou nejsou porovnávaná 

jednotlivá kritéria, ale varianty rozhodování. Pro každé kritérium potom na základě párového 

srovnání variant vytvoříme Saatyho matici a určíme velikost preference pro všechny dvojice 

variant. K tomu opět využíváme Saatyho bodovou stupnici s deskriptory, viz (Tab. 2.2). 
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 Prvky sij každé této matice, představují odhady poměrů dílčích ohodnocení i-té a j-té 

varianty vzhledem k danému kritériu. Stejnými postupy, jako při stanovení vah Saatyho metodou, 

určíme dílčí ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím. Celkové ohodnocení variant 

rozhodování Hj lze určit pomocí vztahu 

       
j

i

n

i

i
j hvH 

1

 pro j = 1, 2, …, m,              (2.10) 

kde 𝐻𝑗 je celkové ohodnocení j-té varianty, 𝑣𝑖 je váha i-tého kritéria, ℎ𝑖
𝑗
 je dílčí ohodnocení j-té 

varianty vzhledem k i-tému kritériu, n je počet kritérií hodnocení a m je počet variant. 

 Výhodou Saatyho metody vícekriteriálního hodnocení je její srozumitelnost a 

jednoduchost, proto je také často využívána. Další výhodou je, že je tuto metodu možno využít 

pro hodnocení variant vzhledem k souboru kritériím, které mohou být kvantitativní i kvalitativní 

povahy. 
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3 Analýza vybraných produktů pojištění nemovitosti 

 Obsahem kapitoly je analýza produktů pojištění nemovitosti. Nejprve je stručně popsán 

pojistný trh s pojištěním nemovitosti v České republice, následně je proveden popis pojistných 

produktů, které nabízejí jednotliví pojistitelé. 

 Pro zpracování kapitoly byly použity informace z publikace Ducháčková a Daňhel (2010), 

Ducháčková (2009), informace České asociace pojišťoven a jednotlivých pojistitelů včetně 

všeobecných a zvláštních pojistných podmínek týkajících se nabízených produktů pojištění 

nemovitosti. 

 

3.1 Charakteristika pojistného trhu s pojištěním nemovitosti 

Na trhu s pojištěním nemovitosti se střetává nabídka a poptávka po produktu pojištění 

nemovitosti. Velký počet občanů bydlí ve svém vlastním domě, vlastní chatu či chalupu, pojištění 

nemovitosti je tudíž často využívaným typem pojištění a to hlavně proto, že hodnota nemovitostí 

není zanedbatelná a málokterý vlastník ji tedy ponechá bez pojištění. Nejčastěji krytými riziky 

bývají rizika živelní, včetně vodovodního rizika, riziko odcizení (u stavebních součástí budov), 

riziko vandalismu a také náraz dopravního prostředku. Pojištění nemovitosti chápeme jako 

pojištění komerční, neživotní a rizikové. U tohoto typu pojištění není zřejmé, zda pojistná událost 

nastane nebo nenastane a pojišťovna na krytí jeho důsledků nemusí vytvářet rezervy, tak jako u 

životních pojištění. Dále se jedná o pojištění soukromé a dobrovolné, přičemž záleží na osobní 

potřebě ekonomického subjektu, zda pojištění uzavře nebo neuzavře. Současně jde o pojištění 

smluvní, které vzniká uzavřením pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a pojistitelem a pojištění 

škodové, sloužící tedy k náhradě vzniklé škody. Jako většina majetkových pojištění je pojištění 

nemovitosti konstruováno jako pojištění na plnou hodnotu, při které se kromě pojistné částky 

uplatňuje ještě tzv. pojistná hodnota. V případě, že je pojistná částka stejná nebo vyšší jako 

pojistná hodnota, poskytne pojišťovna pojistné plnění ve výši škody. Pokud je však pojistná 

částka nižší než pojistná hodnota, dojde k tzv. podpojištění a odškodné je stanoveno vynásobením 

výše škody poměrem pojistné částky a pojistné hodnoty. Některé pojišťovny uzavírají pojištění i 

na novou hodnotu, tudíž se jedná o pojištění bez pojistné částky. 



17 

 

Dle výroční zprávy ČAP za rok 2013 působí na českém pojistném trhu 51 pojišťoven, 

z toho 33 tuzemských pojišťoven a 18 poboček zahraničních pojišťoven. Z celkového počtu se 5 

pojišťoven zabývá pouze životním pojištěním, pouze neživotním pojištěním se zabývá 31 

pojišťoven a zbývajících 15 pojišťoven nabízí jak životní tak i neživotní pojištění. 

Konkrétní produkty pojištění nemovitosti nabízí 14 pojišťoven. Přehled těchto čtrnácti 

pojišťoven a jejich podíl na předepsaném pojistném v oblasti neživotního pojištění je zobrazen v 

následující tabulce. 

Tab. 3.1 Podíl vybraných členů ČAP na předepsaném pojistném v oblasti neživotního pojištění 

Pořadí Pojišťovna 
Předepsané 

pojistné (v tis. Kč) 

Podíl pojistného 

(v %) 

1 Česká pojišťovna a.s. 17 799 464 25,8 

2 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 16 037 607 23,2 

3 Allianz pojišťovna, a.s. 7 931 291 11,5 

4 Generali Pojišťovna a.s 5 223 407 7,6 

5 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group 
5 119 164 7,4 

6 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 4 579 974 6,6 

7 UNIQA pojišťovna, a.s. 4 303 663 6,2 

8 AXA pojišťovna a.s. 874 495 1,3 

9 Slavia pojišťovna a.s. 684 520 1,0 

10 Triglav pojišťovna, a.s. 602 203 0,9 

11 Wüstenrot pojišťovna a.s 582 079 0,8 

12 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 581 744 0,8 

13 MAXIMA pojišťovna, a.s. 199 293 0,3 

14 ERGO pojišťovna, a.s. 117 663 0,2 

 

3.1.1 Pojistný produkt pojištění nemovitosti České pojišťovny a.s. 

Česká pojišťovna a.s. (dále jen Česká pojišťovna) nabízí svým klientům pojištění 

rodinného domu v rámci produktu s názvem Dům celkem v pěti variantách, a to Start, Standard, 

Exclusive, Exclusive Plus a Exclusive Max. Tyto varianty jsou uvedeny v následující tabulce, 

přičemž označení „●“ znamená, že daná varianta obsahuje uvedený rozsah pojištění nebo formu 

asistence a označení „+“ znamená možnost připojištění daného rozsahu pojištění. 
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Tab. 3.2 Rozsah pojištění v jednotlivých variantách pojištění 

Rozsah pojištění Start Standard Exclusive 
Exclusive 

Plus 

Exclusive 

Max 

Živelní škody ● ● ● ● ● 

Povodeň a záplava, vodovodní škody  ● ● ● ● 

Pojištění skel „all-risk“  ● ● ● ● 

Asistence Standard  ● ● ● ● 

Odcizení věcí krádeží vloupáním nebo 

loupeží 
 + ● ● ● 

Poškození nebo zničení stavebních součástí  + ● ● ● 

Přepětí  + ● ● ● 

Asistence Nadstandard   ● ● ● 

Poškození zateplené fasády hlodavci    ● ● 

Poškození a zničení zahrady    ● ● 

Asistence Exclusive   + + ● 

Vandalismus   + + ● 

Sprejerství     ● 

Náhrada výdajů za ztrátu vody     ● 

Náraz vozidla     ● 

Odpovědnost za škodu z běžného života     ● 

Zdroj: http://www.ceskapojistovna.cz/majetek/varianty-pojisteni-stavby 

Česká pojišťovna nabízí nonstop asistenční služby, které v rozsahu Standard zahrnují 

pomoc řemeslníka v nouzi do výše 10 000 Kč, v rozsahu Nadstandard kromě toho zahrnují právní 

pomoc při řešení sporu do výše 30 000 Kč a přestěhování a náhradní ubytování do výše 20 000 

Kč. V rámci asistenčních služeb v rozsahu Exclusive kromě výše uvedených pojišťovna zajistí a 

uhradí úklid sněhu při úrazu nebo nemoci, zahradní práce a také sekání dřeva. 

Pojišťovna v rámci produktu Dům nabízí možnost volitelných připojištění a to pojištění 

odpovědnosti za škodu z běžného občanského života, garáže na jiné adrese, individuálního 

vybavení a pojištění odpovědnosti za škodu z vlastnictví nemovitosti. 

Dále nabízí možnost pojištění vedlejších staveb zdarma do výše 10% z hodnoty domu. 

Pojištění lze sjednat na některé z poboček České pojišťovny, prostřednictvím obchodního 

zástupce nebo online.  

 Není-li v době pojistné události časová cena stavby nižší než 30% její nové ceny, jsou 

pojistná plnění vyplácena v nových cenách. V opačném případě bude pojistné plnění vypláceno 

v časové hodnotě. 
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3.1.2 Pojistný produkt pojištění nemovitosti Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance 

Group 

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

nabízí svým klientům pojištění rodinného domu ve variantách PRIMA a KOMFORT. Tyto 

varianty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 3.3 Rozsah pojištění v jednotlivých variantách pojištění 

Rozsah pojištění Prima Komfort 

Živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních) ● ● 

Pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí ● ● 

Krádež s překonáním překážky nebo loupež  ● 

Úmyslné poškození nebo zničení věcí (vandalismus)  ● 

Dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti  ● 

Podpětí v elektrorozvodné síti  ● 

Zatečení atmosférických srážek  ● 

Poškození nebo zničení věci aerodynamických třeskem při přeletu letadel  ● 

Mechanické poškození zateplení vnějšího pláště budovy jakýmkoliv zvířetem  ● 

Únik vody v důsledku vodovodní pojistné události  ● 

Havárie rozvodů  ● 

 

Při sjednání pojištění ve variantě KOMFORT má klient automaticky a zdarma nárok na 

asistenční služby. V průběhu jednoho pojistného roku vzniká klientovi nárok na 2 asistenční 

zásahy s limitem plnění 2 000 Kč za jeden zásah, v jehož rámci jsou hrazeny náklady řemeslníka 

na dopravu do místa pojištění a zpět, na práci do 60 minut a na drobný materiál nezbytný 

k odstranění nouzové situace. 

Pojišťovna nabízí možnost připojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti, 

připojištění elektronických a strojních zařízení nemovitých objektů proti technickým nebezpečím, 

připojištění skel a připojištění jmenovitě určených věcí, které jinak nejsou předmětem pojištění, 

např. sochy, fresky. 
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Předmětem pojištění je trvale obývaný, zachovalý a udržovaný rodinný dům, který je ve 

vlastnictví občana, i rodinný dům ve výstavbě. Dále také vedlejší objekty umístěné na pozemku 

příslušejícím k rodinnému domu a movité věci, jako např. stavební materiál a věci sloužící 

k výstavbě, opravám nebo údržbě rodinného domu nebo vedlejších objektů. 

Pojištění lze sjednat na některé z poboček pojišťovny, prostřednictvím internetu s 20% 

slevou nebo telefonicky, a to buď jedné konkrétní varianty pojištění rodinného domu, nebo 

v rámci balíčku OPTIMUM, který představuje zvýhodněnou nabídku pojištění rodinného domu a 

domácnosti. Pojištění se sjednává na novou cenu a se spoluúčastí, jejíž výše je sjednána 

v pojistné smlouvě a s níž souvisí sleva na pojistném ve výši až 15 %. Pojistitel klientům nabízí 

možnost indexace, což znamená aktualizaci pojistné částky v závislosti na vývoji cen stavebních 

prací, materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví. 

 

3.1.3 Pojistný produkt pojištění nemovitosti Allianz pojišťovny, a.s. 

Pojištění trvale obývaných budov, tedy i rodinného domu, nabízí Allianz pojišťovna, a.s. 

(dále jen Allianz pojišťovna) ve třech možných variantách; Normal, Optimal a Exkluziv. Tyto 

varianty jsou uvedeny v následující tabulce. Varianty Optimal a Exkluziv zahrnují automaticky 

kromě pojištění samotné nemovitosti i pojištění vedlejších staveb. 

Tab. 3.4 Rozsah pojištění v jednotlivých variantách pojištění 

Rozsah pojištění Normal Optimal Exkluziv 

Požár, výbuch, imploze, úder blesku, pád letadla ● ● ● 

Vichřice, krupobití, voda z vodovodního zařízení ● ● ● 

Krádež vloupáním, loupež ● ● ● 

Loupežné přepadení  ● ● 

Povodeň, záplava, sesuv půdy, zemětřesení  ● ● 

Tíha sněhu, pád předmětů  ● ● 

Náraz vozidla, mráz, rozbití skla  ● ● 

Rázová vlna nadzvukových letadel   ● 

Znečištění kouřem, atmosférické srážky   ● 

Voda z kanalizace, zkrat v elektromotorech   ● 

Přepětí, podpětí, vandalismus, poškození fasády   ● 

Chybná funkce sprinteru, ztráta vody   ● 

Zdroj: http://www.allianz.cz/produkty/majetek/pojisteni-nemovitosti.html 

Allianz pojišťovna poskytuje zdarma urgentní asistenční služby Home Assistance pro 

pojištění budovy a nemovitosti. Pojištěný má nárok na dva zásahy ročně s limitem 2 000 Kč za 
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jeden zásah při sjednání varianty pojištění Normal a Optimal, a při sjednání varianty pojištění 

Exkluziv s limitem 4 000 Kč za zásah. 

Allianz pojišťovna garantuje vyplatit plnění i v případě vzniku škody z jiného pojistného 

nebezpečí než je definováno v pojistných podmínkách a to v případě, že je takový druh pojištění 

součástí pojištění budovy jiné pojišťovny v České Republice. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění 

v plné výši hodnoty majetku v případě sjednání pojištění s limitem v doporučené výši. Při 

částečných škodách na budově pojišťovna uhradí opravu v nových cenách a to bez ohledu na stáří 

a opotřebení stavby. 

Za každý rok bezeškodných událostí snižuje pojišťovna pojistné o 5%, celkem až do 30%. 

Dále umožňuje převést bonusy od předchozích pojistitelů do výše 30%. Ve smlouvě lze v případě 

individuálních potřeb klientů sjednat spoluúčast ve výši 3 000 Kč, 5 000 Kč nebo 10 000 Kč. 

Pojištění odpovědnosti lze při sjednání současně s pojištěním budovy získat s 50% slevou. 

Pojištění lze sjednat osobně na pobočce pojišťovny, prostřednictvím pojišťovacího poradce nebo 

online na internetu s 15% slevou. 

 

3.1.4 Pojistný produkt pojištění nemovitosti Generali Pojišťovny a.s. 

 Generali Pojišťovna a.s. (dále jen Generali Pojišťovna) nabízí pojištění nemovitosti 

v rámci produktu Bydlení s asistencí. Rozsah pojištění a možnost připojištění je zobrazen v 

následující tabulce. 

Tab. 3.5 Rozsah pojištění a možnost připojištění 

Rozsah pojištění Možno připojistit 

Požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla 
Povodeň (včetně tzv. záplavy) a zatékání 

atmosférických srážek 

Kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk Sesuv půdy a zřícení skal, zemětřesení, lavinu 

Únik vody z vodovodního nebo kanalizačního 

potrubí, lom trubky (lomem nebo mrazem), voda z 

akvária 

Sklo pro případ rozbití 

Vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru a 

jiného předmětu 
Nepřímý úder blesku, přepětí, podpětí 

Zkrat nebo přepětí na elektromotorech sloužících k 

provozu pojištěné budovy 

Škody způsobené vandalismem a sprejery (včetně 

nezjištěného pachatele) 

Násilné odcizení stavebních součástí 
Zateplení fasády proti poškození ptactvem, hmyzem 

a hlodavci 

Krádež vloupáním, loupež stavebního materiálu a 

drobné stavební techniky 

Ztrátu vody v důsledku pojistné události způsobené 

vodou z vodovodního potrubí 
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Součástí pojištění jsou zdarma asistenční služby Domovní asistence poskytující pomoc 

odborníka v případě stavu nouze, zajištění odborníka na opravy a údržbu, zajištění náhradního 

ubytování a informační služby. V pojistné smlouvě je možné připojistit Rozšířené asistenční 

služby, které obsahují vyšší limity pro bezplatný asistenční zásah, širší okruh poskytovatelů 

služeb a tzv. právní asistenci, která zahrnuje poskytnutí obecných právních informací nebo 

kontaktu na advokáta a 1 hodinu právní konzultace zdarma za účelem konzultace při sepisování 

nájemních a podnájemních smluv. 

 Předmětem pojištění je rodinný dům včetně stavebních součástí, rozestavěný rodinný dům 

včetně stavebního materiálu určeného k jeho výstavbě, drobné stavby na stejném pozemku, 

bazény včetně příslušenství a zastřešení, příslušenství staveb a bytových jednotek, rozestavěná 

bytová jednotka, prvky zahradní architektury a fotovoltaické panely. Rodinný dům lze pojistit již 

od počátku stavby, přičemž je poskytována 10% sleva z pojistného, která zůstává i po dokončení 

stavby po celou dobu trvání pojištění. 

 Základní pojištění se sjednává bez spoluúčasti klienta na pojistné události a v případě 

pojistné události pojištěný dostane nahrazenou plnou výši škody. Řádně udržovaná nemovitost je 

pojištěna na novou cenu bez ohledu na její stáří. V případě, že byla v pojistné smlouvě sjednaná 

automatická indexace, je výše pojistné částky přizpůsobována nárůstu hodnoty nemovitosti 

v důsledku růstu cen stavebních prací a materiálu. Pojištění lze sjednat na pobočkách pojišťovny 

nebo telefonicky, možnost sjednání pojištění online není k dispozici. 

Pokud v pojistné smlouvě nebude uveden limit, bude horní hranicí pojistného plnění výše 

škody, respektive pojistná částka. 

 

3.1.5 Pojistný produkt pojištění nemovitosti České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna 

Insurance Group 

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

podnikatelská pojišťovna) nabízí produkty pojištění stavby a domácnosti DOMEX. Klienti mají 

na výběr ze dvou variant pojištění, základní nebo rozšířené. Tyto varianty jsou uvedeny 

v následující tabulce. 
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Tab. 3.6 Rozsah pojištění v jednotlivých variantách pojištění 

Rozsah pojištění Základní Rozšířená 

Krupobití, vichříce, pád letadla ● ● 

Přímý úder blesku, výbuch, požár ● ● 

Povodeň, záplava, mráz na vodovodním a topném systému  ● 

Náraz dopravního prostředku  ● 

Únik kapaliny z technického zařízení  ● 

Aerodynamický třesk, tíha sněhu a námrazy  ● 

Kouř, zemětřesení, pád stromů a stožárů  ● 

Zemětřesení, sesuv sněhových lavin, sesuv půdy  ● 

Zřícení skal nebo zemin  ● 

Zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí  ● 

Poškození nebo zničení elektromotorů a elektronických zařízení přepětím a 

zkratem 
 ● 

Poškození nebo zničení skel z jiných příčin  ● 

Úmyslné poškození/zničení + + 

Odcizení věcí krádeží či loupeží + + 

Náhrada ztráty vody + + 

Pojištění zahradní architektury + + 

Zdroj: http://www.cpp.cz/pojisteni-majetku-1~pojisteni-majetku~pojisteni-stavby/ 

S produktem DOMEX získává klient v případě havárie, poruchy či jiné naléhavé situaci, 

možnost zdarma využít asistenční služby DOMÁCÍ ASISTENCE, která zahrnuje 

zprostředkování služeb elektrikáře, instalatéra, plynaře, zámečníka či jiného odborníka. Za 

příplatek je možno sjednat asistenční služby DOMÁCÍ ASISTENCE PLUS, které kromě 

zprostředkování služeb odborníka zajistí i příjezd a odjezd odborníka na místo události, dále pak 

zajistí práci odborníka spojenou s odstraňováním poruchy do 60 minut práce zdarma a úhradu 

nákladů na jednu asistovanou událost do limitu 2 000 Kč. Asistenční služby jsou poskytovány pro 

dvě pojistné události ročně. Klient si dále může sjednat právní asistenční službu, a to v základní 

variantě, nebo variantě plus. Základní právní asistence se vztahuje na oblasti týkající se náhrady 

škody, vlastnického a nájemního práva a sousedského práva. Umožňuje klientovi využít právní 

konzultaci po telefonu ve výše uvedených oblastech v limitu dvou pojistných událostí za rok. 

Právní asistence plus, kromě právní konzultace po telefonu v rozsahu Základní právní asistence, 

umožňuje zprostředkování právního zastoupení advokátem a úhradu nákladů tohoto zastoupení 

ve výše uvedených oblastech, v rozsahu jedné pojistné události za rok do výše 10 000 Kč. 
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Pojištění stavby lze sjednat jako samostatné pojištění, nebo společně s pojištěním 

domácnosti či pojištěním odpovědnosti. Předmětem pojištění jsou stavby, dočasné stavby a 

stavby ve výstavbě, včetně jejich součásti a příslušenství, dále pak stavební materiál a výrobky 

sloužící k opravám, výstavbě či rekonstrukci pojištěné stavby, prostředky protipožární ochrany, 

elektromotory a elektronická zařízení sloužící k provozu stavby. Současně je možné pojistit i 

veškeré vedlejší a drobné stavby, jako například garáže, bazény, oplocení, opěrné zdi, stodoly, 

septiky, studny, kůlny, plynové zásobníky nebo fotovoltaické elektrárny. 

Pojištění se sjednává na novou cenu a se spoluúčastí ve čtyřech variantách 500 Kč, 1 000 

Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč se slevou až 15% z ročního pojistného. Pojišťovna dále svým klientům 

poskytuje například jednorázovou slevu 50% z ročního pojistného, je-li nemovitost ve výstavbě 

nebo v rekonstrukci, bonus za bezeškodní průběh až 30%, slevu za věrnost až 20%, slevu za 

propojištěnost až 13% nebo slevu 6% při ročním placení pojistného. Pojištění lze sjednat na 

některé z poboček pojišťovny, přes zprostředkovatele nebo online díky produktu DOMEX 

START se slevou 15%. 

 

3.1.6 Pojistný produkt pojištění nemovitosti ČSOB pojišťovny, a.s., člena holdingu ČSOB 

S pojistným produktem Domov Expres, který nabízí ČSOB pojišťovna, a.s., člen 

Holdingu ČSOB (dále jen ČSOB pojišťovna), lze pojistit rodinný dům proti běžným nehodám, 

současně pojišťovna nabízí možnost výhodného připojištění. Rozsah pojištění je zobrazen v 

následující tabulce. 

Tab. 3.7 Rozsah pojištění a možnost připojištění 

Rozsah pojištění Možno připojistit 

Požár, kouř, výbuch, náraz vozidla Odcizení 

Náhodné rozbití skla Vandalismus, sprejerství 

Úder blesku, vichřice, zemětřesení Zkrat, přepětí 

Pád stromů nebo stožárů, sesuv půdy Záplava a povodeň 

Zřícení skal nebo zeminy, pád laviny  

Tíha sněhu, námraza  

Voda z vodovodních a kanalizačních potrubí  

Pád letadla, nadzvuková vlna  
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 Součástí pojištění jsou také zdarma nonstop asistenční služby, na které se klienti mohou 

obracet s různými dotazy nebo v případě havárie požádat o technickou pomoc v podobě zajištění 

instalatérských, topenářských, elektrikářských a kominických prací, odemknutí zabouchnutých 

dveří, čištění kanalizací a materiálu v ceně až 1 800 Kč. V případě potřeby si může klient 

připojistit nadstandardní asistenci, která navíc zahrnuje kompletní právní ochranu a poradenství, 

osobní asistenci při pracovní neschopnosti a rezervační služby. 

Klienti si také mohou připojistit odpovědnost za újmu z občanského života a v souvislosti 

s vlastnictvím staveb, které se vztahuje na všechny členy domácnosti a domácí zvířata a platí po 

celé Evropě. 

Pojištění lze sjednat na některé z poboček pojišťovny, prostřednictvím pojišťovacího 

poradce nebo online přes internet a to aktuálně s 10% slevou. Pojištění se automaticky sjednává 

se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč. Za bezeškodní průběh poskytuje pojišťovna svým klientům 

každý rok bonus ve výši 5%, přičemž celkem lze ušetřit až 20%. 

 

3.1.7 Pojistný produkt pojištění nemovitosti UNIQA pojišťovny, a.s. 

 UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen UNIQA pojišťovna) nabízí svým klientům pojištění 

rodinného domu ve dvou variantách, Top Exklusiv a Top Standard. Produkt Top Exklusiv je 

určený pro novější domky a nadstandardně vybavené domácnosti a v jedné smlouvě lze pojistit 

všechna rizika současně pro stavbu i domácnost. Pojišťovna nabízí možnost pojištění i 

v záplavové zóně 4, avšak s vyloučením záplav a povodní. Druhý produkt Top Standard je určený 

pro starší domky a středně vybavené domácnosti, a taktéž umožňuje pojistit všechna rizika 

současně pro stavbu i domácnost v jedné smlouvě a dále nabízí možnost pojištění v záplavové 

zóně 4 s vyloučením záplav a povodní. Rozsah pojištění včetně možnosti připojištění je zobrazen 

v následující tabulce. 
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Tab. 3.8 Rozsah pojištění a možnost připojištění 

Rozsah pojištění Možno připojistit 

Požár, výbuch, zřícení nebo náraz těles ze vzduchu Nástřik barev na fasádách budov 

Úder blesku, kouř, rázová vlna, vichřice Škody způsobené přepětím proudu 

Tíha nebo sesuv sněhu, zřícení skal Rozbití skel 

Pád kamenů, sesuv půdy, krupobití Zkrat elektromotorů 

Náraz silničního vozidla  

Voda z vodovodního zařízení  

Lavina, povodeň, záplava, zával a zemětřesení  

 

Odpovědnost vlastníka budovy a pozemku za události, z nichž může plynout povinnost 

nahradit škodu, je pojištěna automaticky. 

 Součástí produktu Top Exklusiv jsou asistenční služby v rozsahu zajištění odborníka 

v případě havárie nebo technické poruchy s limitem na materiál 5 000 Kč a čas na opravu 

maximálně 90 minut, dále potom zajištění zámečníka při ztrátě klíče nebo zabouchnutí klíčů od 

dveří s limitem na materiál 2 000 Kč a časem na opravu maximálně 60 minut, a zajištění technika 

při poruše domácího spotřebiče nebo odvoz do opravny bez limitu na materiál a časem do 60 

minut. Současně lze připojistit balíček Top Asist s navíc asistencí na zdraví, právní asistencí a 

asistenci zahrada. Součástí produktu Top Standard jsou asistenční služby ve stejném rozsahu jako 

u produktu Top Exklusiv s možností připojištění baličku Top Asist. 

 Předmětem pojištění jsou jednobytové a dvoubytové rodinné domy a bytové jednotky 

v osobním vlastnictví a to i ve výstavbě, vedlejší stavby jako například terasy, pergoly, nádrže, 

antény, zdi nebo ploty a rekreační objekty. Pojištěny jsou i náklady na odstranění následků po 

pojistné události. Součástí pojištění je pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za 

domácího mazlíčka. Pojištění se sjednává na novou hodnotu, se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč, a to 

na některé z poboček pojišťovny nebo přes telefon, pojištění není možno sjednat online. 

 

3.1.8 Pojistný produkt pojištění nemovitosti AXA pojišťovny a.s. 

 Pojištění staveb nabízí AXA pojišťovna a.s. (dále jen AXA pojišťovna) v rámci produktu 

DOMOV IN ve variantě MINI, vhodná pro ty, kteří hledají minimální rozsah pojištění, například 
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v případě hypotéky, variantě KLASIK, vhodné pro většinu klientů a variantě MAXI, zahrnující 

nadstandardní krytí. Varianty se od sebe liší rozsahem pojištění a limitem plnění. Tento rozsah 

pojištění je zobrazen v následující tabulce. 

Tab. 3.9 Rozsah pojištění v jednotlivých variantách pojištění 

Rozsah pojištění Mini Klasik Maxi 

Požár, výbuch, výbuch sopky, přímý úder blesku ● ● ● 

Vodovodní škoda ● ● ● 

Náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části či nákladu ● ● ● 

Náraz vozidla, rázová vlna ● ● ● 

Vichřice (již od 60 km/), krupobití, zemětřesení ● ● ● 

Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ● ● ● 

Tíha sněhu nebo námrazy ● ● ● 

Sesuv půdy, lavin, zřícení skal či zemin ● ● ● 

Kouř, imploze, voda z kanalizace při povodni  ● ● 

Nepřímý úder blesku, přepětí, podpětí  ● ● 

Zkrat na elektromotoru, rozbití skla  ● ● 

Srážky, voda z nádrže, ztráta vody  ● ● 

Odcizení (vnitřní, venkovní), vandalismus (vnitřní)  ● ● 

Poškození nebo zničení stavebních součástí při odcizení + vandalismus  ● ● 

Poškození nebo zničení stavebních součástí při odcizení + vandalismus (z 

toho sprejerství, pouze první škoda) 
  ● 

Voda z kanalizace (vyjma povodně)   ● 

Chybná funkce sprinteru   ● 

Poškození zateplení fasády hmyzem, ptáky, hlodavci   ● 

 

Součástí pojištění jsou zdarma nonstop asistenční služby s garantovaným příjezdem do 1 

hodiny, přičemž pokud časový limit nebude dodržen, dostane pojištěný jako omluvu 500 Kč. 

V rámci technické asistence hradí pojišťovna služby spojené s odstraněním příčiny havárie až do 

výše 4 000 Kč a v případě, že z důvodu havárie bude dům neobyvatelný, zajistí náhradní 

ubytování na 2 noci, včetně převozu mobiliáře, s limitem 10 000 Kč, zajistí ochranu 

nezabezpečeného domu po dobu 48 hodin s limitem 25 000 Kč a dopravu pojištěného k osobě 

určené do limitu 5 000 Kč. V ceně produktu je také rozsáhlá právní asistence. V případě potřeby 

si mohou klienti sjednat připojištění právní ochrany, v rámci které bude roční limit plnění 

navýšen až na 300 000 Kč. Pokud klienti nakupují prostřednictvím internetu, lze mimo základní 

připojištění právní ochrany navíc využít i připojištění SAFE ONLINE, díky kterému budou 
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chráněni v případě zneužití platebního prostředku na internetu, v případě sporů s provozovateli 

internetových obchodů a také v případě nekvalitně poskytnutých služeb. 

Předmětem pojištění jsou trvale obývané budovy, rekreační budovy, vedlejší stavby, byty 

v osobním či družstevním vlastnictví i budovy ve výstavbě nebo rekonstrukci. Objekt musí být 

udržovaný, nesmí bít poškození hlavní konstrukční prvky, musí být spojeny se zemí pevným 

základem a minimálně ze 70% určeny k bydlení. Pojištění vedlejších staveb, jako např. garážový 

přístřešek, oplocení nebo samostatně stojící garáž, je v rámci variant Klasik a Maxi automaticky 

zahrnuto v ceně pojištění. V případě potřeby se klienti mohou připojistit proti povodni či záplavě.  

Pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, sjednává se pojištění automaticky se 

spoluúčastí ve výši 1 000 Kč. V opačném případě si klienti mohou vybrat z variant spoluúčasti ve 

výši 0 Kč, 5 000 Kč nebo 10 000 Kč. Při roční platbě pojistného je klientům poskytnuta 10% 

sleva z pojistného. Pojišťovna nabízí možnost zvolit si začátek platnosti pojištění, dle potřeb 

klientů, nejdříve však od následujícího dne a nejpozději do 12 měsíců od data sjednání pojištění. 

Pojištění lze sjednat na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím zprostředkovatele, pojištění 

nelze sjednat online. 

 

3.1.9 Pojistný produkt pojištění nemovitosti Slavia pojišťovny a.s. 

Slavia pojišťovna a.s. (dále jen Slavia pojišťovna) nabízí pojištění domácnosti a stavby, 

které pokryje široké spektrum pojistných nebezpečí způsobených živlem či odcizením. Klienti si 

mohou sjednat pojištění v rozsahu Základ, Standard a Nadstandard. Rozsah jednotlivých variant 

pojištění je zobrazen v následující tabulce. 
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Tab. 3.10 Rozsah pojištění v jednotlivých variantách pojištění 

Rozsah pojištění Základ Standard Nadstandard 

Požár, výbuch ● ● ● 

Náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo nákladu ● ● ● 

Úder blesku, kouř ● ● ● 

Vichřice, krupobití, zemětřesení ● ● ● 

Sesuv půdy, zřícení skal, zemin, lavin ● ● ● 

Pád stromů, stožárů či jiných předmětů ● ● ● 

Náraz vozidla, nadzvuková vlna  ● ● 

Přepětí, podpětí, vodovodní škody  ● ● 

Poškození či zničení koltů, nádrží a výměníkových stanic 

vytápěcích systémů 
  ● 

Poškození či zničení potrubí a topných těles   ● 

Kanalizační škody, únik vody (i z akvária)   ● 

Rozbití skla, porucha chladícího zařízení, zkrat 

elektromotoru 
  ● 

 

Podle potřeb konkrétního klienta nabízí pojišťovna možnost ke každé variantě připojistit 

povodeň nebo záplavu, zatečení atmosférických srážek, tíhu sněhu a námrazy, poškození 

zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem, odcizení v důsledku krádeže či loupeže, vandalismus 

a sprejerství. 

V rámci doplňkového připojištění, lze sjednat asistenční služby, a to ve dvou variantách. 

Asistenční služby STANDARD zahrnují pouze poskytnutí telefonické asistence zdarma. 

Asistenční služba NADSTANDARD poskytují navíc technickou asistenci, prostřednictvím které 

zorganizují a uhradí dopravu a práci například elektrikáře, plynaře, instalatéra, topenáře, sklenáře 

či zámečníka, maximálně však dvakrát do roka s částkou do limitu 2 000 Kč za jeden zásah. 

V rámci doplňkového připojištění lze také sjednat pojištění odpovědnosti z držby stavby a 

pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. 

Předmětem pojištění jsou budovy a jejich stavební součásti, včetně vedlejších staveb jako 

například garáž, kůlna, oplocení, septik, skleník nebo bazén. Dále potom stavební materiál 

sloužící k opravám nebo rekonstrukci pojištěné budovy a dočasné objekty zařízení staveniště. Lze 

pojistit i nově zahajované stavby. 

Pojištění se zpravidla sjednává na novou cenu, v případě, že by bezprostředně před 

vznikem pojistné události byla časová cena pojištěné stavby nižší než 30% její nové ceny, 
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pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši časové ceny. Pojištění lze sjednat na pobočce 

pojišťovny nebo po telefonu s 15% slevou. 

 

3.1.10 Pojistný produkt pojištění nemovitosti Triglav pojišťovny, a.s. 

 Triglav pojišťovna, a.s. (dále jen Triglav pojišťovna) nabízí pojištění staveb kryjící 

většinu rizik, ke kterým může dojít. Základní rozsah pojištění staveb včetně možnosti připojištění 

je zobrazen v následující tabulce. 

Tab. 3.11 Rozsah pojištění a možnost připojištění 

Rozsah pojištění Možno připojistit 

Požár, výbuch, přímý úder blesku Vichřice a krupobití 

Náraz nebo zřícení letadla Sesuv půdy, skal, ledu či sněhu 

Pád stromů, stožárů a jiných předmětů Zemětřesení 

Náraz dopravního prostředku nebo jeho části Tíha sněhu nebo námrazy 

Voda z vodovodních nebo topných zařízení  

 

Výše uvedená nebezpečí jsou pojišťována na pojistnou hodnotu, odpovídající nové ceně 

pojištěných věcí. Dále lze pojištění staveb rozšířit o připojištění proti nebezpečí způsobená 

povodněmi nebo záplavami, odcizením zabudovaného příslušenství nebo stavební součásti 

budovy, odcizením stavebního materiálu v případě opravy nebo rekonstrukce stavby a taky škody 

způsobené úmyslným poškozením či zničením. U těchto pojistných nebezpečí se vždy sjednává 

pojištění na 1. riziko, kdy limit je horní hranicí pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné 

události v jednom pojistném roce. 

Předmětem pojištění jsou rodinné domy, rekreační chaty a chalupy, bytové domy a 

samostatné byty. Dle individuálních potřeb klienta lze stejnou smlouvou sjednat pojištění skel, 

která jsou součástí stavby, pojištění poškození nebo zničení elektromotorů zkratem, pojištění 

garáže a odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím stavby. 

K pojištění stavby jsou automaticky poskytovány rozsáhlé asistenční služby v rozsahu 

Inclusive, které jsou poskytovány v případě technické havárie, zablokování dveří, hospitalizace 

klienta, onemocnění klienta a právní pomoci. V případě potřeby má klient možnost připojistit si 

asistenční služby Exclusive v rozšířeném rozsahu. 
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Pojistná hodnota odpovídá nově ceně, pokud však znehodnocení v době vzniku škodné 

události přesáhlo 70% z nové ceny, je pojistnou hodnotou časová cena. Pojištění lze sjednat buď 

na některé z poboček pojišťovny, nebo po telefonu. 

 

3.1.11 Pojistný produkt pojištění nemovitosti Wüstenrot pojišťovny a.s. 

 Wüstenrot pojišťovna a.s. (dále jen Wüstenrot pojišťovna) nabízí svým klientům pojištění 

stavby nebo domácnosti s pojistným produktem ProDomov. Základní rozsah pojištění včetně 

možnosti připojištění je zobrazen v následující tabulce. 

Tab. 3.12 Rozsah pojištění 

Rozsah pojištění 

Požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, nadzvuková vlna 

Voda z potrubí, lom trubky, voda z akvária 

Vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru 

Lavina, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal 

Vandalismus se zjištěným pachatelem či bez zjištění pachatele (plnění až do výše 10 000 Kč) 

Nepřímý úder blesku, přepětí, pojištění zateplené fasády 

Násilné odcizení stavebních součástí včetně vandalismu v souvislosti s vloupáním (plnění až 20 000 Kč) 

 

Dle individuálních potřeb klienta nabízí pojišťovna možnost připojištění stavby proti 

povodni a záplavě, pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, možnost zvýšení limitu plnění 

pro odcizení stavebních součástí a možnost zvolení automatické indexace pojistné částky. 

K produktu ProDomov pojišťovna neposkytuje asistenční služby. 

Předmětem pojištění jsou rodinné domy a rekreační objekty včetně souvisejících staveb 

jako jsou ploty, chodníky nebo opěrné zdi. Dále také vedlejší stavby, rodinné domy ve výstavbě 

včetně stavebního materiálu, bytové jednotky a jednotky ve výstavbě. Výhodou pojištění 

s produktem ProDomov je automatické převedení pojištění budovy ve výstavbě na pojištění 

dokončení stavby a krytí škod vzniklých hašením požáru sousedního objektu. Pojištění se 

sjednává bez spoluúčasti, s výjimkou vandalismu. Pokud je budova užívána a udržovaná je 

pojistné plnění v nových cenách. Pojištění lze sjednat osobně prostřednictvím poradce nebo na 

pobočce pojišťovny, přes telefon nebo online. Do konce května roku 2015 poskytuje pojišťovna 

slevu, pro každého kdo si uzavře novou pojistnou smlouvu v produktu ProDomov, ve výši 30%. 
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3.1.12 Pojistný produkt pojištění nemovitosti Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. 

Pojištění domů a staveb, které nabízí Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen 

Hasičská vzájemná pojišťovna) se vztahuje na základní sdružené nebezpečí FLEXA a další 

rizika, uvedená v následující tabulce. 

Tab. 3.13 Rozsah pojištění a možnost připojištění 

Rozsah pojištění Možno připojistit 

Vichřice, krupobití, sesuv lavin Tíha sněhu nebo námrazy, pád stromu nebo stožáru 

Zřícení skal nebo zemin Poškození či zničení skel (plnění max. 30 000 Kč) 

Povodeň nebo záplava (plnění max. 5 000 Kč) 
Voda nebo topné médium vytékající z poškozeného 

potrubí 

Jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných 

věcí 
Povodeň nebo záplavu (nad omezený limit plnění) 

Náraz silničního dopravního prostředku 
Zemětřesení, odcizení, vandalismus (plnění max 

10 000 Kč) 

 

V případě zájmu lze také sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví 

staveb, které se vztahuje na škody způsobené třetí osobě vyplývající z vlastnictví stavby, 

vedlejších budov, pozemků, chodníků, zdí a plotů k nim náležejících. Dále potom škody 

způsobené stromy rostoucími na pojištěných pozemcích, a škody vzniklé následkem úklidových, 

údržbářských, stavebních nebo demoličních prací na pojištěné stavbě. 

 Asistenční služby k produktu pojištění nemovitosti zahrnují jak technickou, tak i právní 

asistenci. V rámci technické asistence je plně hrazen příjezd technika či zámečníka na místo 

události, elektrikářské, instalatérské, plynařské a sklenářské práce do limitu 3 000 Kč, otevření 

vchodových dveří v případě zabouchnutí do limitu 2 000 Kč a spotřeba drobného materiálu do 

limitu 500 Kč. V případě, že je pojištěná nemovitost v důsledku technické havárie nebo živelní 

události neobyvatelná, zajistí poskytovatel asistenčních služeb náhradní ubytování včetně přeprav 

až do výše 10 000 Kč. V rámci právní asistence jsou zdarma poskytovány potřebné informace 

týkající se právních předpisů, a také adresy a kontakty na různé znalce či instituce. 

Pojištění lze sjednat na rodinné domy, rekreační objekty, bytové domy, garáže, skleníky, 

bazény. Příslušenství staveb je pojištěno automaticky s budovou. Pojistit lze i rozestavěné 
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objekty, stavební materiál a drobnou stavební mechanizaci, nacházející se v místě budovy 

s limitem plnění až 20 000 Kč. 

 V případě pojistné události pojišťovna hradí náklady do výše sjednané pojistné částky. 

Pojištění lze sjednat pouze na některé z poboček pojišťovny, a to bez spoluúčasti nebo se 

spoluúčastí poškozeného na pojistném plnění. 

 

3.1.13 Pojistný produkt pojištění nemovitosti MAXIMA pojišťovny, a.s. 

MAXIMA pojišťovna, a.s. (dále jen MAXIMA pojišťovna) nabízí pojištění domu v rámci 

produktu MaxDomov. Klienti si mohou vybrat ze tří různých variant balíčků pojištění a to 

balíček IDEAL, balíček EXCELENT, a balíček VIP. Rozsah pojištění je zobrazen v následující 

tabulce. 

Tab. 3.14 Rozsah pojištění v jednotlivých variantách pojištění 

Rozsah pojištění Ideal Excelent VIP 

Požár, kouř, výbuch, úder blesku, zemětřesení ● ● ● 

Vichřice a krupobití, sesuv půdy ● ● ● 

Zřícení skal nebo zemin, sesuv lavin ● ● ● 

Pád stromů, stožárů a jiných předmětů ● ● ● 

Kapalina unikající z vodovodního zařízení ● ● ● 

Tíha sněhu nebo námrazy, přetlak a zamrzání vody ● ● ● 

Rozbití skla, imploze ● ● ● 

Náraz dopravního prostředku, náraz nebo zřícení letadla ● ● ● 

Aerodynamický třesk, odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky ● ● ● 

Vandalismus, zkrat, přepětí a podpětí ● ● ● 

Poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci ● ● ● 

Vystoupení vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení srážek, lom trubky (limit 

plnění až 25 000 Kč) 
 ● ● 

Odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky (limit plnění až 100 000 Kč)  ● ● 

Povodeň a záplava   ● 

Vystoupení vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení srážek, lom trubky (limit 

plnění až 50 000 Kč) 
  ● 

Odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky (limit plnění až 200 000 Kč)   ● 
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 Součástí pojistného produktu MaxDomov jsou asistenční služby zdarma, v rámci kterých 

je hrazena práce zámečníka a odborníka v případě havárie do limitu 1 000 Kč. Pojistitel dále 

zorganizuje přepravu a náhradní ubytování v případě, že je byt z důvodu škodné události 

neobyvatelný, poskytne právní informace v souvislosti se škodní událostí, tyto služby však 

pojištěný hradí z vlastních prostředků. 

K pojištění rodinného domu lze připojistit i vedlejší stavby jako například garáž, bazén, 

hospodářskou budovu nebo oplocení. V rámci doplňkového připojištění má klient možnost 

sjednat si pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, která vyplývá z vlastnictví stavby. 

Pojištění staveb se sjednává na novou cenu. V případě, že však byla zůstatková hodnota 

před vznikem pojistné události nižší než 30% její nové ceny, vyplatí pojistitel plnění v časové 

ceně. Pojištění se sjednává se spoluúčastí uvedenou v pojistné smlouvě. Pro pojištění újmy 

způsobené povodní je výše spoluúčasti 5% z pojistného plnění, minimálně však 5 000 Kč. 

Pojištění domu lze sjednat na některé z poboček pojišťovny, prostřednictvím pojišťovacího 

poradce nebo online a to až dokonce s 20% slevou. 

 

3.1.14 Pojistný produkt pojištění nemovitosti ERGO pojišťovny, a.s. 

 Pojistný produkt Bezpečný domov, který nabízí ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen ERGO 

pojišťovna), kryje škody na rodinném domě klienta, včetně rodinného domu ve výstavbě, proti 

všemožným rizikům, která jsou pro jednotlivé druhy staveb uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 3.15 Rozsah pojištění rodinného domu a rodinného domu ve výstavbě 

Rodinný dům Rodinný dům ve výstavbě 

Požár, výbuch, úder blesku Požár 

Pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého 

vozidla, poškození plotu neznámým vozidlem 
Přímý úder blesku 

Vichřice, krupobití, tíha sněhu, kouř, zemětřesení Výbuch 

Pád skály, kamení, stromů a stožárů, sesuv půdy, 

hornin a lavin, srážková voda 

Střet nebo zřícení letadel, vrtulníků nebo vzducholodí, 

včetně jejich částí a nákladů 

Zpětné vzdutí kanalizace, povodeň, záplava Pád vesmírných a nebeských těles 

Poškození budovy 3. osobou  

Vandalismus (včetně graffiti), rozbití skla  

Škody na vodovodním zařízení  
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Součástí pojištění je i pojištění občanské odpovědnosti z držby nemovitosti a nemovitosti 

ve stavbě nebo demolici zdarma a to s celosvětovou platností, s možností připojistit odpovědnost 

za držbu psa či koně nebo odpovědnost pro spolubydlící osoby. 

Zdarma nonstop asistence pro pomoc v nouzi a v případě nepřízně počasí zasílání 

varovných sms zpráv. 

Předmětem pojištění je rodinný dům až se dvěma byty, byt v osobním vlastnictví, trvale 

obydlená domácnost obývaná minimálně 270 dní v roce a také nemovitost ve stavbě, kterou 

v rámci produktu Bezpečný domov klient získá na jeden rok zdarma. V ceně pojištění je také 

zahrnuto pojištění vedlejších budov do 50 m2 a drobných staveb. Při současném pojištění domu i 

domácnosti je klientovi poskytnuta 10% sleva, další výhodou je pojištění nemovitosti ve stavbě 

na 1 rok zdarma. 

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, horní hranice pojistného plnění je stanovená 

pojistnou částkou, přičemž výše pojistné částky je dána obytnou plochou s výjimkou schodiště, 

balkónů a teras. Pojištění lze sjednat na některé z poboček pojišťovny nebo online 

prostřednictvím internetu. 
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4 Výběr optimálního produktu pojištění nemovitosti pro konkrétní subjekt 

 V první části kapitoly je nejprve charakterizován subjekt, pro který bude následně vybírán 

optimální produkt pojištění nemovitosti. Uvedeny jsou zde také stručné informace o nemovitosti, 

která má být předmětem pojištění. Dále jsou popsány jednotlivé varianty produktů a kritéria 

hodnocení, která jsou pro daný subjekt rozhodující při výběru optimálního produktu.  Poté 

následuje aplikace konkrétních metod vícektriteriálního rozhodování. Pro stanovení vah kritérií je 

to metoda párového srovnání a Saatyho metoda, pro hodnocení variant potom metoda lineárních 

dílčích funkcí užitku a analytický hierarchický proces. Poslední část kapitoly je zaměřena na 

samotný výběr optimálního produktu. 

 

4.1 Charakteristika subjektu a pojišťované nemovitosti 

 Pan XY vlastní trvale obydlený rodinný dům, který se nachází mimo povodňovou oblast 

v obci Růžďka, která je asi 10 km vzdálená od města Vsetín. Rodinný dům byl postavený v roce 

1950, před 16 lety byl celkově rekonstruován, je pravidelně udržován, a tudíž u všech pojistitelů 

splňuje předpoklady pro pojištění na novou hodnotu. Zastavěná plocha domu, jehož součástí je 

také uhelna, činí dohromady 90 m2, dům je nepodsklepený, s obytným podkrovím a sedlovou 

střechu. Na pozemku se dále nachází hospodářská budova s nástavbou o výměře 15 m2 a kůlna 

s posezením o výměře 15 m2. 

 Po skončení platnosti původní pojistné smlouvy pojistil v roce 2011 pan XY svůj rodinný 

dům včetně vedlejších staveb u České pojišťovny a.s., pojistná částka domu je stanovena na 

2 500 000 Kč a pojistná částka vedlejších staveb celkem na 300 000 Kč. Vzhledem k tomu, že od 

uzavření pojistné smlouvy uplynulo několik let, rozhodl se pan XY zjistit, zda by se pro něj na 

současném pojistném trhu našel výhodnější pojistný produkt. V případě, že ano, subjekt by zvážil 

změnu současného pojistitele. 

 Podle požadavků pana XY by se pojištění nemovitosti mělo vztahovat minimálně na 

pojistná nebezpečí požáru, výbuchu, vichřice a krupobití. Dále by mělo zahrnovat nebezpečí 

sesuvu půdy, tíhy sněhu nebo námrazy, vodovodní škody a zatečení srážek. Subjekt také 
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požaduje pojištění poškození zateplené fasády, přičemž riziko poškození zateplené fasády je 

jedním z kritérií pro výběr optimálního produktu. Přestože dům nestojí v záplavové zóně, 

nedaleko domu se nachází potok, proto by subjekt uvítal krýt i důsledek rizika nebezpečí 

povodně a záplavy. 

Platba pojistného má probíhat jednou ročně. Subjekt preferuje možnost uzavření pojistné 

smlouvy bez spoluúčasti, vzhledem k tomu, že to však u některých pojistitelů není možné, je 

ochoten uzavřít pojistnou smlouvu se spoluúčastí v minimální výši. Jedním z kritérií pro výběr 

optimálního produktu bude co možná nejvyšší pojistná částka, ne však nižší než stávající pojistná 

částka navržená současným pojistitelem, tedy 2 500 000 Kč. 

 

4.2 Jednotlivé varianty produktů pojištění nemovitosti 

 Vzhledem k tomu, že subjekt zamýšlí zvážit nabídku všech pojistitelů, kteří na domácím 

pojistném trhu nabízí produkt pojištění nemovitosti, nedošlo k vyřazení žádné z pojišťoven. Na 

základě výše uvedených požadavků pana XY byla provedena kalkulace pojistného u jednotlivých 

pojišťoven. Celkem existuje 14 variant produktů pojištění nemovitosti, ze kterých bude následně 

vybírána optimální varianta. 

V1 – Pojištění obytných budov a souvisejících staveb, Exclusive Plus, Česká pojišťovna a.s.,  

V2 – Pojištění rodinného domu, Komfort, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

V3 – Pojištění budovy, Exkluziv, Allianz pojišťovna, a.s., 

V4 – Pojištění rodinných domů a bytových jednotek Bydlení s asistencí, Generali Pojišťovna a.s., 

V5 – Pojištění stavby, Rozšířená, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

V6 – Pojištění stavby Domov Expres, Optimum, ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, 

V7 – Pojištění nemovitosti, Top Exclusive, UNIQA pojišťovna, a.s., 

V8 – Pojištění stavby Domov IN, Maxi, AXA pojišťovna a.s., 

V9 – Pojištění bytu, domu a domácnosti, Standard, Slavia pojišťovna a.s., 

V10 – Pojištění staveb, Triglav pojišťovna, a.s., 

V11 – Pojištění staveb ProDomov, Wüstenrot pojišťovna a.s., 

V12 – Pojištění domů a staveb, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., 

V13 – Pojištění domu MaxDomov, VIP, MAXIMA pojišťovna, a.s., 

V14 – Pojištění majetku a odpovědnosti, ERGO pojišťovna, a.s. 
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U pojistitelů, kteří nabízejí více druhů produktů pojištění nemovitosti lišících se rozsahem 

pojistné ochrany, byl pro potřebu výběru optimálního produktu vybrán vždy takový pojistný 

produkt, který svým rozsahem pojištění nejvíce vyhovuje požadavkům pana XY, nejlépe bez 

nutnosti připojištění. 

 

4.3 Kritéria výběru optimálního produktu 

 Výběr optimálního produktu bude probíhat na základě sedmi kritérií, která pan XY 

stanovil, a dle preference seřadil od nejvýznamnějšího po nejméně významné. 

K1 – roční výše pojistného (minimální), 

K2 – pojištění zateplené fasády bez nutnosti připojištění (maximální), 

K3 – pojistná částka (maximální), 

K4 – spoluúčast (minimální), 

K5 – pojištění vedlejších staveb zdarma (maximální), 

K6 – možnost sjednat pojištění online (maximální), 

K7 – vzdálenost pobočky od místa bydliště (minimální). 

Hodnoty kritérií u jednotlivých pojistitelů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4.1 Kriteriální matice 

 K1 (Kč/min) K2 (ano) 
K3 

(Kč/max) 
K4 (Kč/min) K5 (ano) K6 (ano) 

K7 

(minuty/

min) 

V1 5 205 ano 2 500 000 0 ne ano 18 
V2 4 237 ano 2 500 000 1 000 ne ano 19 
V3 5 986 ano 2 608 200 0 ano ano 18 
V4 3 374 ne 2 500 000 0 ne ne 18 
V5 3 453 ne 2 500 000 500 ne ano 18 
V6 4 446 ne 2 533 000 1 000 ne ano 18 
V7 3 072 ne 2 800 000 1 000 ano ne 18 
V8 3 860 ano 2 500 000 0 ne ne 37 
V9 3 120 ne 2 500 000 500 ne ne 70 
V10 3 861 ne 2 500 000 0 ne ne 72 
V11 1 692 ano 2 720 700 0 ne ano 32 

V12 2 185 ne 2 500 000 0 ne ne 18 

V13 3 516 ano 2 500 000 1 000 ne ano 217 

V14 3 101 ne 3 500 000 0 ano ano 74 
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Roční výše pojistného představuje částku v Kč, kterou bude pan XY jednou ročně platit za 

pojištění rodinného domu. Jedná se o kvantitativní minimalizační kritérium. Výše pojistného byla 

zjištěna buď na základě online výpočtu pomocí kalkulaček dostupných na internetových 

stránkách jednotlivých pojišťoven, nebo na základě žádosti u jednotlivých pojistitelů. Tyto částky 

jsou uvedeny po slevách, které jednotliví pojistitelé poskytují. 

Pan XY si přeje mít pojištěné zateplení fasády a to bez nutnosti připojištění. Toto 

kritérium je kritériem kvalitativním, které bude pro účely práce převedeno na kvantitativní 

maximalizační kritérium, a to tak, že „ano“ bude nabývat hodnoty 1 a „ne“ bude nabývat hodnoty 

0. 

Pojistná částka je taktéž kvantitativním maximalizačním kritériem, přičemž pan XY 

požaduje pojistnou hodnotu rodinného domu minimálně ve výši 2 500 000, což je aktuální 

pojistná částka sjednaná stávajícím pojistitelem, a to Českou pojišťovnou a.s. V rámci tohoto 

kritéria není pracováno s pojistnou hodnotou vedlejších staveb. 

Pan XY preferuje uzavření pojistné smlouvy bez spoluúčasti, případně se spoluúčastí 

v nejnižší možné výši. Spoluúčast představuje finanční podíl, kterým se pan XY v případě 

pojistné události bude podílet na pojistném plnění. Kritérium je posuzováno jako kvantitativní 

minimalizační. 

 Vzhledem k tomu, že pan XY požaduje současně s rodinným domem pojistit i 

hospodářskou budovu s nástavbou a kůlnu s posezením, uvítal by možnost pojištění vedlejších 

staveb současně s pojištěním hlavní budovy zdarma. Kvalitativní kritérium je opět převedeno na 

kritérium kvantitativní maximalizační, viz kritérium K2. 

Možnost sjednat pojištění online je dalším kvalitativním kritériem, pro účely práce 

převedené na kritérium kvantitativní maximalizační, viz kritérium K2, které by pan XY v rámci 

pojištění uvítal. 

Vzdálenost pobočky od místa bydliště je kritériem kvantitativním minimalizačním, 

přičemž je porovnávána doba v minutách, za kterou je pan XY schopný dopravit se autem na 

pobočku. 
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4.4 Aplikace metod pro stanovení vah kritérií 

 Pomocí metody párového srovnání jsou vypočteny váhy jednotlivých kritérií. Vzájemně 

jsou porovnávána jednotlivá kritéria a následným součtem jedniček v řádku a nul ve sloupci u 

každého kritéria došlo k vyčíslení preferencí jednotlivých kritérií. Dle vzorce (2.1) jsou následně 

vypočteny normované váhy jednotlivých kritérií, přičemž pro zjištění počtu uskutečněných 

srovnání je použit vzorec (2.2). Pomocí vzorce (2.3) jsou následně normované váhy přepočítány 

tak, aby váha žádného z kritérií nebyla rovna nule. Výsledné hodnoty zaokrouhlené na 3 

desetinná místa jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 4.2 Aplikace metody párového srovnání 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Počet 

preferencí 

(fi) 

Váhy 

(𝒗𝒊) 
Přepočtené 

váhy 
Pořadí 

K1  1 1 1 1 1 1 6 0,2857 0,2500 1. 

K2   1 1 1 1 1 5 0,2381 0,2143 2. 

K3    1 1 1 1 4 0,1905 0,1786 3. 

K4     1 1 1 3 0,1429 0,1429 4. 

K5      1 1 2 0,0952 0,1071 5. 

K6       1 1 0,0476 0,0714 6. 

K7        0 0,0000 0,0357 7. 

Celkem        21 1 1  

 

 Vypočtené váhy kritérií jsou pro kontrolu následně přepočítány i pomocí Saatyho metody. 

Preference kritérií jsou stanoveny pomocí Saatyho doporučené bodové stupnice s deskriptory, viz 

Tab. 2.3. Zjištěné hodnoty zaokrouhlené na 3 desetinná místa jsou zobrazeny v následující 

tabulce. 

Tab. 4.3 Aplikace Saatyho metody stanovení vah kritérií 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Geometrický průměr Výsledné váhy Pořadí 

K1 1 3 3 5 5 7 7 3,7799 0,3856 1. 

K2 1/3 1 2 3 3 5 5 2,0458 0,2087 2. 

K3 1/3 1/2 1 3 3 5 5 1,6783 0,1712 3. 

K4 1/5 1/3 1/3 1 2 3 3 0,8773 0,0895 4. 

K5 1/5 1/3 1/3 1/2 1 3 3 0,7197 0,0734 5. 

K6 1/7 1/5 1/5 1/3 1/3 1 2 0,3857 0,0393 6. 

K7 1/7 1/5 1/5 1/3 1/3 1/2 1 0,3154 0,0322 7. 

Celkem        9,8021 1,0000  
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 Pomocí programu MCA7, byl vypočítán index konzistence ve výši 5,533876E-02 < 0,1, 

což znamená, že matice je konzistentní, přičemž vlastní číslo matice činí 7,332032. Dále byly 

vypočítány, a poté sečteny, geometrické průměry jednotlivých kritérií. Tímto součtem 

geometrických průměrů byly následně vyděleny jednotlivé geometrické průměry kritérií, čímž 

došlo ke znormování výsledných vah. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhlené na čtyři desetinná 

místa. 

 Přestože výsledné váhy kritérií vyšly v případě použití obou metod rozdílně, bylo 

dosaženo podobných výsledků a zjištěné pořadí kritérií se neliší. Pro další výpočty budou použity 

váhy získané Saatyho metodou. 

 

4.5 Aplikace metod pro vícektriteriální hodnocení variant 

 Pro vícekriteriální hodnocení variant je nejprve aplikována metoda analytického 

hierarchického procesu. Velikosti preferencí jednotlivých variant z hlediska daného kritéria jsou 

ohodnoceny pomocí bodové stupnice s deskriptory z Tab. 2.3. Vzhledem k tomu, že Saatyho 

doporučená bodová stupnice obsahuje omezený počet bodů, jsou hodnoty jednotlivých variant 

rozděleny do několika pásem, a to u kritérií K1, K3 a K7. Hodnoty zařazené v každém z pásem, 

jsou pro účely této metody považovány za totožné, tudíž mohou být bez problémů bodovány 

v rozmezí výše zmiňované bodové stupnice. Jednotlivé varianty jsou mezi sebou porovnávány na 

základě Saatyho matice vytvořené pro všech sedm kritérií. Při použití analytického 

hierarchického procesu jsou pro každou variantu vypočteny geometrické průměry stejně jako 

v případě Saatyho metody pro stanovení vah kritérií. Následně jsou jednotlivé geometrické 

průměry v rámci stanovených kritérií vyděleny součtem geometrických průměrů každé varianty, 

a tak je zjištěno dílčí ohodnocení variant. Vynásobením dílčích ohodnocení variant váhou daného 

kritéria jsou zjištěny přepočtené váhy variant v rámci jednotlivých kritérií. Správnost výpočtu lze 

ověřit tak, že se součet přepočtených vah bude rovnat váze posuzovaného kritéria. Pomocí 

programu MCA7 je následně ověřena konzistence matice. 
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Tab. 4.4 Ohodnocení variant pro K1 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 GP Váhy 

V1 1 1/3 1 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/9 1/5 1/5 1/5 0,2596 0,0054 

V2 3 1 3 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/7 1/3 1/3 1/3 0,5024 0,0105 

V3 1 1/3 1 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/9 1/5 1/5 1/5 0,2596 0,0054 

V4 5 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1/5 1 1 1 1,3125 0,0275 

V5 5 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1/5 1 1 1 1,3125 0,0275 

V6 3 1 3 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/7 1/3 1/3 1/3 0,5024 0,0105 

V7 5 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1/5 1 1 1 1,3125 0,0275 

V8 5 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1/5 1 1 1 1,3125 0,0275 

V9 5 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1/5 1 1 1 1,3125 0,0275 

V10 5 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1/5 1 1 1 1,3125 0,0275 

V11 9 7 9 5 5 7 5 5 5 5 1 5 5 5 5,0861 0,1065 

V12 5 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1/5 1 1 1 1,3125 0,0275 

V13 5 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1/5 1 1 1 1,3125 0,0275 

V14 5 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1/5 1 1 1 1,3125 0,0275 

∑               18,4226 0,3856 

 

 Index konzistence je 1,836181E-02 < 0,1, matice je tedy konzistentní. Vlastní číslo matice 

z Tab. 4.4 je 14,238704. 

Tab. 4.5 Ohodnocení variant pro K2 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 GP Váhy 

V1 1 1 1 9 9 9 9 1 9 9 1 9 1 9 3,5098 0,0303 

V2 1 1 1 9 9 9 9 1 9 9 1 9 1 9 3,5098 0,0303 

V3 1 1 1 9 9 9 9 1 9 9 1 9 1 9 3,5098 0,0303 

V4 1/9 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1 1/9 1 0,3900 0,0034 

V5 1/9 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1 1/9 1 0,3900 0,0034 

V6 1/9 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1 1/9 1 0,3900 0,0034 

V7 1/9 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1 1/9 1 0,3900 0,0034 

V8 1 1 1 9 9 9 9 1 9 9 1 9 1 9 3,5098 0,0303 

V9 1/9 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1 1/9 1 0,3900 0,0034 

V10 1/9 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1 1/9 1 0,3900 0,0034 

V11 1 1 1 9 9 9 9 1 9 9 1 9 1 9 3,5098 0,0303 

V12 1/9 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1 1/9 1 0,3900 0,0034 

V13 1 1 1 9 9 9 9 1 9 9 1 9 1 9 3,5098 0,0303 

V14 1/9 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1 1/9 1 0,3900 0,0034 

∑               24,1788 0,2087 

 

 Index konzistence je 1,366428E-16 < 0,1, matice je tedy konzistentní. Vlastní číslo matice 

z Tab. 4.5 je 14. 
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Tab. 4.6 Ohodnocení variant pro K3 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 GP Váhy 

V1 1 1 1/5 1 1 1/5 1/7 1 1 1 1/7 1 1 1/9 0,5143 0,0039 

V2 1 1 1/5 1 1 1/5 1/7 1 1 1 1/7 1 1 1/9 0,5143 0,0039 

V3 5 5 1 5 5 1 1/3 5 5 5 1/3 5 5 1/5 2,1441 0,0163 

V4 1 1 1/5 1 1 1/5 1/7 1 1 1 1/7 1 1 1/9 0,5143 0,0039 

V5 1 1 1/5 1 1 1/5 1/7 1 1 1 1/7 1 1 1/9 0,5143 0,0039 

V6 5 5 1 5 5 1 1/3 5 5 5 1/3 5 5 1/5 2,1441 0,0163 

V7 7 7 3 7 7 3 1 7 7 7 1 7 7 1/3 3,7788 0,0287 

V8 1 1 1/5 1 1 1/5 1/7 1 1 1 1/7 1 1 1/9 0,5143 0,0039 

V9 1 1 1/5 1 1 1/5 1/7 1 1 1 1/7 1 1 1/9 0,5143 0,0039 

V10 1 1 1/5 1 1 1/5 1/7 1 1 1 1/7 1 1 1/9 0,5143 0,0039 

V11 7 7 3 7 7 3 1 7 7 7 1 7 7 1/3 3,7788 0,0287 

V12 1 1 1/5 1 1 1/5 1/7 1 1 1 1/7 1 1 1/9 0,5143 0,0039 

V13 1 1 1/5 1 1 1/5 1/7 1 1 1 1/7 1 1 1/9 0,5143 0,0039 

V14 9 9 5 9 9 5 3 9 9 9 3 9 9 1 6,0458 0,0460 

∑               22,5203 0,1712 

 

Index konzistence je 7,066525E-02 < 0,1, matice je tedy konzistentní. Vlastní číslo matice 

z Tab. 4.6 je 14,918648. 

Tab. 4.7 Ohodnocení variant pro K4 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 GP Váhy 

V1 1 9 1 1 7 9 9 1 7 1 1 1 9 1 2,4738 0,0102 

V2 1/9 1 1/9 1/9 1/5 1 1 1/9 1/5 1/9 1/9 1/9 1 1/9 0,2264 0,0009 

V3 1 9 1 1 7 9 9 1 7 1 1 1 9 1 2,4738 0,0102 

V4 1 9 1 1 7 9 9 1 7 1 1 1 9 1 2,4738 0,0102 

V5 1/7 5 1/7 1/7 1 5 5 1/7 1 1/7 1/7 1/7 5 1/7 0,5209 0,0021 

V6 1/9 1 1/9 1/9 1/5 1 1 1/9 1/5 1/9 1/9 1/9 1 1/9 0,2264 0,0009 

V7 1/9 1 1/9 1/9 1/5 1 1 1/9 1/5 1/9 1/9 1/9 1 1/9 0,2264 0,0009 

V8 1 9 1 1 7 9 9 1 7 1 1 1 9 1 2,4738 0,0102 

V9 1/7 5 1/7 1/7 1 5 5 1/7 1 1/7 1/7 1/7 5 1/7 0,5209 0,0021 

V10 1 9 1 1 7 9 9 1 7 1 1 1 9 1 2,4738 0,0102 

V11 1 9 1 1 7 9 9 1 7 1 1 1 9 1 2,4738 0,0102 

V12 1 9 1 1 7 9 9 1 7 1 1 1 9 1 2,4738 0,0102 

V13 1/9 1 1/9 1/9 1/5 1 1 1/9 1/5 1/9 1/9 1/9 1 1/9 0,2264 0,0009 

V14 1 9 1 1 7 9 9 1 7 1 1 1 9 1 2,4738 0,0102 

∑               21,7378 0,0895 

 

Index konzistence je 4,928855E-02 < 0,1, matice je tedy konzistentní. Vlastní číslo matice 

z Tab. 4.8 je 14,640751. 
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Tab. 4.8 Ohodnocení variant pro K5 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 GP Váhy 

V1 1 1 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1 1 1 1 1/9 0,6245 0,0019 

V2 1 1 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1 1 1 1 1/9 0,6245 0,0019 

V3 9 9 1 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 1 5,6203 0,0174 

V4 1 1 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1 1 1 1 1/9 0,6245 0,0019 

V5 1 1 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1 1 1 1 1/9 0,6245 0,0019 

V6 1 1 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1 1 1 1 1/9 0,6245 0,0019 

V7 9 9 1 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 1 5,6203 0,0174 

V8 1 1 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1 1 1 1 1/9 0,6245 0,0019 

V9 1 1 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1 1 1 1 1/9 0,6245 0,0019 

V10 1 1 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1 1 1 1 1/9 0,6245 0,0019 

V11 1 1 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1 1 1 1 1/9 0,6245 0,0019 

V12 1 1 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1 1 1 1 1/9 0,6245 0,0019 

V13 1 1 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1 1 1 1 1/9 0,6245 0,0019 

V14 9 9 1 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 1 5,6203 0,0174 

∑               23,7304 0,0734 

 

Index konzistence je -2,732857E-16 < 0,1, matice je tedy konzistentní. Vlastní číslo 

matice z Tab. 4.8 je 14. 

Tab. 4.9 Ohodnocení variant pro K6 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 GP Váhy 

V1 1 1 1 9 1 1 9 9 9 9 1 9 1 1 2,5643 0,0045 

V2 1 1 1 9 1 1 9 9 9 9 1 9 1 1 2,5643 0,0045 

V3 1 1 1 9 1 1 9 9 9 9 1 9 1 1 2,5643 0,0045 

V4 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1/9 0,2849 0,0005 

V5 1 1 1 9 1 1 9 9 9 9 1 9 1 1 2,5643 0,0045 

V6 1 1 1 9 1 1 9 9 9 9 1 9 1 1 2,5643 0,0045 

V7 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1/9 0,2849 0,0005 

V8 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1/9 0,2849 0,0005 

V9 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1/9 0,2849 0,0005 

V10 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1/9 0,2849 0,0005 

V11 1 1 1 9 1 1 9 9 9 9 1 9 1 1 2,5643 0,0045 

V12 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1/9 0,2849 0,0005 

V13 1 1 1 9 1 1 9 9 9 9 1 9 1 1 2,5643 0,0045 

V14 1 1 1 9 1 1 9 9 9 9 1 9 1 1 2,5643 0,0045 

∑               22,2238 0,0393 

 

Index konzistence je 1,366428E-16 < 0,1, matice je tedy konzistentní. Vlastní číslo matice 

z Tab. 4.9 je 14. 
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Tab. 4.10 Ohodnocení variant pro K7 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 GP Váhy 

V1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 7 3 1 9 7 2,0769 0,0034 

V2 1 1 1 1 1 1 1 3 7 7 3 1 9 7 2,0769 0,0034 

V3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 7 3 1 9 7 2,0769 0,0034 

V4 1 1 1 1 1 1 1 3 7 7 3 1 9 7 2,0769 0,0034 

V5 1 1 1 1 1 1 1 3 7 7 3 1 9 7 2,0769 0,0034 

V6 1 1 1 1 1 1 1 3 7 7 3 1 9 7 2,0769 0,0034 

V7 1 1 1 1 1 1 1 3 7 7 3 1 9 7 2,0769 0,0034 

V8 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 5 5 1 1/3 9 5 0,8817 0,0015 

V9 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/5 1 1 1/5 1/7 3 1 0,2827 0,0005 

V10 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/5 1 1 1/5 1/7 3 1 0,2827 0,0005 

V11 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 5 5 1 1/3 9 5 0,8817 0,0015 

V12 1 1 1 1 1 1 1 3 7 7 3 1 9 7 2,0769 0,0034 

V13 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/3 1/3 1/9 1/9 1 1/3 0,1645 0,0003 

V14 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/5 1 1 1/5 1/7 3 1 0,2827 0,0005 

∑               19,3912 0,0322 

 

Index konzistence je 2,683852E-02 < 0,1, matice je tedy konzistentní. Vlastní číslo matice 

z Tab. 4.10 je 14,348901. 

Celkové ohodnocení variant je vyčísleno dle vzorce (2.10). Přepočtené hodnoty 

zaokrouhlené na čtyři desetinná místa, včetně pořadí varianty jsou zobrazeny v následující 

tabulce. 

Tab. 4.11 Přepočtené hodnoty metody analytického hierarchického procesu 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 ∑ Pořadí 

V1 0,0054 0,0303 0,0039 0,0102 0,0019 0,0045 0,0034 0,0596 7. 

V2 0,0105 0,0303 0,0039 0,0009 0,0019 0,0045 0,0034 0,0554 8. 

V3 0,0054 0,0303 0,0163 0,0102 0,0174 0,0045 0,0034 0,0875 3. 

V4 0,0275 0,0034 0,0039 0,0102 0,0019 0,0005 0,0034 0,0508 9. 

V5 0,0275 0,0034 0,0039 0,0021 0,0019 0,0045 0,0034 0,0467 11. 

V6 0,0105 0,0034 0,0163 0,0009 0,0019 0,0045 0,0034 0,0409 12. 

V7 0,0275 0,0034 0,0287 0,0009 0,0174 0,0005 0,0034 0,0818 4. 

V8 0,0275 0,0303 0,0039 0,0102 0,0019 0,0005 0,0015 0,0758 5. 

V9 0,0275 0,0034 0,0039 0,0021 0,0019 0,0005 0,0005 0,0398 13. 

V10 0,0275 0,0034 0,0039 0,0102 0,0019 0,0005 0,0005 0,0479 10. 

V11 0,1065 0,0303 0,0287 0,0102 0,0019 0,0045 0,0015 0,1836 1. 

V12 0,0275 0,0034 0,0039 0,0102 0,0019 0,0005 0,0034 0,0508 9. 

V13 0,0275 0,0303 0,0039 0,0009 0,0019 0,0045 0,0003 0,0693 6. 

V14 0,0275 0,0034 0,046 0,0102 0,0174 0,0045 0,0005 0,1095 2. 
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 Z tabulky je patrné, že největší celkové ohodnocení bylo zjištěno u varianty V11 - Pojištění 

staveb ProDomov, které nabízí Wüstenrot pojišťovna a.s. Nejhorší variantou byla varianta V9 - 

Pojištění bytu, domu a domácnosti, Standard, Slavia pojišťovna a.s. 

 Následně byla pro ověření aplikována metoda lineárních dílčích funkcí užitku, která 

stanovuje dílčí ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím v závislosti na jejich 

povaze. Kritéria stanovená panem XY jsou posuzována jako kvantitativní, přičemž nejprve je 

potřeba určit tvar dílčí funkce užitku a to tak, že nejhorší hodnotě každého kritéria se přiřadí dílčí 

užitek 0 a nejlepší hodnotě dílčí užitek 1. Dílčí ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým 

kritériím se stanoví dle vztahu (2.9), viz následující tabulka. 

Tab. 4.12 Aplikace metody lineárních dílčích funkcí užitku 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

V1 0,1819 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

V2 0,4073 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,9950 

V3 0,0000 1,0000 0,1082 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

V4 0,6083 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

V5 0,5899 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 1,0000 1,0000 

V6 0,3586 0,0000 0,0330 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

V7 0,6786 0,0000 0,3000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

V8 0,4951 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,9045 

V9 0,6674 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,7387 

V10 0,4949 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,7286 

V11 1,0000 1,0000 0,2207 1,0000 0,0000 1,0000 0,9296 

V12 0,8852 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

V13 0,5752 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

V14 0,6719 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7186 

 

Zjištěné výsledky bylo nutno přepočítat, a to jejich vynásobením s váhami jednotlivých 

kritérií, uvedených v Tab. 4.3. Výsledné hodnoty zaokrouhlené na čtyři desetinná místa, včetně 

pořadí varianty jsou zobrazeny v následující tabulce. 
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Tab. 4.13 Přepočtené hodnoty metody lineárních dílčích funkcí užitku 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 ∑ Pořadí 

V1 0,0701 0,2087 0,0000 0,0895 0,0000 0,0393 0,0322 0,4399 7. 

V2 0,1571 0,2087 0,0000 0,0000 0,0000 0,0393 0,0320 0,4371 8. 

V3 0,0000 0,2087 0,0185 0,0895 0,0734 0,0393 0,0322 0,4617 6. 

V4 0,2346 0,0000 0,0000 0,0895 0,0000 0,0000 0,0322 0,3563 10. 

V5 0,2275 0,0000 0,0000 0,0448 0,0000 0,0393 0,0322 0,3438 11. 

V6 0,1383 0,0000 0,0057 0,0000 0,0000 0,0393 0,0322 0,2155 14. 

V7 0,2617 0,0000 0,0514 0,0000 0,0734 0,0000 0,0322 0,4186 9. 

V8 0,1909 0,2087 0,0000 0,0895 0,0000 0,0000 0,0291 0,5182 3. 

V9 0,2574 0,0000 0,0000 0,0448 0,0000 0,0000 0,0238 0,3259 12. 

V10 0,1908 0,0000 0,0000 0,0895 0,0000 0,0000 0,0234 0,3038 13. 

V11 0,3856 0,2087 0,0378 0,0895 0,0000 0,0393 0,0299 0,7909 1. 

V12 0,3414 0,0000 0,0000 0,0895 0,0000 0,0000 0,0322 0,4630 5. 

V13 0,2218 0,2087 0,0000 0,0000 0,0000 0,0393 0,0000 0,4699 4. 

V14 0,2591 0,0000 0,1712 0,0895 0,0734 0,0393 0,0231 0,6557 2. 

 

 Z tabulky je patrné, že nejlepší variantou se při použití metody lineárních dílčích funkcí 

užitku opět stala varianta V11 - Pojištění staveb ProDomov, které nabízí Wüstenrot pojišťovna 

a.s. Nejhorší variantou byla při použití metody lineárních dílčích funkcí užitku varianta V6 - 

Pojištění stavby Domov Expres, Optimum, ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. 

 

4.6 Doporučení nejvhodnější varianty 

 Aplikací metody analytického hierarchického procesu a metody lineárních dílčích funkcí 

užitku byla pro pana XY, na základě zadaných kritérií, jednoznačně nejlepší variantou V11, tedy 

Pojištění staveb ProDomov, které nabízí Wüstenrot pojišťovna a.s. 

V následující tabulce je zobrazen výběr optimálního produktu, tedy ohodnocení 

jednotlivých varianty zaokrouhlených na čtyři desetinná místa, včetně jejich pořadí. 
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Tab. 4.14 Výběr optimálního produktu 

 
Analytický hierarchický proces Metoda lineárních dílčích funkcí užitku 

Ohodnocení Pořadí Ohodnocení Pořadí 

V1 0,0596 7. 0,4399 7. 

V2 0,0554 8. 0,4371 8. 

V3 0,0875 3. 0,4617 6. 

V4 0,0508 9. 0,3563 10. 

V5 0,0467 11. 0,3438 11. 

V6 0,0409 12. 0,2155 14. 

V7 0,0818 4. 0,4186 9. 

V8 0,0758 5. 0,5182 3. 

V9 0,0398 13. 0,3259 12. 

V10 0,0479 10. 0,3038 13. 

V11 0,1836 1. 0,7909 1. 

V12 0,0508 9. 0,4630 5. 

V13 0,0693 6. 0,4699 4. 

V14 0,1095 2. 0,6557 2. 

 

Pojištění od Wüstenrot pojišťovny a.s. splňuje téměř veškeré požadavky pana XY týkající 

se pojištění rodinného domu. Výše ročního pojistného vyšla u tohoto pojistitele ve výši 1 692 Kč, 

což je nejnižší možná výše ze všech ostatních variant. Pojištění nemovitosti splňuje všechny 

požadavky týkající se rozsahu pojistného krytí včetně pojištění zateplené fasády. Pojistná částka 

byla tímto pojistitelem stanovena na 2 720 700 Kč, což je více než u většiny jiných pojišťoven. 

Pojištění lze dle požadavků sjednat bez spoluúčasti. Pojištění vedlejších staveb u Wüstenrot 

pojišťovny a.s. sice není k pojištění hlavní budovy zdarma, avšak výši pojistného tato skutečnost 

nijak neovlivňuje. Výhodou je možnost sjednání pojištění prostřednictvím internetu, v případě 

potřeby však není problém navštívit některou z poboček pojišťovny, přičemž nejbližší z nich se 

nachází v Rožnově pod Radhoštěm, přibližně půl hodiny od bydliště pana XY. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce byl výběr optimálního produktu pojištění nemovitosti pro 

konkrétní subjekt. Optimální produkt byl vybírán z produktů, které na českém pojistném trhu 

nabízejí jednotliví pojistitelé, přičemž bylo vybíráno ze všech pojistitelů zabývajících se 

pojištěním nemovitosti. K tomu bylo využito metod vícektriteriálního hodnocení variant. 

 V úvodu první kapitoly byl proveden popis modelů vícekriteriálního rozhodování. Po něm 

následoval popis metod stanovení vah kritérií, sloužící k vyjádření preferencí jednotlivých 

kritérií. Detailnější popis byl věnován metodě párového srovnávání a Saatyho metodě. V kapitole 

byly také popsány metody vícekriteriálního hodnocení variant, konkrétně metoda lineárních 

dílčích funkcí užitku a metoda analytického hierarchického procesu. 

 Druhá kapitola byla zaměřena na stručný popis českého pojistného trhu s pojištěním 

nemovitosti, včetně charakteristiky pojištění nemovitosti. Primárně však byla zaměřena na popis 

pojistných produktů pojištění nemovitosti jednotlivých pojistitelů. 

 Ve třetí kapitole byl nejprve charakterizován subjekt, pro který byl následně vybírán 

optimální produkt pojištění nemovitosti. Proveden byl také popis pojišťované nemovitosti a 

jednotlivých kritérií, které stanovený subjekt požaduje. Těmito kritérii jsou; roční výše pojistného 

v minimální výši, pojištění zateplené fasády bez nutnosti připojištění, maximální pojistná částka, 

nulová spoluúčast nebo v minimální možné výši, pojištění vedlejších staveb zdarma, možnost 

sjednat pojištění online a minimální vzdálenost pobočky od místa bydliště. Následně byly 

aplikovány metody popsané v první kapitole a tím došlo k výběru nejlepší varianty produktu 

pojištění nemovitosti pro daný subjekt. 

Nejvyšší ohodnocení v případě obou metod získala varianta V11 - Pojištění staveb 

ProDomov od Wüstenrot pojišťovny a.s., která splňuje téměř veškeré požadavky daného 

subjektu. Výše ročního pojistného vyšla u tohoto pojistitele nejméně, ze všech ostatních variant. 

Tato nejnižší výše není ovlivněna ani skutečností, že pojištění vedlejších staveb k pojištění hlavní 

budovy není poskytováno zdarma. Pojistný produkt dále splňuje všechny požadavky pojistného 

krytí včetně pojištění zateplené fasády, pojistná částka je vyšší než u většiny jiných pojišťoven. 

Pojišťovna dále nabízí možnost sjednání pojištění bez spoluúčasti a online prostřednictvím 
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internetu. Nejbližší pobočka pojišťovny se v případě potřeby nachází přibližně půl hodiny od 

bydliště subjektu. 
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Seznam zkratek 

a.s.  akciová společnost 

CR  koeficient konzistence 

ČAP  Česká asociace pojišťoven 

𝑓𝑖  počet preferencí i-tého kritéria 

GP  Geometrický průměr 

𝐻𝑗  celkové ohodnocení j-té varianty 

ℎ𝑖
𝑗
  dílčí ohodnocení variant 

Kn  n-té kritérium 

m  počet variant 

𝑛  počet kritérií 

Obr.  Obrázek 

sij  prvky Saatyho matice 

sms  short message service 

Tab.  tabulka 

tis.  tisíc 

tj.  to jest 

tzv.  tak zvaně 

𝑣𝑖  normovaná váha i-tého kritéria 

Vn  n-tá varianta 

w


  vektor 

𝑥𝑖
𝑗
  hodnota j-té varianty i-tého kritéria 

𝑥𝑖
0  hodnota daného kritéria 

 𝑥𝑖
∗  nejlepší hodnota daného kritéria



 


