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1 Úvod 
 

V současné době si lidé stále více uvědomují, že se jim v průběhu života může cokoliv 

přihodit. Tyto události s sebou nesou důsledky, se kterými je nutné se následně vyrovnat, což 

může být někdy velmi obtížné. Proto se snaží dopad negativních důsledků zmírnit a to tak, že 

sjednávají pojištění. 

Konkrétně životní pojištění představuje jistotu, že v případě úmrtí hlavního živitele 

rodina nezůstane bez prostředků. Pozůstalí obdrží finanční částku, pomocí které získají čas se 

s nenadálou situací vyrovnat a učinit potřebné kroky k zabezpečení své budoucnosti. Stejně 

tak životní pojištění pomáhá při dočasném snížení příjmů kvůli pracovní neschopnosti 

z důvodu onemocnění či léčení úrazu. Pojištěnému je příjem navýšen prostřednictvím denních 

dávek, aby byl schopen hradit si své běžné náklady. Význam životního pojištění stoupá také 

se stále častějším onemocněním populačními chorobami, jako je například rakovina. Léčení 

těchto nemocí je značně nákladné a v některých případech dostatek finančních prostředků na 

léčbu může být rozhodující.  

Na životní pojištění je také pohlíženo, jako na jednu z výhodných možností spoření na 

stáří. Díky krizi penzijního systému je této funkci dáván velký význam. Důkazem je i 

podpora, kterou životnímu pojištění poskytuje stát formou daňových výhod.  

V posledních několika letech značně vzrostla obliba investičního životního pojištění, 

které umožňuje investovat peněžní prostředky do investičních fondů i osobám bez 

ekonomického vzdělání a zároveň nevyžaduje velký kapitál. Navíc nabízí možnost vyššího 

zhodnocení peněžních prostředků než u kapitálového pojištění. Od roku 2009 dokonce 

představuje největší segment životního pojištění. 

Cílem práce je výběr optimálního produktu investičního životního pojištění na základě 

požadavků konkrétního subjektu.  

Práce je rozdělena na tři části. První část je věnována charakteristice investičního 

životního pojištění. Od jeho zařazení v rámci pojištění až po postavení a vývoj na českém 

pojistném trhu. V druhé části jsou představeny vybrané pojišťovny a jimi nabízené produkty 

určené k porovnání. Třetí část se zabývá komparací produktů investičního životního pojištění 

pomocí metody bazické varianty a následným výběrem optima. K hodnocení variant budou 

použita kritéria, kterým budou přiřazeny váhy pomocí metody párového srovnávání.  
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2 Charakteristika investičního životního pojištění 
 

Kapitola obsahuje charakteristiku pojištění, členění pojištění a charakteristiku 

životního pojištění. Jsou v ní uvedeny základní podoby životního pojištění a popsána možná 

připojištění. Dále je podrobněji charakterizováno investiční životní pojištění, kdy je věnována 

pozornost jeho vzniku a zániku, pojistnému plnění, výhodám a nevýhodám, investičním 

fondům a jeho vývoji v České republice. 

 

2.1 Pojištění a jeho právní úprava 
 

Pojištění je jedním z nejvýznamnějších nástrojů k řešení negativních důsledků 

nahodilých událostí. Poskytuje ekonomickému subjektu možnost eliminovat jejich dopad tím, 

že přesune riziko na instituci provozující pojištění. V tomto případě se jedná pouze o riziko 

čisté, které představuje možnost vzniku události s výhradně negativní odchylkou od cíle a 

nelze mu zabránit. 

Pojištění je finanční službou, kdy pojistitel poskytuje ekonomickému subjektu 

za úplatu pojistnou ochranu a v případě pojistné události mu vyplatí pojistné plnění. Zároveň 

je pojištění definováno jako právní vztah, který vzniká na základě sepsání pojistné smlouvy.  

Ve smlouvě se pojistitel zavazuje, že pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li 

nahodilá událost, označená v pojistné smlouvě a definovaná pojistnými podmínkami. 

Na druhé straně se pojistník zavazuje za takto specifikovanou službu platit pojistné. 

Mezi placením pojistného a výplatou pojistného plnění dochází k časovému rozdílu. 

Tato skutečnost může mít negativní dopad na možnost hrazení závazků ze strany pojistitele 

vůči klientům. Je to jeden z důvodů, proč je nutná regulace. Proto je pojišťovnictví v České 

republice upraveno zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 

pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné 

smlouvě, ve znění pozdějších předpisů.  

Dále je pro tento účel zřízen státní dohled, kterým je v České republice pověřena 

Česká národní banka v rámci konsolidovaného dohledu nad finančním trhem. Jejím úkolem je 

chránit zájmy pojištěných, zabezpečit dostatečnou nabídku produktů a kontrolovat jejich 

solidnost. Dohlíží na hospodaření pojišťoven a jejich schopnost plnit závazky a podává 

návrhy legislativních opatření. Ochranou pojištěných se v České republice také zabývá institut 
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ombudsmana, komise na ochranu pojištěných působící v rámci České asociace pojišťoven a 

komise na ochranu pojištěných u jednotlivých pojišťoven.  

Aby bylo zajištěno, že pojišťovna bude schopna platit své závazky, je jí dána 

povinnost vytvářet technické rezervy. Tyto rezervy se tvoří z přijatého pojistného a jsou 

využívány při platbě pojistného plnění, když pojišťovna nevystačí s běžnými příjmy. 

Povinnost tvorby a podobu základní závazné struktury technických rezerv upravují právní 

předpisy. Díky tomuto systému je zajištěna návratnost našich investic do pojištění.  

 

2.2 Členění pojištění 
 

Pojištění lze členit z mnoha hledisek. My se zaměříme na hledisko právní, hledisko 

způsobu financování a tvorby rezerv. Pojištění můžeme dále členit např. podle krytí potřeb, 

podle délky trvání pojištění, podle způsobu placení pojistného, podle počtu rizik, proti kterým 

je pojištění sjednáno, podle územní platnosti, atd. 

Z hlediska způsobu financování můžeme pojištění členit na pojištění sociální a 

pojištění komerční. 

Sociální pojištění kryje rizika sociálního charakteru, konkrétně riziko dlouhodobé 

pracovní neschopnosti (důchodové pojištění), krátkodobé pracovní neschopnosti (nemocenské 

pojištění) a riziko nezaměstnanosti. Velikost pojistného není stanovena v závislosti na riziku, 

ale odvíjí se od velikosti příjmů pojištěných. Jedná se o pojištění povinné a v českých 

podmínkách je financováno prostřednictvím státního rozpočtu.  

Komerční pojištění, také nazývané jako soukromé, slouží ke krytí rizik 

ekonomických subjektů na základě jejich rozhodnutí a potřeb. Je však možno ho uplatnit 

i v podobě povinné. Ke sjednání komerčního pojištění je zpravidla nutno sepsat smlouvu. Zde 

se výše pojistného odvíjí od výše rizika.  

Dalším možným členěním pojištění je členění z hlediska právního. V tomto případě jej 

rozlišujeme na pojištění dobrovolné a povinné. 

Dobrovolné pojištění se sjednává na základě uzavření pojistné smlouvy mezi 

zájemcem o pojištění a pojišťovnou, přičemž se zájemce dobrovolně rozhodl tohoto pojištění 

využít. 

Povinné pojištění se vyskytuje ve dvou formách, povinné smluvní pojištění a zákonné 

pojištění. U povinného smluvního pojištění udává právní předpis při splnění určité skutečnosti 

povinnost daným subjektům sjednat si pojistnou smlouvu. Zákonné pojištění je dáno 
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zákonem, avšak pojistná smlouva se nesjednává. Pojištění zaniká v tomto případě splněním 

skutečnosti, stanovené příslušnou právní normou. 

Pojištění lze členit podle druhu krytých pojistných nebezpečí na pojištění životní a 

neživotní.  

Životní pojištění kryje rizika, která ohrožují životy lidí. Jedná se o riziko smrti a 

riziko dožití. Podle zákona o pojišťovnictví zahrnuje tyto odvětví: 

• pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití nebo jejich 

kombinaci, 

• svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí, 

• důchodové pojištění, 

• výše uvedené pojištění spojené s investičním fondem, 

• kapitálové činnosti, 

• pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle 

uvedených odvětví. 

Neživotní pojištění kryje neživotní rizika, která se týkají osob, majetku, odpovědnosti 

za škodu a finančních ztrát. Do neživotního pojištění spadají odvětví jako: 

• úrazové pojištění, 

• pojištění škod na majetku, 

• pojištění odpovědnosti za škodu, 

• pojištění úvěru, 

• pojištění záruky, 

• pojištění finančních ztrát, 

• pojištění právní ochrany a další. 

Komerční pojištění můžeme také rozdělit podle způsobu tvorby rezerv na pojištění 

riziková a pojištění rezervotvorná. U pojištění rizikového nevíme, zda pojistná událost 

jednoznačně nastane. Ovšem právě vznik pojistné události je podmínkou pro návratnost 

vložených finančních prostředků. V rámci tohoto pojištění totiž není vytvářena rezerva a 

pojistné je tak spotřebováno během pojistného období na pokrytí rizik. U pojištění 

rezervotvorného víme s jistotou, že pojistná událost nastane, ale není známo kdy. Pojistné 

plnění je tak vyplaceno vždy. Jeho podstatou je totiž vytváření rezerv na výplatu sjednaných 

pojistných plnění v budoucnosti. 

 



7 
 

2.3 Životní pojištění 
 

Životní pojištění slouží ke krytí rizik, které ohrožují životy lidí. Základními událostmi, 

proti kterým se mohou lidé pojistit, jsou úmrtí a dožití se určitého věku. V rámci pojištění se 

dají různě kombinovat. Navíc do produktů životního pojištění bývají zahrnuta i další pojistná 

nebezpečí neživotního charakteru jako například úraz a vážné nemoci.  

Jedná se o obnosovou formu pojištění. V pojistné smlouvě je předem sjednána pojistná 

částka, která udává absolutní výši pojistného plnění. V případě smrti pojištěného nebo 

v případě dožití se daného okamžiku je vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné 

částky. 

Jedním z důvodů proč si lidé uzavírají životní pojištění, je zabezpečit svou rodinu 

v případě, jejich předčasného úmrtí. Má velký význam, pokud je dotyčný hlavním živitelem 

rodiny. Dává jim tak možnost po určitou dobu si udržet stejnou životní úroveň a zároveň 

poskytuje čas přizpůsobit se změnám, které nastaly. Co se týče připojištění, pomáhá životní 

pojištění překlenout období, kdy má pojištěný snížený příjem například z důvodu nemoci 

nebo invalidity. 

V poslední době ovšem nabývá na stále větším významu pojištění pro případ dožití, 

kdy je pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka v případě, že se dožije konce pojistné 

doby. Má tedy pro něj význam v podobě spoření. Takto získanou částku může využít 

k nákupu statků, které by si z běžných příjmů nemohl dovolit. Avšak stále běžnější možností 

je použít pojistné plnění na krytí svých potřeb ve stáří. Hlavním důvodem je krize penzijního 

systému. Kvůli malému počtu dětí a prodlužující se střední délce života, bude za pár let 

mnohem více důchodců než ekonomicky aktivních lidí. Stát tedy nebude mít dostatek 

peněžních prostředků z důchodového pojištění na vyplacení starobních důchodů. Proto se 

tento systém musí změnit. A i přesto, že je snaha ze strany vlády tento problém vyřešit, 

důchody, které dostaneme, vystačí pouze na základní potřeby. Pokud si tedy chceme zachovat 

alespoň přibližnou životní úroveň, je důležité vytvářet si rezervy, například ve formě 

životního pojištění. 

 

2.3.1 Základní pojmy 
 

V souvislosti s pojištěním je důležité si vysvětlit několik základních pojmů, jako jsou 

pojistitel, pojistník, pojištěný, nahodilá skutečnost, pojistná událost, pojistné riziko, pojistná 
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doba, pojistné období, pojistné, pojistné plnění, oprávněná osoba a obmýšlený, viz 

Ducháčková (2009). 

Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost, 

tj. pojišťovna, případně jiná instituce, které bylo uděleno povolení k provozování pojištění. 

Toto povolení uděluje Česká národní banka. Pojistitel má právo na pojistné, a pokud dojde 

k pojistné události, je povinen vyplatit pojistné plnění. 

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

smlouvu a která se ve smlouvě zavázala platit pojistné za pojistnou ochranu. 

Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné 

hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje. Osoba, které vzniká na základě uzavřené 

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

nebo jej sjednala jiná osoba. 

Nahodilá skutečnost je skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době 

trvání soukromého pojištění vůbec nastane, případně se ví, že nastane, ale není známa doba 

jejího vzniku. 

Pojistná událost je nahodilá skutečnost, blíže označená v pojistné smlouvě nebo 

ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen 

vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

Pojistné riziko je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným 

nebezpečím, se kterou je spojena povinnost pojišťovny vyplatit sjednanou pojistnou částku. 

Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojištění lze sjednat na dobu 

určitou nebo neurčitou. V případě doby určité je stanoven termín konce platnosti nebo délka 

platnosti pojistné smlouvy. 

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

pojistné. 

Pojistné představuje cenu za poskytovanou pojistnou ochranu. Jedná se o úplatu za 

přenesení negativních finančních důsledků nahodilosti z jednotlivých subjektů na pojistitele. 

Pojistné plnění je peněžní částka vyplacená pojistitelem po vzniku pojistné události. 

V životním pojištění se její výše odvíjí od předem sjednané peněžní částky v pojistné 

smlouvě. 

Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na 

pojistné plnění. 

Obmyšlený je osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na 

pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Pojistná smlouva může obsahovat více než jednu 
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obmyšlenou osobu. Pojištěný by měl uvést procentní hodnoty, které určí, jak bude pojistné 

plnění rozděleno mezi jednotlivé osoby. Pokud takto neučiní, dojde k rozdělení rovným 

dílem. 

 

2.3.2 Pojistné 
 

Pojistné představuje cenu, kterou platí pojistník pojistiteli za to, že mu poskytuje 

pojistnou ochranu. Je sjednáváno ve smlouvě a uvádí se jak jeho výše, tak způsob placení. 

Pokud je pojistné zaplaceno naráz na počátku pojistné doby jedná se o jednorázové pojistné. 

Běžné pojistné se platí pravidelně většinou po celou pojistnou dobu1 a to v určitých 

intervalech tzv. pojistných obdobích. Pojistné období může být měsíční, čtvrtletní, pololetní 

nebo roční. S ohledem na časovou hodnotu peněz bývá ročně placené pojistné pojistitelem 

zvýhodňováno slevami nebo naopak přirážkami k pojistnému hrazenému področně.  

Výši pojistného lze na žádost klienta zvýšit nebo snížit. Je možné také změnit interval 

placení pojistného, avšak nelze přejít z jednorázového pojistného na běžné nebo naopak. 

Zvýšení pojistného je zpravidla doprovázeno i zvýšením pojistné ochrany. Pokud chce klient 

pojistné snížit, bývá to většinou z důvodu zhoršení ekonomické situace. V tomto případě bývá 

zredukována pojistná částka nebo pojistná doba. Když už klient není schopen platit pojistné, 

má právo pojištění zrušit. Následně je mu vyplaceno odbytné, což je částka ve výši rezerv 

pojistného snížená o neamortizované náklady správní režie a manipulační poplatek.  

Pojistné se skládá ze tří základních složek a to složky rizikové, složky rezervotvorné a 

z kalkulovaných správních nákladů. Složka riziková slouží k úhradě pojistného plnění při 

úmrtí. Její velikost záleží na výši sjednané pojistné částky, délce pojistné doby, 

pravděpodobnosti úmrtí a na tom, jak se bude tato pravděpodobnost vyvíjet v průběhu 

pojistné doby. Pro pokrytí pojistného plnění, vypláceného v případě dožití se klienta 

sjednaného okamžiku, slouží složka rezervotvorná. Kalkulované správní náklady jsou určeny 

k úhradě nákladů spojených se správou životního pojištění. Jedná se o náklady jednorázové, 

které jsou spojeny s pořízením pojistky, a náklady správní vynakládané po celou dobu trvání 

pojištění a sloužící k jeho udržování. Dále sem patří inkasní náklady a náklady při výplatě 

důchodu. 

Riziková a rezervotvorná složka pojistného dohromady tvoří tzv. netto pojistné. 

Pokud netto pojistné navýšíme o kalkulované správní náklady, získáme celkové pojistné, také 
                                                 
1 Existuje také tzv. pojištění se zkrácenou dobou placení pojistného, kdy lze platit pojistné jen po určitou část 
pojistné doby. 
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označováno jako brutto pojistné. Netto pojistné je ovlivňováno jistými faktory, od kterých se 

odvíjí jeho velikost. Mezi tyto faktory řadíme výši sjednané pojistné částky, úroveň technické 

úrokové míry a ohodnocení rizika.  

Velikost pojistné částky si klient sjednává v pojistné smlouvě v závislosti na svých 

finančních možnostech a záměrech, protože vyšší pojistná částka znamená také vyšší pojistné. 

Naopak je tomu u technické úrokové míry, která představuje zaručené minimální zhodnocení 

vkládaných finančních prostředků do životního pojištění. V tomto případě je pojistné vyšší, 

čím je nižší technická úroková míra. Její hodnotu si určuje sama pojišťovna podle toho, jaké 

očekává zhodnocení technických rezerv z životního pojištění. Musí však dosahovat minimální 

výše, kterou v České republice stanovuje Česká národní banka.  

Ohodnocení rizika závisí na pravděpodobnosti úmrtí. Zda je pravděpodobnost úmrtí 

vyšší či nižší lze odhadnout na základě určitých informací o klientovi. Patří mezi ně věk 

pojištěného v okamžiku sjednání smlouvy, pohlaví, zdravotní stav, způsob života, délka 

pojistné doby a další. Z tohoto důvodu je zájemce o životní pojištění povinen vyplnit 

zdravotní dotazník. Pojistitel si může vyžádat výpis ze zdravotní dokumentace nebo 

provedení lékařské prohlídky v případě vysoké sjednané pojistné částky. Pokud je po 

vyhodnocení všech informací pravděpodobnost úmrtí příliš vysoká, pojišťovna má možnost 

odmítnout sjednání životního pojištění. 

 

2.3.3 Daňové zvýhodnění 
  

Prostřednictvím daňového zvýhodnění stát podporuje životní pojištění. Důvodem je, 

že představuje výhodnou alternativu pro financování potřeb v důchodovém věku. Konkrétně 

se jedná o pojištění pro případ dožití, které lidem umožňuje si spořit, a pokud se dožijí 

určitého věku, je jim naspořená částka vyplacena ve formě pojistného plnění. V současné krizi 

penzijního systému tak stát vítá a podporuje jakoukoliv snahu obyvatel se finančně zajistit na 

stáří.   

V České republice je daňové zvýhodnění upraveno v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podle něj si lze zaplacené pojistné na životní pojištění 

odečíst od základu daně z příjmu. Je ovšem nutné, aby byly splněny určité podmínky. 

Pojištění musí krýt riziko dožití. Pojistník a pojištěný musí být tatáž osoba. Další podmínkou 

je, aby byla pojistná smlouva uzavřena nejméně na dobu 5 let a zároveň, aby byl okamžik 

výplaty pojistného plnění sjednán nejdříve na rok, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let. Také je 
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důležité, na jakou výši je stanovena pojistná částka pro případ dožití. U pojistných smluv 

s pojistnou dobou od 5 do 15 let, je potřeba, aby měla pojistná částka hodnotu alespoň 

40 000 Kč. Smlouvy uzavřené na dobu delší jak 15 let musí obsahovat pojistnou částku ve 

výši nejméně 70 000 Kč. Pokud jsou tyto podmínky splněny, je možné si od základu daně 

odečíst až 12 000 Kč ročně.  

Daňového zvýhodnění může využít také zaměstnavatel v případě, že se rozhodne 

svým zaměstnancům přispívat na životní pojištění. Zaplacené příspěvky na životní pojištění 

lze zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Maximální výše na rok činí 24 000 Kč 

za zaměstnance. Tato částka se současně týká také příspěvků na penzijní připojištění. 

Zaměstnavatel tedy může zaměstnancům přispívat v této výši pouze na životní pojištění, nebo 

pouze na penzijní připojištění, nebo na oboje a částku rozdělit v poměru podle svého uvážení. 

Příspěvky poskytnuté do limitu nepodléhají placení sociálního a zdravotního pojištění. 

 

2.4 Základní podoby životního pojištění 
 

Životní pojištění slouží ke krytí rizika smrti a dožití. Klienti mají ovšem o produktu 

pojištění různé představy a požadavky. Ve snaze jim pojištění přizpůsobit, je krytí těchto rizik 

různě kombinováno. Díky tomu můžeme najít mnoho druhů a podob životního pojištění. Je 

tak zajištěno, že klient si vybere produkt, který bude odpovídat jeho potřebám. 

Základní podoby životního pojištění jsou: 

• pojištění pro případ smrti, 

• pojištění pro případ dožití, 

• smíšené pojištění pro případ smrti nebo dožití. 

 

2.4.1 Pojištění pro případ smrti 
 

V rámci pojištění pro případ rizika smrti je kryto pouze riziko smrti. Pokud pojištěný 

zemře a tato skutečnost je následně prokázána například úmrtním listem, dochází k výplatě 

pojistného plnění obmýšlenému. V případě, že obmýšlený není uveden ve smlouvě, stává se 

pojistné plnění předmětem dědického řízení. Pojištění pro případ smrti bývá nejčastěji 

sjednáváno za účelem finančního zabezpečení pozůstalých pojištěného, úhrady jeho závazků 

nebo nákladů spojených s jeho úmrtím a pohřbem.  
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Podle způsobu sjednání pojistné doby můžeme dělit pojištění pro případ smrti na 

dočasné a časově neomezené.  

V dočasném pojištění pro případ smrti je specifikována pojistná doba, po kterou 

pojištění trvá. Pokud v rámci této doby nedojde k pojistné události, pojistné plnění nebude 

vyplaceno a pojištění tak zaniká bez náhrady. Jelikož se jedná o rizikové pojištění, nejsou zde 

vytvářeny rezervy a výše pojistného se odvíjí od výše pravděpodobnosti úmrtí v příslušném 

věkovém období pojištěného. Tento typ pojištění je vhodné využít v souvislosti s čerpáním 

úvěrů a půjček. Pojištěný si sjedná pojistnou částku ve výši dluhu a v případě jeho úmrtí je 

pojistné plnění použito na splacení jeho závazku.  

Časově neomezené pojištění pro případ smrti je typické tím, že pojistná událost 

nastane vždy, jen se neví, ve kterém okamžiku. V praxi bývá toto pojištění limitováno. Je 

stanoven maximální věk, například 85 let, kdy je možné vyplatit pojistné plnění a také věk, 

například 65 let, od kterého pojištěný nemusí platit pojistné. Pojistné je zde stanoveno 

konstantně po celou pojistnou dobu. Jelikož pravděpodobnost úmrtí pojištěného roste 

s věkem, je placené pojistné v první polovině trvání pojistné doby vyšší než odpovídá 

přijatému riziku v daném věku. Naopak v druhé polovině je na pojistném placeno méně, než 

by mělo být, při dané pravděpodobnosti úmrtí. Tento nedostatek je proto vyrovnán 

z nadbytečného pojistného zaplaceného v prvním období. 

U pojištění pro případ smrti má pojištěný možnost přizpůsobit pojistnou částku svým 

potřebám. V případě, že chce z pojistného plnění zabezpečit rodinu, měl by si sjednat 

pojistnou částku jako konstantní. Naopak, pokud účelem životního pojištění je zajistit splacení 

úvěru, bude nejvýhodnější klesající pojistná částka, která odpovídá snižující se dlužné částce. 

Pojistná částka může mít také rostoucí variantu, jejíž výše se mění podle vývoje indexu 

spotřebitelských cen. Zde je však nutnost navyšovat i pojistné. 

 

2.4.2 Pojištění pro případ dožití 
 

U pojištění pro případ dožití představuje pojistnou událost to, že se pojištěný dožije 

konce pojistné doby. Pokud se tomu tak stane, je mu vyplacena částka ve výši sjednaného 

pojistného plnění. Jedná se tedy o určitou formu spoření, kde garantovaná technická úroková 

míra zaručuje na dlouhou dobu minimální zhodnocení. Mimo to je pojištění pro případ dožití 

oproti spoření znevýhodněno a proto nebývá běžně sjednáváno v základní podobě. Využívá se 

jeho odvozených druhů, a to důchodového pojištění a tzv. věnového pojištění.  
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Důchodové pojištění se od základní podoby pojištění pro případ dožití liší tím, že 

pokud se pojištěný dožije sjednaného věku, je mu od tohoto okamžiku vyplácena pojistná 

částka postupně v určitých intervalech. Podle určení počátku výplaty důchodu rozlišujeme 

pojištění ihned splatného důchodu a pojištění odloženého důchodu. U pojištění ihned 

splatného důchodu pojistník zaplatí jednorázové pojistné. Pojišťovna poté začne pojištěnému 

vyplácet důchod, jak se bude postupně dožívat jednotlivých období věku. Při pojištění 

odloženého důchodu je po určitou dobu placeno pojistné a k výplatě důchodu dochází až 

v okamžiku sjednaném v pojistné smlouvě. Pojištěný si tak vlastně spoří na budoucí pojistné 

plnění. V současnosti bývá tato forma více využívána. Doba výplaty důchodu může být 

neohraničená, a tedy trvá až do smrti pojištěného. Nebo je ve smlouvě sjednána pojistná doba, 

která výplatu důchodu ukončuje. 

Věnové pojištění je sjednáváno na dožití se finančně závislé osoby. Tedy pojištění 

nejčastěji využívají rodiče, aby finančně zabezpečili své dítě v první fázi dospělosti. Pojistné 

plnění je vyplaceno po dožití se pojištěného sjednaného věku, kterým může být osmnáct let, 

ukončení studií, sňatek apod. Výplatu pojistného plnění lze sjednat jako jednorázovou výplatu 

pojistného plnění nebo postupnou výplatu důchodu. Jelikož se jedná o pojištění, které je 

určeno k zabezpečení dítěte, bývá rozšiřováno o krytí dalších pojistných nebezpečí. Nejčastěji 

se můžeme setkat s rizikem úmrtí rodiče nebo obou rodičů. V tomto případě je dítěti vyplácen 

pozůstalostní důchod nebo je mu poskytnuta celá pojistná částka jednorázově. Dále bývá 

ve věnovém pojištění sjednáváno i riziko invalidity rodiče, které zahrnuje zproštění od placení 

pojistného. Patří sem také riziko smrti pojištěného dítěte. Pokud dítě zemře, bývá toto riziko 

uplatňováno formou vrácení pojistného. 

 

2.4.3 Smíšené životní pojištění 
 

Smíšené životní pojištění kryje současně riziko smrti a riziko dožití. Představuje tedy 

kombinaci předešlých dvou typů pojištění. Pokud se pojištěný dožije okamžiku sjednaného 

v pojistné smlouvě, je mu vyplaceno pojistné plnění. V případě že se tak nestane a pojištěný 

v průběhu pojistné doby zemře, dochází k výplatě sjednané pojistné částky ve prospěch 

obmýšleného.  

Smíšené životní pojištění si lze různě přizpůsobit. Podle toho jak jsou pro nás 

jednotlivá rizika významná, si můžeme zvlášť nastavit pojistnou částku pro případ smrti a 

zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Pojistné částky se také mohou během pojistné doby 
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různě vyvíjet, tedy růst či klesat. Smíšené životní pojištění lze uzavřít i pro více osob a běžně 

bývá rozšiřováno o krytí dalších rizik neživotního charakteru. 

Typickým příkladem smíšeného pojištění je kapitálové pojištění. Za účelem 

přizpůsobit životní pojištění potřebám a finančním možnostem klientů byly vytvořeny nové 

modifikované podoby smíšeného životního pojištění a to univerzální životní pojištění a 

investiční životní pojištění. 

Kapitálové životní pojištění představuje smíšené životní pojištění, kdy v případě 

smrti pojištěného je obmyšlenému vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky 

na smrt a v případě dožití se pojištěného konce pojistné doby, je mu vyplacena pojistná částka 

pro případ dožití navýšena o zhodnocené rezervy technickou úrokovou mírou a o případné 

podíly na zisku pojišťovny. U kapitálového pojištění se investiční riziko nachází na straně 

pojistitele. 

Investiční životní pojištění je smíšené životní pojištění, kde je pojistné z části 

investováno do podílových fondů. Od takto dosažených výnosů se poté odvíjí výše pojistného 

plnění. V tomto případě investiční riziko nese pojistník. Investiční životní pojištění je blíže 

popsáno v kapitole 2.6. 

Univerzální životní pojištění umožňuje pojistníkovi v průběhu pojistné doby 

pojištění různě přizpůsobovat své momentální životní situaci. Pojistné sjednané ve smlouvě 

lze různě upravovat. Pojistník jej může odvádět v různých částkách a nemusí dodržovat 

pravidelný interval placení. Tyto nepravidelné příspěvky jsou mu připisovány na jeho 

individuální účet. Pojišťovna mu z něj pravidelně strhává rizikové pojistné. Zbytek peněžních 

prostředků na tomto účtu tvoří rezervu tzv. spořící složku. Z této rezervy je také hrazeno 

pojistné, pokud jej pojistník není schopen platit a zažádá o dočasné neplacení pojistného. Výši 

individuálního účtu si pojistník tedy určuje sám, podle toho, jak hradí pojistné. Je však nutno 

kontrolovat, aby na účtu bylo dostatek prostředků k úhradě rizikového pojistného. Aby 

pojišťovna snížila své riziko, obvykle požaduje zaplacení několik prvních pojistných ve 

sjednané výši nebo stanoví minimální hodnotu běžného pojistného. 

Pojistník si může vybrat, zda spořící složka bude zhodnocována prostřednictvím 

technické úrokové míry, nebo bude investována2. Navíc má možnost takto nashromážděné 

prostředky čerpat v průběhu pojištění formou výběru části vkladu, výplaty důchodu nebo 

poskytnutí půjčky. V případě dožití se konce pojistné doby bude pojištěnému vyplacena 

aktuální výše naspořených rezerv. Lze také změnit pojistnou částku pro případ úmrtí 

                                                 
2 V takovémto případě by se jednalo o kombinaci univerzálního životního pojištění a investičního životního 
pojištění. 
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v závislosti na potřebách klienta. V rámci tohoto pojištění není třeba při jejím navýšení 

upravovat pojistné nebo podstupovat zdravotní prohlídku. 

 

2.5 Připojištění 
 

K životnímu pojištění si lze sjednat připojištění. To slouží převážně ke krytí 

neživotních rizik a umožňuje tak pojištěnému rozšířit pojistnou ochranu. Připojištění se 

vyskytují v mnoha podobách. Mezi ty nejběžnější patří úrazové pojištění, invalidní pojištění, 

pojištění vážných chorob, pojištění pro případ nemoci a pojištění dlouhodobé péče. 

Úrazové pojištění je nejčastěji sjednávaným připojištěním k životnímu pojištění. 

Pojistné plnění je vyplaceno pojištěnému v případě úrazu nebo smrti následkem úrazu. 

Pravděpodobnost, že dojde k pojistné události, je nízká. Z tohoto důvodu je nízká také cena 

pojistného, což dělá toto pojištění přitažlivějším. Z pojistného plnění jsou hrazeny trvalé 

následky úrazu, které jsou zpravidla oceňovány na základě oceňovacích tabulek pojišťovny 

po uplynutí určité lhůty. Pokud dojde k smrti následkem úrazu, je vyplacena sjednaná pojistná 

částka z hlavního pojištění a zároveň z připojištění. Dále si pojištěný může v rámci úrazového 

pojištění sjednat pojištění drobných úrazů a pojištění doby nezbytné k léčení úrazu. 

U invalidního pojištění je pojistné plnění vypláceno, pokud se pojištěný stane plně 

invalidním. Může mít formu důchodu nebo jednorázového pojistného plnění. Další možností 

je také zproštění od placení pojistného. Pokud je pojištěnému přiznán invalidní důchod ze 

sociálního pojištění, pojišťovna se za něj ujímá placení pojistného. 

Pojištění vážných chorob kryje riziko, že pojištěný onemocní některou z vážných 

chorob sjednaných v pojistné smlouvě (rakovina, infarkt, mozková mrtvice, selhání ledvin 

apod.). Za pojistnou událost se považuje diagnóza závažného onemocnění, jestliže se 

u pojištěného tato nemoc vyskytla poprvé v životě. Vyplacené pojistné plnění má zajistit 

kvalitnější léčbu a zabezpečení rodiny, pokud je pojištěný hlavním živitelem rodiny. Výše 

pojistného plnění se odvíjí od stupně závažnosti diagnózy a stádia zjištěného onemocnění. 

Pojištění pro případ nemoci slouží jako doplněk státního pojištění. Sjednávají si ho 

osoby, pro které jsou státní nemocenské dávky nedostačující, nebo na ně nemají nárok. 

Z tohoto pojištění mohou být hrazeny náklady související se zdravotními riziky a důsledky 

nemoci. Nejčastěji bývají jako připojištění využívány tyto produkty: 

• připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, 

• připojištění denní podpory při pobytu v nemocnici, 
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• připojištění stomatologických výkonů, 

• připojištění nadstandardního vybavení při pobytu v nemocnici nebo 

nadstandardní zdravotní péče. 

Pojištění dlouhodobé péče je pojištění pro případ bezmocnosti jako důsledek úrazu 

nebo vážné nemoci. Pojistné plnění bývá vyplaceno, když pojištěný vyžaduje opakující se 

pomoc od jiné osoby při zajišťování alespoň některých jeho základních potřeb. Podle stupně 

bezmocnosti pojišťovna hradí pouze procentní část z denní dávky, kterou si pojistník stanovil 

v pojistné smlouvě. 

 

2.6 Investiční životní pojištění  
 

Investiční životní pojištění představuje smíšené pojištění pro případ smrti nebo dožití, 

kde je část pojistného investována do podílových fondů. V závislosti na výnosech 

z investování rezerv pojistného je vyplácena výše pojistného plnění. Jak bude vysoká konečná 

hodnota naspořených prostředků, není předem známo. Během pojistné doby může docházet 

k zisku i ztrátě a může se stát, že výsledná hodnota pojistného plnění tak bude zcela odlišná, 

než jsme očekávali. Investiční riziko nese pojistník. Vyšší riziko, které investiční životní 

pojištění pro klienta představuje, je cenou za jeho vyšší výnosový potenciál při zhodnocování 

rezerv.  

Klientovi je v pojišťovně veden korunový a podílový účet. Na korunový účet je mu 

připisováno zaplacené pojistné. Z něj je strháváno rizikové pojistné a správní náklady 

pojišťovny. Zůstatek na účtu představuje rezervu pojistného, ze kterého jsou nakupovány 

podílové jednotky investičních fondů a následně ukládány na podílový účet. Za každou 

podílovou jednotku má klient nárok na předepsaný podíl příslušného investičního fondu.  

Klient sám rozhoduje, kam a v jaké výši bude jeho pojistné investováno. Může si 

vybrat mezi několika investičními strategiemi, které odpovídají jeho sklonu k riziku. 

Zkušenější investor má možnost samostatně volit konkrétní fondy a složit si portfolio sám. 

Lze také měnit alokační poměr, který určuje, jak jsou podílové jednotky rozděleny 

mezi jednotlivé podílové fondy. Dále je umožněno upravovat poměr mezi pojistnou ochranou 

a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě pojistné částky a výše pojistného. 

Každou touto změnou klient přizpůsobuje potenciální výnos a riziko spojené s jeho pojistkou 

svým požadavkům. 
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Investiční životní pojištění neklade na pojistníka velké nároky týkající se 

ekonomického vzdělání, času a finančních prostředků. Umožňuje tak investovat lidem, kteří o 

to mají zájem, ale na kapitálovém trhu by se neorientovali, nebo neměli dostatek finančních 

prostředků. Proto je toto pojištění ideální pro drobné investory, kteří chtějí dlouhodobě 

zhodnocovat své úspory a mají neutrální vztah nebo mírný sklon k riziku. Naopak je zcela 

nevhodné pro ty, kteří mají zájem o čisté spekulace a velmi rizikové investice.  

Pro investiční životní pojištění jsou typické vyšší správní poplatky. Jelikož pojišťovna 

v tomto případě nemůže vytvářet zisk tím, že by dosáhla vyššího zhodnocení, než připisuje 

klientům, stává se jejím zdrojem příznivější vývoj úmrtnosti než kalkulovaná úmrtnost a 

právě poplatky. Jedná se především o poplatky za správu fondů a transakční poplatky. 

 

2.6.1 Pojistné plnění 
 

V investičním životním pojištění je klientovi poskytována možnost zvolit si podobu 

pojistného plnění pro případ smrti. Záleží na tom, jak v pojistné smlouvě nadefinuje pojistnou 

částku. Vybírá si z těchto variant konstrukce pojistné částky: 

• Základní varianta – pojistné plnění je vyplaceno ve výši pojistné částky 

pro případ smrti sjednané pojistníkem v pojistné smlouvě. 

• Varianta pojistné – pojišťovna vyplatí v případě smrti pojištěného aktuální 

hodnotu podílových jednotek, avšak v minimální výši do té doby zaplaceného 

pojistného. 

• Varianta „fond a pojistná částka“ – pojistné plnění v případě smrti odpovídá 

výši sjednané pojistné částky a hodnoty podílových jednotek. 

• Varianta „nejméně pojistná částka“ – v případě smrti pojištěného je vyplacena 

hodnota podílového fondu, avšak minimální výše pojistného plnění odpovídá 

sjednané pojistné částce.  

Pro případ pojistné události dožití si pojistnou částku sjednat nelze. Výši pojistného 

plnění určuje pouze hodnota podílového fondu. Zde klient může nejvíce pocítit důsledky 

investičního rizika. 
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2.6.2 Moderní investiční životní pojištění 
 

Moderní investiční životní pojištění neboli investiční životní pojištění s garantovaným 

minimálním pojistným plněním představuje modifikaci klasického investičního životního 

pojištění. Liší se hlavně tím, že zaručuje vyplacení minimální pojistné částky jak v případě 

smrti, tak v případě dožití. Tuto částku tedy pojišťovna vyplatí, i pokud bude hodnota 

podílových jednotek nižší. Dochází tak přesunu investičního rizika z pojistníka na pojistitele. 

Proto je moderní investiční pojištění ideální pro klienty s averzí k riziku a navíc umožňuje 

pojišťovnám konkurovat investičním společnostem na trhu fondů peněžního trhu. 

Pojistník má zpravidla možnost zvolit si výši garantované pojistné částky v závislosti 

na jeho preferencích. Vyšší hodnotu bude požadovat ten, který upřednostňuje jistotu 

před výnosem a naopak. Výše garance se totiž odráží v netto pojistném, které se v tomto 

případě skládá z investiční části a put prémie. Z investiční části jsou nakupovány podílové 

jednotky a také hrazena sjednaná rizika. Put prémie představuje cenu, kterou klient platí za 

požadované garance. 

 

2.6.3 Vznik a zánik investičního životního pojištění 
 

Aby mohlo dojít ke vzniku investičního životního pojištění, musí pojistitel 

s pojistníkem uzavřít pojistnou smlouvu. Je vyžadováno, aby měla písemnou formu a byla 

potvrzena podpisy obou účastníků. Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě. 

Pojištění může zaniknout z několika důvodů. Mezi tyto důvody patří: 

• uplynutí doby, na kterou bylo pojištění sjednáno. K zániku dochází dnem 

určeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění; 

• dohoda mezi pojistníkem a pojistitelem o zániku pojištění, která musí 

obsahovat okamžik zániku a způsob vyrovnání obou stran; 

• výpověď ze strany pojistníka. Aby byla výpověď platná, musí být doručena 

alespoň šest týdnů před koncem pojistného období. Pojištění lze také 

vypovědět do dvou měsíců od uzavření smlouvy a to jak pojistníkem, tak 

pojistitelem. V tomto případě je pojištění ukončeno po osmi dnech ode dne 

doručení výpovědi druhé straně. Pojištění nesmí být vypovězeno pojistitelem 

ze spekulativních důvodů; 
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• nezaplacení pojistného, kdy pojistník obdržel upomínku, ve které byla 

pojistitelem stanovena dodatečná lhůta na zaplacení a on ji i přes to nevyužil. 

Pojištění tak zaniká dnem následujícím po marném uplynutí této lhůty; 

• odstoupení od smlouvy, ke kterému má právo pojistník i pojistitel, pokud 

zjistí, že mu byly sděleny nepravdivé nebo neúplné informace a ještě nedošlo 

k pojistnému plnění; 

• odmítnutí plnění, kdy pojistník poskytnul nepravdivé nebo neúplné informace 

a došlo k pojistné události. V takovém případě může pojistitel pojistné plnění 

snížit nebo ho odmítnout vyplatit; 

• smrtí pojištěné osoby. 

 

2.6.4 Výhody a nevýhody investičního životního pojištění pro klienta 
 

Investiční životní pojištění představuje pro klienta řadu výhod, ale také nevýhod. 

V této kapitole je uveden výčet těch nejdůležitějších. 

 

Výhody investičního životního pojištění 

• Investiční životní pojištění poskytuje možnost neomezeného výnosu. 

• Klient je pravidelně informován. Má přehled ohledně alokace a současné hodnotě 

svých úspor, o předpokládaném pojistném plnění v případě smrti i v případě dožití. 

• Během trvání pojištění je klientovi umožněno měnit investiční strategii. 

• V závislosti na finanční nebo životní situaci si může klient pojištění přizpůsobovat. 

Lze měnit jeho nastavení, rozsah pojistné ochrany, výše pojistného atd. 

• Investiční životní pojištění nevyžaduje ekonomické vzdělání ani velký kapitál. 

• V průběhu pojištění lze vkládat i čerpat finanční prostředky. 

• Při splnění podmínek stanovených zákonem má pojištěný možnost si ročně odečíst 

od základu daně z příjmu fyzických osob až 12 000 Kč.   

• Pojistnou ochranu lze rozšířit o různá připojištění. 

 

Nevýhody investičního životního pojištění 

• Výše zhodnocení není garantována. 

• Není garantována pojistná částka pro případ dožití. 



20 
 

• S investičním životním pojištěním jsou spojeny vysoké poplatky. Pojišťovna si jimi 

navíc hradí zisk a náklady na správu podílových fondů. 

 

2.6.5 Fondy investičního životního pojištění 
 

Pojišťovny v rámci investičního životního pojištění umožňují investovat do různých 

druhů fondů. Jednotlivé druhy se od sebe liší mírou rizikovosti, očekávanou výnosností, 

časovým horizontem a typem cenných papírů, do kterých je investováno. Mezi nejčastěji 

využívané patří fondy peněžního trhu, akciové fondy, dluhopisové fondy, smíšené fondy, 

garantované fondy a fondy fondů. 

Fondy peněžního trhu jsou zaměřeny na investice do krátkodobých dluhových 

instrumentů. Jedná se o termínované vklady, depozitní certifikáty a směnky, pokladniční 

poukázky a dluhopisy se splatností do jednoho roku. Doba, po kterou by měl být podíl držen u 

fondu, je nejméně šest měsíců. Tyto fondy jsou velmi málo rizikové. Nízká je také jejich 

výnosnost, která se odvíjí od výše úrokových sazeb a je minimálně proměnlivá.  

Dluhopisové fondy jsou určené pro střednědobé až dlouhodobé investice. Doporučený 

investiční horizont je dva až tři roky. Fondy investují hlavně do státních a podnikových 

dluhopisů.  Své portfolio může rozšířit i o akcie, avšak jejich podíl nesmí přesáhnout 10 % 

aktiv fondu. Jedná se o druhý nejméně rizikový fond.  Jeho výnosnost je vyšší než výnosnost 

fondu peněžního trhu. 

Akciové fondy jsou nejrizikovější, ale z dlouhodobého hlediska také nejvýnosnější. 

Fond je povinen trvale investovat nejméně 66 % aktiv na akciovém trhu. Míra rizika se tak 

odvíjí od charakteru společnosti, do jejichž akcií investuje. V případě investice do zahraničí se 

zde setkáváme také s měnovým rizikem. Fond má dlouhodobý charakter. Minimální 

investiční horizont je pět až sedm let. 

Prostřednictvím Smíšených fondů je investováno do dluhopisů, akcií a nástrojů 

peněžního trhu. Jsou vhodné pro investory, kteří vyhledávají vyváženou investiční strategii. 

Úroveň rizika závisí na podílu jednotlivých druhů aktiv v portfoliu fondu. Přitom zde 

neexistují limity pro podíl akcií a dluhopisů. V tomto případě je minimální investiční horizont 

tři až pět let. 

Fondy fondů se specifikují na nákup podílových listů případně akcií jiných fondů. 

Takto investováno je minimálně 66 % aktiv. Vytváří tak široce diverzifikovaná portfolia. 

Ovšem investor musí zaplatit dvakrát vyšší poplatek za správu fondů. V závislosti na tom, od 
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jakých fondů nakupují podílové listy, se může jednat o fondy převážně akciové, převážně 

dluhopisové nebo smíšené. 

Garantované fondy představují uzavřené podílové fondy, které jsou zřizovány na 

dobu určitou, nejčastěji na tři až pět let. Podstatou těchto fondů je, že po sjednané době 

garantují vyplacení určité části nebo celé hodnoty vložené částky nebo určitou výši výnosů. 

Tomu je přizpůsobeno portfolio, které se skládá z 95 % bezpečných investic a 5% rizikových 

investic. Jelikož se jedná o pasivní fond, portfolio zůstává po celou dobu neměnné. 

Poskytované garance znamenají pro investora nízké riziko, ale také nízký výnos. 

 

2.6.6 Investiční životní pojištění v České republice 
 

V posledních letech si lidé stále více uvědomují význam životního pojištění. Zjišťují, 

že je důležité mít nějakou zálohu v případě nahodilé události a že stát se o ně už nepostará. 

Proto dochází k růstu sjednávaných životních pojištění. Jak je vidět z Grafu 2.1 značnou 

oblibu si získalo právě investiční životní pojištění. V roce 2009 dokonce dosáhlo vyšší 

hodnoty předepsaného pojistného než kapitálové životní pojištění a stalo se tak největším 

segmentem životního pojištění. 

 

Graf 2.1: Vývoj předepsaného pojistného životního pojištění členů ČAP v letech 2003 - 2009 

 
Zdroj: www.cap.cz – výroční zpráva 2009 

 

Mezi hlavní důvody, proč mají lidé v poslední době větší zájem o investiční životní 

pojištění, patří vyšší výnosnost vložených prostředků než u kapitálového životního pojištění. 
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Lákavá je pro ně také možnost rozhodovat o tom, jakým způsobem budou zhodnoceny jejich 

investice v závislosti na situaci na finančních trzích. Podle současného trendu se dá 

předpokládat, že obliba investičního životního pojištění poroste i nadále. 
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3 Analýza produktů investičního životního pojištění 
 

V kapitole jsou voleny pojišťovny a jejich produkty, které budou později 

komparovány.  Uvedeny jsou charakteristiky těchto pojišťoven a podrobněji popsány vybrané 

produkty. 

 

3.1 Výběr pojišťovny 
 

K 31. 12. 2009 působilo na českém pojistném trhu 35 tuzemských pojišťoven a 

17 poboček zahraničních pojišťoven. Z celkového počtu tuzemských pojišťoven se jednalo o 

3 životní, 17 neživotních a 15 univerzálních.  Zahraniční pojišťovny byly zastoupeny 

4 životními, 12 neživotními a 1 univerzální pojišťovnou. 

Na českém pojistném trhu působí Česká asociace pojišťoven (ČAP). Jedná se 

o zájmové sdružení komerčních pojišťoven. Svou činnost zahájila 1. ledna 1994. V roce 1998 

se stala řádným členem Evropské pojišťovací a zajišťovací federace. Jejím posláním je 

zastupovat, hájit a prosazovat zájmy členských pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k 

orgánům státní správy, legislativě a dalším subjektům. Podporuje zájmy českého pojistného 

trhu vůči EU, spolupracuje se zahraničními asociacemi a institucemi a podporuje  rozvoj 

pojišťovnictví a pojistného trhu v České republice.  

V současné době sdružuje 30 řádných členů a 3 členy se zvláštním statutem. Řádným 

členem se může stát pojišťovna podnikající na území České republiky v souladu se zákonem 

o pojišťovnictví. Členem se zvláštním statutem může být specializované sdružení 

pojišťovacích odborníků nebo právnická osoba, jiná než pojišťovny, působící v komerčním 

pojišťovnictví a zřízená podle zvláštních zákonů. Momentálně k členům se zvláštním statutem 

patří AIDA česká sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo, Česká kancelář 

pojistitelů a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Podíl členských pojišťoven ČAP 

na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 98%.  

V Tab. 2.1 je uvedeno pět členů ČAP s největším podílem na předepsaném pojistném 

na českém pojistném trhu. Seznam všech třiceti řádných členů ČAP je uveden v Příloze č. 6. 

Z toho jich 27 poskytuje neživotní pojištění a 19 životní pojištění.  
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Tab. 2.1: Členové ČAP s největším podílem pojistného na českém pojistném trhu k 31. 12. 2009 

Členové ČAP 
Podíl 

na trhu (v %) 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 21,51 

Česká pojišťovna a.s. 26,37 

Allianz pojišťovna, a. s. 7,11 

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6,69 

Generali Pojišťovna a.s. 6,18 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů České asociace pojišťoven 

 

Pojišťovny určené k následné komparaci byly vybrány na základě náhodného výběru. 

Jedinou podmínkou bylo členství v České asociaci pojišťoven. Zvolena byla Kooperativa 

pojišťovna, a. s. s produktem PERSPEKTIVA 7BN, ČSOB Pojišťovna, a. s. s produktem 

FORTE, AEGON Pojišťovna, a. s. s produktem AEGON Život 2011 a Česká pojišťovna, a. s. 

s produktem TOP Invest. 

 

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

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

Kooperativa) vznikla v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého 

Československa. V současnosti je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. 

Na celkovém předepsaném pojistném v ČR má podíl 22 %. Jedná se o univerzální pojišťovnu, 

která nabízí všechny standardní druhy pojištění a poskytuje řadu služeb. Jejími klienty jsou 

nejen občané, ale také firmy od drobných podnikatelů až po velké korporace. 

Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group, která patří mezi vedoucí 

pojišťovací skupiny v zemích střední a východní Evropy a v České republice se roku 2009 

stala největší finanční skupinou na českém trhu životního pojištění. Vienna Insurance Group 

je držitelem ratingu A+ od agentury Standard & Poor’s. 

Pojišťovna získala v roce 2009 řadu ocenění a to první místo v kategorii Pojišťovna 

roku 2009 v rámci soutěže MasterCard Banka roku, první místo v anketě Pojišťovna roku 

v hlavní kategorii, týkající se neživotního pojištění. V soutěži Zlatá koruna její produkty 

Povinné ručení s živelním pojištěním zdarma a pojištění pro podnikatele TREND vyhrály 

první místo. 
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3.2.1 Charakteristika produktu PERSPEKTIVA 7BN 
 

Univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA 7BN je pojištění pro celou rodinu. Na 

jednu pojistnou smlouvu lze pojistit dva dospělé a tři děti. Hlavní pojištěný musí mít nejméně 

18 let. Maximální vstupní věk je 70 let. Pokud se jedná o dítě, lze mu zřídit pojištění, jakmile 

dosáhne staří jednoho dne, nejpozději však v 17 letech. Minimální pojistná doba je 10 let a 

pojištění může být sjednáno nanejvýš do 80 let.  

Pojištěný si může zvolit jednu ze dvou variant výplaty pojistného plnění pro případ 

smrti. V první variantě je pojistné plnění hrazeno ve výši součtu sjednané pojistné částky pro 

případ smrti a hodnoty účtu pojistníka. Druhá varianta spočívá v tom, že je vyplacena buď 

sjednaná pojistná částka, nebo hodnota účtu pojistníka, podle toho, která z nich je vyšší. 

Minimální hodnota pojistné částky pro případ smrti závisí na vstupním věku pojištěného. 

Od 18 do 60 let se jedná o 50 000 Kč, ve věku 61 let a více je to 20 000 Kč. Speciálně lze 

sjednat pojistnou částku pro případ smrti ve výši 10 000 Kč, při které se nezkoumá zdravotní 

stav pojištěného. V případě dítěte je tato částka nulová a až v 18 letech se automaticky 

zvyšuje na 10 000 Kč. Pojistnou částku lze sjednat maximálně na 6 000 000 Kč. Pokud se 

pojištěný dožije konce pojistné doby, je mu vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuální 

hodnoty účtu pojistníka. 

Běžné pojistné je možno platit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Za frekvenci 

placení pojistného se neuplatňuje žádná sleva ani přirážka. Minimální výše ročního pojistného 

je 4 800 Kč. Během trvání pojištění může pojistník kdykoliv zaplatit mimořádné pojistné, 

avšak nejméně v hodnotě 2 000 Kč. Bez podání žádosti pojišťovně lze vložit nejvíce 

500 000 Kč. Pojistník má možnost si zvolit fond nebo relokační program, do kterého se má 

tato částka investovat. Mimořádné pojistné lze vybrat kdykoli během pojistné doby. 

K základnímu pojištění je nabízena celá řada dalších připojištění. Pojistník si může 

navíc sjednat pojištění pro případ smrti s výplatou klesající pojistné částky, pojištění pro 

případ vážných onemocnění, pojištění pro případ pracovní neschopnosti, pojištění pro případ 

pobytu v nemocnici, pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu nebo pojistné 

částky, pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu s výplatou důchodu nebo pojistné 

částky, pojištění pro případ zajištění zdravotní péče a úrazové pojištění osob pro případ smrti 

následkem úrazu, trvalých následků úrazu s progresivním plněním, trvalých následků 

závažného úrazu s progresivním plněním, tělesného poškození způsobeného úrazem a 

denního odškodného za následky úrazu. Je-li pojištěným dítě, lze pro něj sjednat úrazové 

pojištění dětí pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním, tělesného poškození 
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způsobeného úrazem a denního odškodného za následky úrazu, dále potom pojištění pro 

případ pobytu dítěte v nemocnici a pojištění pro případ zajištění zdravotní péče. V rámci 

pojištění pro případ zajištění zdravotní péče MediKompas jsou pojištěnému poskytovány 

informace o zdravotnických službách prostřednictvím telefonické infolinky, jako jsou 

informace o zdravotnických zařízeních včetně zařízení zajišťujících pohotovost, informace 

o lékárnách, o veřejném zdravotním pojištění a cestovní pojištění poskytované pojistitelem. 

Pojištěný má možnost telefonické konzultace s lékařem, kde se může zeptat na svůj zdravotní 

stav a lékařské postupy, informovat se o lécích a jejich účincích, nechat si doporučit 

odborného lékaře na daný problém atd. Je mu také zajištěno prvotní ambulantní vyšetření 

příslušným odborným lékařem a příjem k hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení v České 

republice. 

Během pojistné doby může pojistník na základě dohody s pojistitelem provést změny 

nastavení pojištění. Je mu umožněno změnit výši běžného pojistného, sjednanou pojistnou 

částku pro případ smrti, variantu pojistného plnění pro případ smrti, alokační poměr a 

investiční strategii. Lze také přesouvat podílové jednotky mezi jednotlivými fondy. Má 

možnost zažádat o zrušení nebo sjednání rizikových pojištění nebo o změnu pojistných částek 

u sjednaných rizikových pojištění a o přidání či odebrání pojištěných dětí. Lze také prodloužit 

pojistnou dobu, ale pouze jednou během trvání pojištění. Za tuto změnu se nevyplácí provize 

a nepřepočítávají se již zavedené nesplacené počáteční a změnové náklady. O zkrácení 

pojistné doby požádat nejde. 

Chce-li pojistník sám rozhodovat jak budou jeho peněžní prostředky investovány, má 

k dispozici několik podílových fondů, ze kterých si může vytvořit vlastní investiční portfolio. 

Fondy, ze kterých si vybírá, jsou Garantovaný fond s výnosem nejméně 2,4 % ročně, ERSTE-

SPARINVEST Konzervativní fond, ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond, ERSTE-

SPARINVEST Progresivní fond, Conseq Active Invest Vyvážené portfolio, Conseq Active 

Invest Dynamické portfolio, C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced, C-QUADRAT 

ARTS Total Return Dynamic a Vkladový fond. Má také možnost zvolit si relokační program 

Conseq Horizont Invest, který slouží k ochraně investice před výkyvy na finančních trzích 

ke konci pojištění. Pokud si pojistník nechce volit vlastní složení portfolia, jsou mu nabídnuty 

čtyři pojistitelem předdefinované investiční strategie. Vybírá si mezi garantovaným, 

konzervativním, vyváženým nebo progresivním portfoliem v závislosti na svém sklonu 

k riziku. 

V rámci Univerzálního životního pojištění Perspektiva je navíc nabízen bonus. 

Pojistník si při sepisování smlouvy volí jedno ze tří pojistných plnění zdarma a to pojištění 
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pro případ smrti následkem úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku ročního pojistného, 

pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu s jednorázovým pojistným plněním 

ve výši čtyřnásobku ročního pojistného nebo pojištění pro případ plné invalidity následkem 

úrazu se zproštěním od placení pojistného za celou pojistnou smlouvu po dobu čtyř let. Další 

výhodou je, že pokud se pojištěný dožije konce pojistné doby a v jejím průběhu nedošlo 

k pojistné události ze žádných ze sjednaných rizikových pojištění, je mu vyplacena prémie 

za bezeškodní průběh ve výši procentního podílu z celkového součtu uhrazených poplatků za 

pojistná rizika z rizikových pojištění. 

Modelový průběh pojištění je uveden v Příloze č. 1. 

 

3.3 ČSOB pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
 

ČSOB pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen ČSOB pojišťovna) je 

univerzální pojišťovnou, která vznikla 17. 4. 1992 původně jako Pojišťovna IB, a.s., později 

přejmenovaná na IPB Pojišťovna, a. s. Od 6. 1. 2003, kdy odkoupila podnik univerzální 

pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a. s., vystupuje pod svým nynějším názvem. Pojišťovna nabízí 

široké spektrum životních i neživotních pojištění občanům, živnostníkům, malým a středním 

podnikům i velkým korporacím. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR za rok 

2009 byl 6,69 %. V roce 2010 se stala třetí největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. 

Pojišťovna spadá pod skupinu ČSOB. Ta je součástí velké nadnárodní finanční 

korporace KBC, která ovládá značnou část světového finančního trhu. Belgická pojišťovna 

KBC Verzekeringen NV vlastní 75 % akcií ČSOB Pojištovny. Držitelem zbylých 25 % je 

Československá obchodní banka, a. s. Díky stabilnímu vývoji, vysoké úrovni kapitalizace a 

likvidity, je ČSOB Pojišťovna držitelem ratingu A-. 

Pojišťovna disponuje více než 687 zaměstnanci a téměř 840 výhradními pojišťovacími 

zprostředkovateli. Na území ČR má umístěno osm regionálních poboček a 220 obchodních 

kanceláří. Své produkty nabízí také prostřednictvím obchodní sítě sesterské Československé 

obchodní banky, a.s. a její Poštovní spořitelny. V roce 2010 byla ČSOB Pojišťovna oceněna 

Hospodářskými novinami jako nejlepší pojišťovna roku 2010. 

Pojišťovna má členství v řadě profesních asociací. Patří mezi ně Česká asociace 

pojišťoven, České kanceláře pojistitelů, Český jaderný pool a Pool pojištění záruky pro případ 

úpadku cestovní kanceláře. Také je přidruženým členem I.N.I. (International Network of 

Insurance) a mezinárodní organizace I.A.T.A. (International Air Transport Association). 
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3.3.1 Charakteristika produktu FORTE 
 

Životní pojištění FORTE je komplexní, variabilní, rodinné, běžně placené životní 

pojištění. Na jednu pojistnou smlouvu lze pojistit jednu dospělou osobu nebo dítě a v rámci 

pojištění dětí lze pojistit až pět dětí. Hlavní pojištěný musí mít nejméně 4 roky. Maximální 

vstupní věk je 70 let. Minimální pojistná doba je 10 let a pojištění může být sjednáno 

nanejvýš do 80 let. Pokud se jedná o dítě, lze mu zřídit pojištění hned po přidělení rodného 

čísla, nejpozději však v 17 letech. Nejvyšší koncový věk pro dítě je 26 let. Pojištění musí trvat 

aspoň 1 rok. 

Pojištěný si může zvolit jednu z dvou variant výplaty pojistného plnění pro případ 

smrti. Ve variantě s plným krytím je pojistné plnění hrazeno ve výši součtu sjednané pojistné 

částky pro případ smrti a hodnoty účtu pojistníka. Varianta s doplňkovým krytím spočívá 

v tom, že je vyplacena buď sjednaná pojistná částka, nebo hodnota účtu pojistníka, podle 

toho, která z nich je vyšší. Minimální hodnota pojistné částky pro případ smrti je 10 000 Kč. 

U dětí od 4 do 13 let představuje tato hodnota zároveň i maximum. Osoby starší 13 let při 

stanovování pojistné částky pro případ smrti nemají určen žádný horní limit. Pokud se 

pojištěný dožije konce pojistné doby, je mu vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuální 

hodnoty účtu pojistníka. 

Běžné pojistné je možno platit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Minimální 

výše měsíčního pojistného je 400 Kč. Během pojistné doby může pojistník vložit také 

mimořádné pojistné v hodnotě od 500 Kč, přičemž maximální výše vkladu není stanovena. 

Takto mimořádně placené částky jsou investovány do Garantovaného programu investování 

pro mimořádné pojistné, jehož roční zhodnocení je v současné době 2,4 %, které je ještě 

navýšeno o každoročně připisované podíly na zisku. Mimořádné pojistné lze následně vybírat 

a to nejvýše čtyři krát do roka v minimální hodnotě 3 000 Kč. 

K základnímu pojištění je možno sjednat různá připojištění. V nabídce je pojištění 

pro případ vážné choroby, pojištění pro případ plné invalidity následkem nemoci nebo úrazu, 

pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu, pojištění pro případ plné invalidity 

následkem nemoci nebo úrazu s opakovanou výplatou pojistného plnění (tzv. zproštění od 

placení pojistného), pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pojištění pro případ trvalých 

následků úrazu, pojištění pro případ léčení úrazu s pojistným plněním ve formě denního 

odškodného, pojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem nemoci, pojištění pro 
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případ hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu a pojištění pro případ hospitalizace 

následkem úrazu. Jako připojištění si lze také sjednat balíček rizik, který nevyžaduje 

zdravotní oceňování. Obsahuje pojištění pro případ vážné choroby, pojištění pro případ plné 

invalidity, pojištění pro případ trvalých následků a pojistnou částku pro případ smrti ve 

variantě doplňkové. Zřídit si jej můžou osoby od 14 do 55 let. Pro děti je, jako připojištění, 

nabízeno pojištění pro případ trvalých následků úrazu, pojištění pro případ léčení úrazu, 

pojištění pro případ hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu a pojištění pro případ vážné 

choroby. 

Během trvání pojištění je možné provádět řadu změn a přizpůsobit tak pojištění 

aktuálním životním potřebám. Pojistník může měnit pojistné, pojistnou částku, přidat či 

odebrat připojištění nebo upravit dobu jeho trvání. Je mu umožněno převádět podílové 

jednotky mezi jednotlivými fondy, měnit alokační poměr a investiční strategii a tím zvyšovat 

zhodnocení svých prostředků. 

Co se týče spoření, pojistník může své peníze investovat prostřednictvím tří 

investičních podílových fondů bez garance zhodnocení, nebo využít spoření přes Garantovaný 

fond s garantovaným ročním zhodnocením 2,4 % s možností navýšení zhodnocení o podíly na 

zisku. Pojistník si volí z několika programů investování, které se odlišují typem podkladových 

aktiv a tedy mírou investičního rizika a možným výnosem. Ke každému programu je přiřazen 

podílový fond, který odpovídá jeho investiční strategii. Chráněný program investování 

investuje prostřednictvím fondu ČSOB Chráněný fond. Tento fond chrání investora před 

případnými razantními poklesy na světových trzích a to tak, že aktuální cena fondu 

nepoklesne pod 90 % nejvyšší ceny fondu dosažené v minulosti ke konci jednotlivých měsíců. 

Doporučené investiční období u tohoto programu jsou tři roky. Více výnosný a také více 

rizikový je Růstový program investování, ke kterému se vztahuje ČSOB Růstový fond. 

Doporučená doba investování je zde 5 let. Dynamický program investování s ČSOB 

Dynamickým fondem je nejrizikovější, ale také z dlouhodobého hlediska nejvýnosnější. Proto 

je doporučeno investovat nejméně po dobu 7 let. Pro investory, kteří chtějí mít jistotu, že se 

jim vložené finanční prostředky vrátí a navíc se zhodnotí, je určen Garantovaný program 

investování. Pojistník, který si tento program vybere, tak investuje do Garantovaného fondu.  

Jednotlivé programy investování a jejich vzájemné kombinace umožňují pojistníkovi zvolit 

nejvhodnější variantu zhodnocení v závislosti na jeho postoji k riziku.  

Modelový průběh pojištění je uveden v Příloze č. 2. 
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3.4 AEGON Pojišťovna, a. s. 
 

AEGON Pojišťovna, a. s. (dále jen AEGON Pojišťovna) zahájila svou činnost na 

českém trhu v dubnu roku 2005 jako specialista na investiční životní pojištění. V roce 2007 

byl založen AEGON Penzijní fond, a. s. AEGON vznikl v roce 1983 sloučením dvou 

Nizozemských pojišťovacích společností AGO a Ennia. Patří k největším mezinárodním 

společnostem v oblasti životního pojištění a penzijního připojištění a je také vyhledávaným 

poskytovatelem investičních produktů. Působí ve více než 20 zemích Evropy, Ameriky a 

Asie. Klíčovými trhy jsou USA, Nizozemsko a Spojené království Velké Británie. Značný 

růst zaznamenává i ve střední a východní Evropě. Na tomto území podniká v šesti státech a to 

v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Turecku.  

V roce 2009 dosáhl koncern tržeb ve výši 30 miliard EUR a zisku z hlavní činnosti 

1,2 miliard EUR. Pro AEGON pracuje zhruba 28 tisíc lidí po celém světě, kteří se starají 

o více jak 40 milionů zákazníků. V ČR za rok 2009 předepsal pojistné ve výši 671,4 mil. Kč, 

což činí 0,47 % z celkového předepsaného pojistného na českém trhu. Své produkty 

distribuuje hlavně prostřednictvím finančních zprostředkovatelů jak vlastních, tak i externích. 

Hlavními obchodními partnery AEGON Pojišťovny v České republice jsou společnosti 

Partners a ZFP akademie. 

 

3.4.1 Charakteristika produktu AEGON Život 2011 
 

AEGON Život 2011 je pojištění, které lze sjednat buď jako investiční životní pojištění 

nebo jako univerzální životní pojištění. My se budeme zabývat produktem AEGON 

Život 2011 ve formě investičního životního pojištění. Tento produkt nabízí komplexní 

pojistnou ochranu a zhodnocení investic. Na jednu pojistnou smlouvu lze pojistit maximálně 

pět osob, které mohou být libovolně zastoupeny dospělými osobami nebo dětmi. Hlavní 

pojištěný musí mít nejméně 3 roky. Maximální vstupní věk je 65 let. Minimální pojistná doba 

je 10 let a pojištění může být sjednáno nanejvýš do 80 let. Pokud se jedná o dítě, lze mu zřídit 

pojištění od okamžiku, kdy se dožije dvou měsíců. Dále pro něj platí výše uvedené podmínky. 

Pokud pojištěný zemře, je obmýšlenému vyplaceno pojistné plnění ve výši buď 

sjednané pojistné částky pro případ smrti, nebo hodnoty podílových jednotek evidovaných 

na podílovém účtu, podle toho, která z nich je vyšší. Navíc je mu vyplacena hodnota 

podílových jednotek na AE 28 AEGON Kontu. Minimální pojistná částka pro případ smrti je 
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ve výši pětinásobku ročního pojistného, avšak ne víc jak 100 000 Kč. V případě, že je 

sjednáno zproštění od placení pojistného nebo některé z připojištění, pak spodní limit není 

stanoven. U dětí, které v den počátku pojištění nedosáhly tří let, musí být pojistná částka 

nulová. Pokud se pojištěný dožije konce pojistné doby, je mu vyplaceno pojistné plnění 

v hodnotě podílových jednotek evidovaných na podílovém účtu. 

 Běžné pojistné je možno platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Minimální 

výše ročního pojistného je 4 800 Kč. Během trvání pojištění může pojistník kdykoliv zaplatit 

mimořádné pojistné, avšak nejméně v hodnotě 1 000 Kč. Maximální výše vkladu není 

stanovena. Pro mimořádné pojistné je určen finanční fond AE 28 AEGON Konto, který má 

za cíl dosažení vysoce atraktivního zhodnocení při zachování minimální rizikovosti. Pojistník 

má možnost z AE 28 AEGON Konta vybírat své vklady a to jednorázově nebo si může 

nastavit automatické pravidelné výběry. Jednorázový výběr je zpoplatněn 100 Kč a 

pravidelný výběr 20 Kč. 

K základnímu pojištění je nabízena celá řada dalších připojištění. Pojistník si může 

navíc sjednat připojištění smrti s konstantní pojistnou částkou, připojištění pro případ smrti 

následkem úrazu, připojištění pro případ trvalých následků úrazu od 1 % s progresí, 

připojištění invalidní penze, připojištění invalidity s progresí, připojištění pro případ invalidity 

1. stupně, připojištění závažných onemocnění, připojištění úvěrový balíček, připojištění 

denního odškodného při úrazu, připojištění denního odškodného při úrazu PLUS, připojištění 

hospitalizace, připojištění pracovní neschopnosti od 29. dne a zproštění od placení pojistného 

v případě plné invalidity. Osoby ve věku od 15 do 55 let si mohou sjednat Balíček rizik, který 

nevyžaduje vyplnění standardního zdravotního dotazníku. Obsahuje hlavní pojištění, smrt 

následkem úrazu a trvalé následky od 1 % s progresí na pojistnou částku 100 000 Kč, dále 

denní odškodné při úrazu a hospitalizaci na pojistnou částku 100 Kč a zproštění od placení 

pojistného. Pro děti je nabízeno připojištění smrti s konstantní pojistnou částkou, smrt 

úrazem, trvalé následky úrazu od 1 % s progresí, hospitalizaci, závažná onemocnění pro děti, 

denní odškodné při úrazu a denní odškodné při úrazu PLUS. U dětí ve věku do tří let nesmí 

být sjednáno připojištění smrti úrazem, smrti s konstantní pojistnou částkou a připojištění 

závažných onemocnění pro děti. Podmínkou je, aby bylo zřízeno alespoň jedno ze zbylých 

připojištění.  

Během trvání pojistného je možné provádět řadu změn tak, aby pojištění odpovídalo 

aktuálním životním potřebám. Pojistník může měnit výši pojistného, frekvenci a způsob jeho 

placení, pojistné částky, přidat či odebrat připojištění. Má možnost zažádat o změnu počtu 

pojištěných osob. Je mu umožněno převádět podílové jednotky mezi jednotlivými fondy a 
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měnit alokační poměr a investiční strategii nebo investiční asistenci. Co změnit nelze je 

produkt, první pojištěnou osobu a pojistnou dobu. 

V rámci investičního životního pojištění AEGON Život 2011 jsou nabízeny tři 

investiční programy, ze kterých si pojistník volí v závislosti na jeho postoji k riziku. Nejméně 

rizikový je Conseq Konzervativní program, který je určen pro investory se střednědobým 

investičním horizontem minimálně na 2 roky. Doporučená doba investování nejméně 3,5 roku 

je pro Conseq Balancovaný program, který je rizikovější avšak výnosnější. Nejrizikovější 

ovšem z dlouhodobého hlediska nejvýnosnější je Conseq Dynamický program. Proto je 

v tomto případě doporučeno investovat nejméně po dobu 5 let. Prostřednictvím programů je 

investováno do akciových, dluhopisových a peněžních fondů v poměru odpovídající jejich 

investiční strategii. Jedná se o akciové fondy Conseq Invest Akciový, Templeton Growth, 

Franklin Mutual Beacon, Franklin Mutual European, Parvest Europe Opportunities, Parvest 

Japan, Parvest USA, Templeton Emerging Markets, Templeton Asian Growth, dluhopisové 

fondy Conseq Invest Dluhopisový, Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy a peněžní fond 

Conseq Invest Konzervativní. Pojistník má navíc možnost sjednat si Investiční asistenci, která 

mu pomáhá minimalizovat riziko snížení dosaženého investičního výnosu a zároveň 

stabilizuje jeho hodnotu na konci pojistné doby prostřednictvím automatických změn 

alokačního poměru a převodů podílových jednotek. 

Modelový průběh pojištění je uveden v Příloze č. 3. 

 

3.5 Česká pojišťovna, a. s. 
 

Česká pojišťovna, a. s. (dále jen Česká pojišťovna) je největším pojišťovacím ústavem 

na českém pojistném trhu. Má dlouhou a bohatou tradici. Její původ sahá až k První české 

vzájemné pojišťovně. Jedná se o univerzální pojišťovnu, která poskytuje individuální životní 

a neživotní pojištění a pojištění v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik pro malé, 

střední i velké firmy. Její celkový tržní podíl podle předepsaného pojistného v roce 2009 

dosáhl 27,2 %. 

Česká pojišťovna je součástí Generali PPF Holdingu B. V. Jedná se o jednu 

z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě. Působí ve 14 zemích. Sídlo 

má v Nizozemsku a hlavní organizační pobočka se nachází v Praze.  

Česká pojišťovna disponuje 4100 zaměstnanci a 5100 obchodními zástupci na více 

než 3000 obchodních místech. Do skupiny společností, které jsou součástí konsolidačního 
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celku České pojišťovny, patří Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., ČP INVEST investiční 

společnost, a. s. a Penzijní fond České pojišťovny, a.s.  

V letech 2004 až 2007 byla vyhodnocena jako Pojišťovna roku v soutěži MasterCard 

Banka roku, Jako jedna ze tří společností v České republice získala ocenění Olympijská 

značka, která je označením nejvyšší hodnoty. Česká pojišťovna je držitelem ratingu A+ se 

stabilním výhledem. 

 

3.5.1 Charakteristika produktu TOP Invest 
 

Životní pojištění TOP Invest se skládá z pojištění od České pojišťovny a investičních 

portfolií složených z otevřených podílových fondů ČP INVEST. Jedná se o pojištění pro 

případ smrti nebo dožití za běžné pojistné. Na jednu pojistnou smlouvu lze pojistit jednu 

dospělou osobu a dvě děti. Hlavní pojištěný musí mít nejméně 15 let. Maximální vstupní věk 

je 94 let. Pokud se jedná o dítě, lze mu zřídit pojištění od 0 do 14 let. Minimální pojistná doba 

je 5 let. Součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 99 let. 

V případě smrti pojištěného během trvání pojištění je vyplacena sjednaná pojistná 

částka a kapitálová hodnota pojištění. Minimální výše pojistné částky pro případ smrti je 

10 000 Kč. Horní limit není stanoven, tedy záleží na volbě pojistníka. Pokud se pojištěný 

dožije konce pojistné doby, je mu vyplaceno pojistné plnění ve výši kapitálové hodnoty 

pojištění.  

Běžné pojistné je možno platit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Minimální 

výše měsíčního pojistného je 300 Kč u Garantované strategie a 500 Kč u Dynamické, 

Vyvážené a Konzervativní strategie. Během pojistné doby může pojistník kdykoli vložit 

mimořádné pojistné v hodnotě od 1000 Kč, přičemž maximální výše vkladu není stanovena. 

Mimořádné pojistné lze následně vybírat a to nejvýše čtyři krát do roka v minimální hodnotě 

3 000 Kč. Výběry jsou zpoplatněny a to částkou 50 Kč za výběr z kapitálové hodnoty 

negarantované a částkou 220 Kč za výběr z kapitálové hodnoty garantované. 

K základnímu pojištění je možno sjednat různá připojištění. Nabízeno je pojištění 

závažných onemocnění, pojištění kritických onemocnění, pojištění pro případ invalidity, 

zproštění od placení pojistného v případě invalidního důchodu, úrazové pojištění pro dospělé, 

které pokrývá dobu nezbytného léčení úrazu, dobu hospitalizace v nemocnici, trvalé následky 

úrazu, trvalou invaliditu následkem úrazu, úrazovou smrt a smrt následkem úrazu 

v motorovém vozidle, dále pojištění pro případ nemoci, které zahrnuje pojištění denní dávky 
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při pracovní neschopnosti, pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici, pojištění plateb 

pojistného při pracovní neschopnosti. Sjednat si lze také Zdravotní a úrazovou asistenci 

MEDIK a MEDIK Plus. V rámci služby MEDIK jsou poskytovány služby lékař na telefonu a 

lékařské informace podávané operátorem. MEDIK Plus navíc zahrnuje objednání k lékaři, 

konzultanta pro právní oblast zdraví na telefonu, dopravu do nemocnice a osobního asistenta. 

Pro děti je, jako připojištění, nabízeno úrazové pojištění, které pokrývá dobu nezbytného 

léčení úrazu, dobu hospitalizace v nemocnici, trvalé následky úrazu, trvalou invaliditu 

následkem úrazu a úrazovou smrt. 

Pojistník má možnost kdykoli během pojistné doby přizpůsobit pojištění své 

momentální situaci. Může měnit délku pojištění, výši pojistné částky, výši pojistného, 

investiční program, alokační poměr, volitelná pojištění a jejich vlastnosti. Lze také provádět 

převody umístěných prostředků mezi jednotlivými složkami kapitálové hodnoty. 

Životní pojištění Top Invest nabízí čtyři investiční strategie, které se od sebe liší výší 

možných výnosů a mírou rizika. V rámci Garantované strategie jsou finanční prostředky 

zhodnocovány prostřednictvím garantované technické míry, a tedy s sebou nenese žádné 

riziko. Pro konzervativní investory, kteří požadují vyšší výnos a nízké riziko, je určena 

Konzervativní strategie. Je vhodná pro krátkodobé a střednědobé investice. Vyvážená 

strategie je výhradně tvořena Vyváženým fondem fondů. Doporučuje se pro pojištění 

s pojistnou dobou do 15 let. Přináší vyvážené riziko a výnosy. Možnost nejvyšších výnosů 

poskytuje Dynamická strategie tvořena Dynamickým fondem fondů. Je vhodná pro pojištění 

s pojistnou dobou nad 15 let. Finanční prostředky jsou investovány do otevřených podílových 

fondů společnosti ČP INVEST. Jedná se o Fond peněžního trhu, Fond dluhopisový (Fond 

korporátních dluhopisů), Fond akciový (Fond globálních značek), Fond ropného a 

energetického průmyslu, Zlatý fond, Fond nemovitostních akcií, Fond farmacie a 

biotechnologie, Fond živé planety, Fond nových ekonomik a Smíšený fond. Pojistník má 

možnost sjednat si automatický přechod do Fondů životního cyklu, který stabilizuje hodnotu 

investice na konci pojistné doby. 

Modelový průběh pojištění je uveden v Příloze č. 4. 
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4 Výběr optimálního produktu pro konkrétní subjekt 
 

V kapitole je nejdříve charakterizován subjekt, pro který je volen optimální produkt. 

Na základě jeho požadavků jsou následně komparovány čtyři vybrané produkty investičního 

životního pojištění.  Jednotlivé varianty jsou porovnávány pomocí metod vícekriteriálního 

hodnocení variant. Jako optimální produkt je nakonec vybrána ta varianta, která dosahuje 

nejvyšší hodnoty. 

 

4.1 Charakteristika zvoleného subjektu 
 

Subjekt, pro který bude vybírán optimální produkt, je muž ve věku 30 let. Pan Pavel 

Ponk je zaměstnán jako daňový poradce a jeho čistý měsíční příjem se pohybuje kolem 

25 000 Kč. Je ženatý a má dvě děti ve školním a předškolním věku. Jeho manželka pracuje 

jako učitelka v mateřské škole. S rodinou bydlí ve Frýdku-Místku v panelákovém bytě. Chtěl 

by si uzavřít investiční životní pojištění. Důvodem je zabezpečení rodiny v případě nenadálé 

události a spoření. Pojistná částka pro případ smrti by měla být 500 000 Kč. Jelikož měl 

v rodině několik onemocnění rakovinou, chtěl by se v každém případě připojistit proti 

vážným chorobám. Také by měl zájem o zproštění od placení pojistného v případě uznání 

invalidity. Zvažuje i další riziková připojištění a proto je pro něj významné jak široká je jejich 

nabídka. Chtěl by využít daňového zvýhodnění, z toho důvodu by pojištění mělo trvat do jeho 

60 let. Je ochoten platit měsíční pojistné ve výši 1 500 Kč. Jeho zdravotní stav je dobrý. 

 

4.2 Metody vícekriteriálního hodnocení variant 
 

Optimální produkt investičního životního pojištění pro daný subjekt byl vybírán 

pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant. Metody umožňují rozhodovateli posuzovat 

varianty na základě stanovených kritérií. Konečný výsledek procesu lze vyjádřit dvojím 

způsobem. Může být určena celkově nejvýhodnější varianta, která nejlépe splňuje cíle řešení 

daného problému a další možností je seřazení variant podle celkové výhodnosti, tedy 

stanovení tzv. preferenčního uspořádání variant. 

Nejdříve jsou zvoleny varianty, které představují různá řešení daného problému. Poté 

je nutno určit kritéria. Jedná se o hlediska dána subjektem a slouží k posouzení výhodnosti 

jednotlivých variant. Mohou být vyjádřena číselně nebo slovně, tedy kvantitativně nebo 
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kvalitativně. Subjekt požaduje u kritérií kvantitativních, aby v závislosti na jejich charakteru 

dosahovaly buď hodnot maximálních, nebo minimálních a u kvalitativních, aby varianta dané 

kritérium splňovala.  

K jednotlivým kritériím je nutno určit váhy, které vyjadřují jejich význam pro zvolený 

subjekt. Čím dané kritérium považujeme za významnější, tím jeho váha dosahuje vyšších 

hodnot. Aby byli váhy srovnatelné, je vhodné je normovat tak, aby jejich součet byl roven 

jedné. Pro stanovení vah může být použita metoda párového srovnávání s využitím Fullerova 

trojúhelníku. Na základě této metody se pro každé kritérium zjišťuje počet jeho preferencí 

vzhledem ke všem ostatním kritériím. Rozhodovatel u každé dvojice kritérií určuje, zda 

preferuje kritérium uvedené v řádku před kritériem uvedeným ve sloupci. Jestliže ano, do 

příslušného políčka zapíše jedničku, v opačném případě nulu. Pro každé kritérium se nyní 

stanoví počet jeho preferencí fi, který je roven součtu jedniček v řádku daného kritéria a 

součtu nul ve sloupci tohoto kritéria. Na základě počtu preferencí jednotlivých kritérií se 

jejich normované váhy vypočítají podle vztahu (4.1) 
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přičemž počet uskutečněných srovnání je dán výrazem (4.2) 
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kde vi přestavuje normovanou váhu i-tého kritéria, fi počet preferencí i-tého kritéria a n počet 

kritérií, viz Fotr, Švecová a kolektiv (2010).  

Dalším krokem je stanovení dílčího ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým 

kritériím. K tomuto účelu lze použít metodu bazické varianty, která porovnává hodnoty 

důsledků variant s hodnotami tzv. bazické varianty. Bazická varianta může představovat 

variantu, která dosahuje nejlepších hodnot kritérií z daného souboru variant, nebo variantu, 

která nabývá pro jednotlivá kritéria právě požadovaných hodnot. Dílčí ohodnocení variant 

vzhledem ke kritériím výnosového typu se stanoví podle vztahu (4.3) 
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a dílčí ohodnocení variant vzhledem ke kritériím nákladového typu podle vztahu (4.4) 

j

i

b

ij

i
x

x
h = ,     (4.4) 

 

kde j

ih představuje dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu, j

ix hodnotu 

důsledku j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu a b

ix hodnotu bazické varianty k i-tému 

kritériu.  

Na závěr je stanoveno celkové ohodnocení variant, které se v návaznosti na metodu 

bazické varianty vypočítá podle vztahu (4.5) 

 

j

i

n

i

i

j
hvH ⋅=∑

=1

   

pro j = 1,2, ...,m, (4.5) 

 

kde jH je celkové ohodnocení j-té varianty, iv váha i-tého kritéria, j

ih  dílčí ohodnocení j-té 

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

variantu poté představuje ta varianta, která získá nejvyšší ohodnocení. 

 

4.2.1 Stanovení variant a kritérií 
 

Aby mohl být stanoven optimální produkt pro zvolený subjekt, je nutné nadefinovat 

jednotlivé varianty, které budou následně hodnoceny. 

• Varianta 1 (V1) – univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA (Kooperativa), 

• varianta 2 (V2) – životní pojištění FORTE (ČSOB Pojišťovna), 

• varianta 3 (V3) – AEGON Život 2011 (AEGON Pojišťovna), 

• varianta 4 (V4) – životní pojištění TOP Invest (Česká pojišťovna). 

 

Porovnávána budou tato kritéria vycházející z požadavků subjektu: kapitálová hodnota 

pojištění na konci pojistné doby, počet nabízených fondů, počet možných připojištění, 

minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného, zproštění do placení pojistného, a zda 

se pobočka pojišťovny nachází v místě trvalého bydliště. Ke kritériím jsou přiřazeny 

následující požadavky: 

• kritérium 1 (K1) – kapitálová hodnota pojištění na konci pojistné doby – maximální, 

• kritérium 2 (K2) – počet nabízených fondů – maximální, 
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• kritérium 3 (K3) – počet možných připojištění pro dospělé – maximální, 

• kritérium 4 (K4) – minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného – minimální, 

• kritérium 5 (K5) – zproštění od placení pojistného – ano, 

• kritérium 6 (K6) – počet poboček pojišťovny v místě trvalého bydliště – maximální. 

 

 

4.2.2 Posuzovaná kritéria 
 

Nejdůležitějším kritériem je kapitálová hodnota pojištění na konci pojistné doby 

(K1). Subjekt požaduje trvání pojištění do 60 let a zajímá ho, jaké kapitálové hodnoty by 

v daný okamžik, při nejvyšším zhodnocení, mohlo pojištění dosahovat. Vycházíme z toho, že 

měsíční pojistné je placeno ve výši 1 500 Kč. Na základě dlouhodobého investičního 

horizontu a klientova zájmu o co nejvyšší výnosnost i za cenu vyššího rizika, byly zvoleny 

nejagresivnější strategie investování, kde je obecně předpokládané zhodnocení ve výši 

7 % p. a. Zahrnuto je vedle rizika smrti a rizika dožití také riziko vážných chorob. Pojištění 

pro případ smrti je sjednáno na pojistnou částku 500 000 Kč a vážné choroby na pojistnou 

částku 200 000 Kč. Kapitálové hodnoty jsou čerpány z kalkulací, které se nachází v přílohách 

č. 1 – 4.     

Za takto stanovených podmínek by subjekt u jednotlivých produktů měl na konci 

pojištění obdržet: 

 

• PERSPEKTIVA 1 057 292 Kč, 

• FORTE 1 069 960 Kč, 

• AEGON Život 2011 1 217 864 Kč, 

• TOP Invest 1 098 231 Kč. 

 

 

Počet nabízených fondů (K2) by měl být co nejvyšší. Širší výběr znamená pro 

subjekt větší variabilitu investování a přizpůsobení investiční strategie svým potřebám a 

postoji k riziku. Počet nabízených fondů u jednotlivých produktů je uveden v Tabulce 4.1. 
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Tab. 4.1: Počet nabízených fondů 

Produkt Nabízené fondy Počet 

PERSPEKTIVA 

Garantovaný fond, ERSTE-SPARINVEST Konzervativní fond, 
ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond, ERSTE-SPARINVEST 
Progresivní fond, Conseq Active Invest Vyvážené portfolio, 
Conseq Active Invest Dynamické portfolio, C-QUADRAT ARTS 
Total Return Balanced, C-QUADRAT ARTS Total Return 
Dynamic, Vkladový fond 

9 

FORTE Garantovaný fond, ČSOB Chráněný fond, ČSOB Růstový fond, 
ČSOB Dynamický fond 

4 

AEGON 

Conseq Invest Akciový, Templeton Growth, Franklin Mutual 
Beacon, Franklin Mutual European, Parvest Europe Opportunities, 
Parvest Japan, Parvest USA, Templeton Emerging Markets, 
Templeton Asian Growth, Conseq Invest Dluhopisový, Conseq 
Invest Dluhopisy Nové Evropy, Conseq Invest Konzervativní 

12 

TOP Invest 

Fond peněžního trhu, Fond dluhopisový, Fond akciový, Fond 
ropného a energetického průmyslu, Zlatý fond, Fond 
nemovitostních akcií, Fond farmacie a biotechnologie, Fond živé 
planety, Fond nových ekonomik, Smíšený fond 

10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Důležité je, jaký počet možných připojištění (K3) pojišťovna v rámci daného 

produktu nabízí. Čím je počet vyšší, tím má subjekt větší možnost nastavit si pojistnou 

ochranu podle svých představ a to tak, aby odpovídalo jeho potřebám a životní situaci. Údaje 

o počtu možných připojištění u jednotlivých produktů jsou uvedeny v Tabulce 4.2. Není zde 

zahrnuto připojištění pro děti. 

 

 

Tab. 4.2: Počet možných připojištění 

Produkt Připojištění Počet 

PERSPEKTIVA 

pro případ smrti s výplatou klesající pojistné částky, vážných 
onemocnění, pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, plné 
invalidity, plné invalidity následkem úrazu, zajištění zdravotní 
péče, pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, 
trvalých následků závažného úrazu, tělesného poškození 
způsobeného úrazem, denního odškodného za následky úrazu 

12 

FORTE 

pro případ vážné choroby, plné invalidity následkem nemoci nebo 
úrazu, plné invalidity následkem úrazu, plné invalidity následkem 
nemoci nebo úrazu s opakovanou výplatou pojistného plnění, 
pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků 
úrazu, léčení úrazu, pracovní neschopnosti následkem nemoci, 
hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu, hospitalizace 
následkem úrazu, balíček rizik 

11 

AEGON 

připojištění smrti s konstantní pojistnou částkou, připojištění pro 
případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, připojištění 
invalidní penze, připojištění invalidity s progresí, připojištění pro 
případ invalidity 1. stupně, připojištění závažných onemocnění, 
úvěrový balíček, denní odškodné při úrazu, denní odškodné při 
úrazu PLUS, hospitalizace, pracovní neschopnost, zproštění od 
placení pojistného v případě plné invalidity 

13 
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TOP Invest 

závažných onemocnění, kritických onemocnění, pro případ 
invalidity, zproštění od placení pojistného v případě invalidního 
důchodu, doba nezbytného léčení úrazu, hospitalizace v nemocnici, 
trvalé následky úrazu, pro případ trvalé invalidity následkem úrazu, 
smrt následkem úrazu, smrt následkem úrazu v motorovém vozidle, 
pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, pojištění denní 
podpory při pobytu v nemocnici, pojištění plateb pojistného při 
pracovní neschopnosti, zdravotní a úrazová asistence 

14 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného (K4) by měl být co 

nejnižší. Subjekt plánuje vkládat volné peněžní prostředky formou mimořádného pojistného a 

to i v malých částkách. Proto chce být co možná nejméně omezován povolenou výši vkladu. 

Minimální limit pro zaplacení mimořádného pojistného u jednotlivých produktů je: 

 

• PERSPEKTIVA 2 000 Kč, 

• FORTE    500 Kč, 

• AEGON Život 2011 1 000 Kč, 

• TOP Invest 1 000 Kč. 

 

 

Subjekt by rád sjednal zproštění od placení pojistného (K5) v případě uznání 

invalidity. Proto ho zajímá, které produkty jej nabízejí. Toto připojištění poskytují všechny ze 

srovnávaných produktů kromě univerzálního životního pojištění PERSPEKTIVA. 

 

Posledním kritériem je počet poboček v blízkosti místa trvalého bydliště (K6) 

subjektu. V případě potřeby by chtěl mít možnost kdykoliv se na pojišťovnu osobně obrátit. 

Ve městě, kde subjekt bydlí, se nachází pobočky Kooperativy, ČSOB a České pojišťovny. 

AEGON má nejbližší pobočku ve Zlíně, proto je nutné komunikovat s pojistitelem 

přes internet nebo prostřednictvím zprostředkovatele. Kooperativa má ve městě umístěny 

pobočky dvě, ČSOB jednu a Česká pojišťovna čtyři. 

 

Všechny hodnoty srovnávaných kritérií u jednotlivých variant jsou shrnuty v Tab. 4.3. 
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Tab. 4.3: Hodnoty srovnávaných kritérií 

Kritérium Varianta 

Název Jednotka V1 V2 V3 V4 

K1 Kč 1 057 292 1 069 960 1 217 864 1 098 231 
K2 počet 9 4 12 10 
K3 počet 12 11 13 14 
K4 Kč 2 000 500 1 000 1 000 
K5 ano x ne ne ano ano ano 
K6 body 2 1 0 4 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

4.2.3 Stanovení vah metodou párového srovnávání 
 

Metoda párového srovnávání slouží k tomu, aby se určilo, která kritéria mají pro 

subjekt větší význam a která menší. Podle toho jim budou následně stanoveny váhy. Subjekt 

posuzuje kritéria postupně po dvojicích a rozhoduje se, které z těch dvou je pro něj důležitější. 

Určení důležitosti kritérií je uvedeno v Tab. 4.4. 

 
Tab. 4.4: Metoda párového srovnání 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 
Počet 

preferencí 
K1  1 1 1 1 1 5 
K2   1 1 1 1 4 
K3    1 0 1 2 
K4     0 1 1 
K5      1 3 
K6       0 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

Získané počty preferencí je nutno znormovat a to pomocí vztahu (4.1). Jelikož 

kritérium K6 má nulový počet preferencí, jeho váha by vyšla také nulová. Subjekt tomuto 

kritériu přikládá nejmenší důležitost, avšak není pro něj zcela bezvýznamné. Z tohoto důvodu 

byl ve vztahu (4.1) navýšen počet preferencí o jednu a tedy upraven na 
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Výpočet celkového počtu uskutečněných srovnání podle vztahu (4.2) je 

 

( )
15

2

166

1

=
−⋅

=∑
=

n

i

if . 

 



42 
 

Podle vztahu (4.6) byly na základě počtu preferencí vypočteny a zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa normované váhy: 

 

• normovaná váha K1 je 29,0
156

15
1 =

+

+
=v , 

• normovaná váha K2 je 24,0
156

14
2 =

+

+
=v , 

• normovaná váha K3 je 14,0
156

12
3 =

+

+
=v , 

• normovaná váha K4 je 10,0
156

11
4 =

+

+
=v , 

• normovaná váha K5 je 19,0
156

13
5 =

+

+
=v , 

• normovaná váha K6 je 05,0
156

10
6 =

+

+
=v . 

 

Výsledná váha, počet preferencí a pořadí jednotlivých kritérií jsou shrnuty v Tab. 4.5. 

Kritérium, které získalo největší počet preferencí, má také nejvyšší váhu a je první v pořadí. 

Poslední je kritérium s nejmenším počtem preferencí a tedy nejmenší váhou. 

 
 
Tab. 4.5: Váha jednotlivých kritérií 

Kritérium Počet preferencí 
Aktualizovaný 

počet preferencí 
Pořadí Váha 

K1 5 6 1. 0,29 
K2 4 5 2. 0,24 
K3 2 3 4. 0,14 
K4 1 2 5. 0,10 
K5 3 4 3. 0,19 
K6 0 1 6. 0,05 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 

4.2.4 Stanovení hodnoty variant  
 

Nejdříve bylo stanoveno dílčí ohodnocení variant metodou bazické varianty. Hodnoty 

pro kvantitativní kritéria K1, K2, K3, K4 a K6 byly vypočítány podle vztahu (4.3) a (4.4) a 

výsledky zaokrouhleny na dvě desetinná místa.  Kvalitativní kritérium K5 bylo ohodnoceno 

přímo, a to tak, že pokud varianta dané kritérium splňovala, byla jí přiřazena hodnota 1,00, 

v opačném případě 0. V následujícím textu jsou uvedeny výpočty hodnot variant ve vztahu 

ke kritériu K1, výpočty pro kritéria K2, K3, K4 a K6 jsou uvedeny v Příloze č. 5. 
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U kritéria K1 je požadavek maximalizace a tedy se jedná o kritérium výnosového 

typu. Pro výpočet dílčích hodnot variant byl proto použit vztah (4.3). Hodnota bazické 

varianty u tohoto kritéria je 1 217 864 Kč. Pro K1 bylo stanoveno dílčí ohodnocení variant: 

 

• dílčí ohodnocení V1 je 87,0
1217864

10572921
1 ==h , 

• dílčí ohodnocení V2 je 88,0
1217864

10699602
1 ==h , 

• dílčí ohodnocení V3 je 00,1
1217864

12178643
1 ==h , 

• dílčí ohodnocení V4 je 90,0
1217864

10982314
1 ==h . 

 

Vypočítaná dílčí ohodnocení variant jsou shrnuta v Tab. 4.6. Tabulka obsahuje také 

hodnoty bazických variant a váhy pro jednotlivá kritéria. 

 

Tab. 4.6: Dílčí ohodnocení variant 

Kritérium Dílčí ohodnocení variant 

Název Váhy 
Bazická 
varianta 

V1 V2 V3 V4 

K1 0,29 1 217 864 0,87 0,88 1,00 0,90 
K2 0,24 12 0,75 0,33 1,00 0,83 
K3 0,14 14 0,86 0,79 0,93 1,00 
K4 0,10 500 0,25 1,00 0,50 0,50 
K5 0,19 1 0 1,00 1,00 1,00 
K6 0,05 4 0,5 0,25 0 1,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Na základě zjištěných dílčích hodnot variant a vah jednotlivých kritérií bylo podle 

vztahu (4.5) vypočítáno celkové ohodnocení variant: 

 

• celkové ohodnocení V1 je 

60,05,0*05,0019,025,010,086,014,075,024,087,029,01
=+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

V
H , 

• celkové ohodnocení V2 je 

75,025,0*05,0119,0110,079,014,033,024,088,029,02
=+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

V
H , 

• celkové ohodnocení V3 je 

90,00*05,0119,05,010,093,014,0124,0129,03
=+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

V
H , 
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• celkové ohodnocení V4 je 

89,01*05,0119,05,010,0114,083,024,090,029,04
=+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

V
H . 

 
 

4.3 Optimální produkt pro konkrétní subjekt 
 

Optimální produkt investičního životního pojištění pro konkrétní subjekt byl zvolen 

pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant. Rozhodováno bylo na základě zvolených 

kritérií, kterým byla přiřazena váha podle významnosti pro daný subjekt. U jednotlivých 

variant bylo zjišťováno jejich dílčí ohodnocení a následně celková hodnota. Jako optimální 

produkt byl vyhodnocen ten, který dosáhl nejvyšší celkové hodnoty. 

Porovnávané varianty jsou seřazeny podle jejich výhodnosti v Tab. 4.7. 

 

Tab. 4.7: Pořadí porovnávaných variant 
Pořadí Varianta Produkt Celkové ohodnocení 

1. V3 AEGON Život 2011 0,90 
2. V4 TOP Invest 0,89 
3. V2 FORTE 0,75 
4. V1 PERSPEKTIVA 7BN 0,60 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Nejvyšší celkové ohodnocení 0,90 získala varianta 3 - AEGON Život 2011, který 

nabízí AEGON Pojišťovna. Představuje tak pro daný subjekt optimální produkt. Nejlepších 

hodnot dosáhla u tří kritérií, které byly posuzovány jako první tři nejvýznamnější. U nejvíce 

ceněného kritéria kapitálová hodnota pojištění na konci pojistné doby výnosností znatelně 

převyšuje ostatní produkty. Nabízí nejvíce fondů a poskytuje zproštění od placení pojistného. 

Počet možných připojištění pro dospělé je druhý nejvyšší. V nabídce má pouze o jedno 

připojištění méně než TOP Invest od České pojišťovny. Minimální limit pro zaplacení 

mimořádného pojistného je u této varianty 1 000 Kč, což představuje druhou nejnižší částku. 

Jediné co tento produkt nesplňuje je umístění pobočky pojišťovny v místě trvalého bydliště. 

Pro subjekt má toto kritérium nejnižší váhu a navíc pojišťovna nedostatek poboček 

vynahrazuje rozšířenými internetovými službami a na území České republiky se nachází řada 

jejich zprostředkovatelů. Záleží na subjektu, zda se spokojí s nabízenými alternativami. 

V opačném případě, bylo by vhodné zvážit volbu druhé nejlépe ohodnocené varianty, tedy 

životní pojištění TOP Invest. 

Druhým nejlepším produktem je životní pojištění TOP Invest poskytováno Českou 

pojišťovnou. Získalo celkové ohodnocení 0,89. Nejvyšších hodnot dosahovalo v počtu 
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nabízených možných připojištění pro dospělé, v počtu poboček pojišťovny v místě trvalého 

bydliště a za to, že poskytuje zproštění od placení pojistného v případě uznání plné invalidity. 

U ostatních kritérií má druhé nejlepší hodnoty. Na rozdíl od produktu AEGON Život 2011 

dosahovalo maximálního ohodnocení u méně významných kritérií. Z toho důvodu se umístilo 

až na druhém místě. 

Třetím v pořadí je životní pojištění FORTE od ČSOB Pojišťovny. Jeho celková 

hodnota činí 0,75. Produkt nabízí nejnižší minimální limit pro zaplacení mimořádného 

pojistného ve výši 500 Kč a poskytuje zproštění od placení pojistného. U kapitálové hodnoty 

pojištění na konci pojistné doby dosáhl třetí nejvyšší hodnoty. Třetí místo zaujal také 

z hlediska počtu poboček pojišťovny v místě trvalého bydliště subjektu. Ve srovnání 

s ostatními produkty nabízí nejnižší počet fondů, do kterých lze investovat a nejnižší počet 

možných připojištění pro dospělé. 

Jako nejméně vhodný produkt pro daný subjekt bylo vyhodnoceno životní pojištění 

PERSPEKTIVA 7BN, které nabízí pojišťovna Kooperativa. Získalo nejnižší celkové 

ohodnocení ve výši 0,60. Druhé nejlepší hodnoty produkt dosáhl u kritéria umístění pobočky 

pojišťovny v místě trvalého bydliště. Kapitálová hodnota pojištění na konci pojistné doby 

u něj vyšla nejnižší. Jeho špatné umístění má hlavně za následek to, že produkt nenabízí 

zproštění od placení pojistného. Pro subjekt je také nevýhodný vysoký minimální limit pro 

zaplacení mimořádného pojistného ve výši 2 000 Kč. U zbylých kritérií zaujímá třetí pozici. 
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5 Závěr 
 

Životní pojištění má pro člověka značný význam. Poskytuje mu zajištění 

před nenadálými událostmi, které mohou mít výrazný dopad na jeho ekonomickou situaci. 

Důležitost životního pojištění si lidé začínají stále více uvědomovat. To se projevuje 

rostoucím počtem uzavíraných pojistných smluv. I přesto se na rozdíl od některých 

evropských zemí soustředíme více na zajištění svého majetku než na zajištění svého života či 

zdraví. 

Pojišťovny přitom nabízejí širokou škálu produktů životního pojištění, které poskytují 

pojistnou ochranu pro případ smrti, invalidity, vážné nemoci nebo úrazu. Zároveň může 

sloužit jako spořící nebo investiční prostředek. Záleží na klientovi, jaký druh životního 

pojištění si vybere a jak si jej nastaví. V současné době lze pojistný produkt v široké míře 

přizpůsobit jeho potřebám a to nejen na začátku při sepisování pojistné smlouvy, ale také 

během trvání pojištění. 

Cílem bakalářské práce bylo zvolit optimální produkt investičního životního pojištění 

pro konkrétní subjekt. Výběr byl realizován mezi produkty čtyř pojišťoven působících na 

českém pojistném trhu. Jednalo se o pojištění PERSPEKTIVA 7B od Kooperativy 

pojišťovny, a. s., FORTE od ČSOB Pojišťovny, a. s., AEGON Život 2011 od AEGON 

Pojišťovny, a. s. a TOP Invest od České pojišťovny, a. s. 

V teoretické části práce bylo obecně popsáno pojištění a vysvětleny základní pojmy. 

Byla přiblížena podstata životního pojištění a uvedeny jeho jednotlivé základní podoby. 

V kapitole je dále podrobněji rozebráno investiční životní pojištění. Je věnována pozornost 

jeho vzniku a zániku, pojistnému plnění, výhodám a nevýhodám, investičním fondům a jeho 

vývoji v České republice.  

V následující části byly metodou náhodného výběru zvoleny čtyři pojišťovny. U každé 

pojišťovny byl určen produkt investičního životního pojištění. Jednotlivé pojišťovny a jejich 

produkty byly následně charakterizovány. 

V další části byl na základě komparace jednotlivých variant zvolen optimální produkt 

pro konkrétní subjekt. Volba probíhala pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant. 

Podle toho, jak jednotlivé varianty splňovaly stanovená kritéria, byl pro definovaný subjekt, 

pana Ponka, vybrán optimální produkt investičního životního pojištění. 

Nejvýhodnějším produktem pro pan Ponka je AEGON Život 2011 od pojišťovny 

AEGON, který dosáhl nejvyššího celkového ohodnocení 0,90. Jako druhá nejlepší varianta 

vyšlo životní pojištění TOP Invest nabízené Českou pojišťovnou, jehož celková hodnota 



47 
 

je 0,89. Životní pojištění FORTE od ČSOB Pojišťovny s celkovou hodnotou 0,75 je 

vyhodnoceno jako třetí možná varianta. Nejméně výhodným produktem bylo stanoveno 

životní pojištění PERSPEKTIVA 7BN od pojišťovny Kooperativy s celkovou hodnotou 0,60. 
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