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Abstrakt 

Dizertační práce je zaměřena na hodnocení úrovně informovanosti na nabídkové straně 

pojistného trhu v České republice, tj. v oblasti pojištěného předmětu živelního pojištění 

podniku. Cílem práce je najít efektivní způsob zmírnění asymetrie informací 

na pojistném trhu s živelním pojištěním podniku v oblasti pojištěného předmětu. 

Efektivní zmírnění asymetrie informací je zaměřeno na čtyři oblasti: kvalitativní 

hodnocení informací v pojistných podmínkách pojistitelů, hodnocení formálního 

zpracování pojistných podmínek, hodnocení možností vyhledání pojistných podmínek 

na webových stránkách pojistitelů a hodnocení činnosti pojišťovacích 

zprostředkovatelů. Jádrem práce je kvalitativní výzkum informací v pojistných 

podmínkách, který vytváří a zároveň používá zcela novou komparativní metodu 

pro hodnocení míry informovanosti. Výsledkem je vytvoření modelu standardních 

pojistných podmínek a rozhodovacího modelu pro správné stanovení pojistné hodnoty. 

Práce obsahuje doporučení pro pojistný trh, která snižují asymetrii informací. Tato 

doporučení vyplývají z detailní analýzy pojistných podmínek dle stanovených kritérií, 

z komparace v rámci legislativy České republiky a úlohy pojišťovacího makléře 

ve snížení asymetrie informací. 

 

Abstract 

This doctoral thesis is focused on the valuation of informative level on the supply part 

of the insurance market in the Czech Republic, i.e. in the area of insurance subject 

of the company insurance against natural hazards. The goal of the thesis is to find 

an effective method for reduction the informative asymmetry on the insurance market 

with the company insurance against natural hazards in terms of the insured object. 

The effective reduction is focused on four parts: qualitative valuation of the information 

in the insurance conditions of insurers, valuation of formal elaboration of the insurance 

conditions, valuation of the possibility of looking for insurance conditions on insurers´ 

websites and valuation of the activity of insurance intermediaries. The substance 

of the thesis is a qualitative research of information in the insurance conditions, which 

creates and uses a totally new comparative method for the valuation of the extend 

of awareness. The creation of the model of standard insurance conditions 

and discrimination model for correct determination of insurance value are the results 



 
 

of the thesis. The thesis includes the recommendations for the insurance market, which 

reduce the asymmetry of information. These recommendations are the results 

of the detailed analysis of the insurance conditions according to the given criteria, 

of the comparison in terms of the legislation in the Czech Republic and the role 

of the insurance broker in the area of reduction of the informative asymmetry. 
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Úvod 

 Pojistný trh je důležitou součástí soustavy trhů v ekonomice. Informace tohoto 

trhu nejsou tak přímočaré jako např. u trhu výrobků, kde cena vystupuje jednoznačně 

jako kriteriální informace pro spotřebitele i pro výrobce. Na trhu pojištění je řada 

možností, jak neříkat všechny informace – je zde poměrně široký prostor pro asymetrii 

informací. Všeobecně ve společnosti se nyní často projevuje tendence k asymetrii 

informací s poměrně jednoznačným cílem dosáhnout vyššího příjmu na úkor druhé 

strany transakce. Tendence k morálnímu hazardu je tak poměrně silná a rozčarování 

spotřebitelů z fungování ekonomických vztahů se posiluje. Lidé očekávají, že se prosadí 

tendence k překonávání těchto negativních jevů, touží po transparentním a etickém 

jednání, a tedy je aktuální potřeba zmírňovat tyto asymetrie v informacích 

v nejrůznějších oblastech ekonomické činnosti.  

V práci jsem se zaměřila na nabídkovou stranu pojistného trhu, a to na pojistný 

produkt, který je popsán prostřednictvím pojistné smlouvy a pojistnými podmínkami. 

Informace v rámci ujednání pojistných podmínek jsou obsáhlé a liší se 

mezi jednotlivými pojistiteli. V pojistné praxi jsem se setkala s problémem správného 

pochopení a vyhodnocení informací v pojistných podmínkách. Posouzení 

a vyhodnocení informací mě motivovalo k tomu, abych práci zaměřila na vytvoření 

postupu k posouzení informací a následně k jeho zobecnění. Vybrala jsem si 

nejzákladnější pojistný produkt pro podnik, tj. živelní pojištění, a na základě 

konkrétních pojistných podmínek jsem vytvořila metodu směřující ke zmírnění 

asymetrie informací. Ve svém výzkumu jsem nepostupovala cestou vyhledání metody 

v jiných zemích a následnou aplikaci v České republice. Při vytváření metody jsem 

vycházela z pojistné praxe a z reálného českého pojistného trhu a pro tento specifický 

pojistný trh jsem hledala konkrétní postup směřující ke snížení rizika v neznalosti 

informací. Tento jedinečný postup jsem dále zobecnila pro aplikaci v jiných oblastech 

hodnotících podmínky smluvních vztahů. Z tohoto důvodu práce obsahuje velmi 

detailní analýzu v 2. a 3. kapitole dle stanovených charakteristik pojištěného majetku. 

Výsledkem analýzy jsou soubory informací, které vstupují do závěrečného hodnocení 

asymetrie informací (4. kapitola). Teoretická část práce (1. kapitola) je analýzou 

pojistné teorie v České republice se zaměřením na asymetrické informace na pojistném 

trhu. 
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Pojistný trh jako součást finančního trhu patří mezi významná místa vzniku 

asymetrických informací
1
 a je v rámci tržního mechanismu jedním s nejvíce 

deformovaným segmentem z hlediska informační asymetrie (Ducháčková, Daňhel, 

2010, s. 18).  Asymetrické informace vznikají vzájemně mezi všemi subjekty pojistného 

trhu a jejich vznik je podmíněn činností subjektů. Velmi diskutovanou oblasti je vznik 

asymetrických informací v okamžiku uzavírání pojištění, tj. při směně pojistného rizika 

mezi pojistníkem a pojistitelem
2
. Každá strana vznikajícího pojistného vztahu může mít 

snahu utajit informaci za účelem vyššího užitku. Ke snížení asymetrie informací existují 

na pojistném trhu různé možnosti zjištění potřebných informací. I v případě veřejných 

informací může dojít k riziku neznalosti tím, že zájemce o pojištění se neorientuje 

v informacích např. z důvodu formálního zpracování nebo jejich rozsahu. Při sjednání 

pojištění vzniká riziko neznalosti subjektu (pojistitele) a jeho pojistného produktu 

na nabídkové straně a riziko neznalosti subjektu (pojistníka) a jeho postoje k pojistnému 

riziku na poptávkové straně.   

Motivací pro utajení informací na straně poptávky, tj. budoucího pojistníka, 

může být především snaha tohoto subjektu prodat riziko za nižší cenu. Za tímto účelem 

může zájemce o pojištění
3
 při sdělení informací o prodávaném riziku předat pojistiteli 

zkreslené informace a tím nabídnout pojistiteli nižší úroveň svého rizika, než je jeho 

reálná výše, což vede k nižšímu pojistného. Poskytnutí informací o riziku pojištěného je 

dáno povinností odpovědět na všechny dotazy pojistitele vztahující se k sjednávanému 

pojištění.  

Motivací pro utajení informací na nabídkové straně, tj. budoucího pojistitele, 

může být především získání nového klienta za nižší pojistné, ale zároveň za nižší 

pojistné krytí, a to formou neposkytnutí úplné informace, případně poskytnutí 

matoucích či zavádějících informací. Poskytnutí informací ze strany pojistitele je 

především dáno rozsahem pojistných podmínek k danému produktu, které jsou nedílnou 

součástí pojistné smlouvy.  

 

______________________________________________________________________ 

1
 Asymetrie informací a asymetrické informace jsou ekvivalentními pojmy. 

2
 Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Pojištěný je osoba, na jejíž 

život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé 

pojištění vztahuje. Pojistník a pojištěný jsou pojmy ekvivalentní pro účel práce. Předpokládá se, 

že se jedná o stejný subjekt. Pojistitel a pojišťovna jsou ekvivalentními pojmy. 
3
 Zájemce o pojištění je budoucí pojistník. 
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Pojistné podmínky nejsou zpracovány jednoduchou formou a každý pojistitel má 

jinou formu zpracování. Jsou zpravidla velmi rozsáhlé a jejich jazykové vyjadřování 

nemusí být vždy jednoznačné. Ujednání dle pojistných podmínek může být upraveno 

a odchylně sjednáno do pojistné smlouvy. Je zcela standardní záležitostí u významných 

podniků připravit pojistné krytí na míru podniku. 

Oba subjekty vznikajícího pojistného vztahu mají možnosti získání informací 

o opačné straně. Pojišťovna analyzuje pojistné riziko budoucího klienta na základě 

dotazníků, rizikových analýz, prohlídek areálu. Zjišťuje postoj pojištěného k riziku 

a úroveň risk managementu v podniku. Pojistník analyzuje pojistné podmínky 

pojistitele, zajímá se o postavení pojistitele na pojistném trhu z hlediska jeho finanční 

stability, ale také služeb v celém procesu pojištění
4
.  

Pojistný trh je možno charakterizovat jako trh s oboustrannou informační 

nedokonalostí ohledně nastoupení stavu světa, které mají za následek nahodilou událost 

s negativním finančním důsledkem pro oba účastníky pojistného obchodu, s mírnou 

převahou na straně nabídky (Daňhel aj., 2007, s. 38). 

 

Specifikace předmětu práce  

Práce je pohledem na pojistný trh prostřednictvím asymetrických informací. 

Záměrem je posouzení informovanosti na pojistném trhu, a tedy zjištění, jaká je úroveň 

informací ve zvolené oblasti pojistného trhu. Analyzovat pojistný trh je velmi obsáhlou 

záležitostí, a je tedy logické, že je výzkum pro potřeby dizertační práce zúžen 

a především jednoznačně specifikován. Předmětem práce je pouze část pojistného trhu. 

Pro další výzkum je nutno popsat tuto část z různých hledisek. Prvním hlediskem je fáze 

procesu pojištění. Práce je zaměřena na první část procesu pojištění, tj. sjednání 

pojištění
5
, a to jen na straně nabídky. Stranu nabídky tvoří pojistitel jako základní 

subjekt se svým pojistným produktem. Nabídka obsahuje různé druhy produktů 

pro pojistné potřeby podniku, pro výzkum je vybrán jeden pojistný produkt.  

 

4
 Proces pojištění obsahuje fáze: sjednání pojištění, správa pojištění a likvidace pojistné 

události. Sjednání pojištění zahrnuje všechny činnosti směřující k podepsání pojistné smlouvy, 

tj. popis a ocenění pojistného rizika, vyhodnocení pojistného produktu na pojistném trhu, výběr 

pojistitele, příprava pojistné smlouvy a podepsání pojistné smlouvy, jejichž nedílnou součástí 

jsou pojistné podmínky. 
5 

Ekvivalentní pojmy pro potřeby práce jsou sjednání pojištění, uzavření pojištění, přenos rizika 

na pojišťovnu, směna (prodej a nákup) rizika, sjednání (uzavření) pojistné smlouvy. 
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Jedná se o základní a nejčastěji sjednávané pojištění, tj. živelní pojištění. 

Pojistitelé nabízejí podnikové pojištění různě, např. dle vykonávané činnosti nebo dle 

výše rizika. Pro další potřeby práce je vybrán podnik, který je významný z hlediska 

rozsahu majetku (např. velké průmyslové objekty). V pojistné praxi se hovoří, a to 

nejen v oblasti živelního pojištění, o pojištění „velkého rizika“
6
. Živelní pojištění je 

dáno pojištěným majetkem, pojistným nebezpečím a pojistným rizikem. Dizertační 

práce je zaměřena pouze na pojištěný majetek
7
. Dalším hlediskem pro specifikaci 

předmětu práce jsou subjekty podílející se svou činností na směně rizika. Základními 

subjekty jsou pojistník a pojistitel, ale také zprostředkovatel pojištění. Zprostředkovatel 

pojištění je významným subjektem v procesu pojištění podniku a jeho činnost nelze 

v žádném případě přehlédnout. Podniky zcela standardně v dnešní době využívají 

zprostředkovatelskou činnost. Důvod je v práci velmi detailně vysvětlen. 

Dle předchozího popisu je zřejmé, že předmětem výzkumu je nabídková stana 

pojistného trhu ve fázi prodeje živelního pojištění podniku na českém pojistném trhu 

k 31. 12. 2011. Předmětem výzkumu je pouze nabízený pojistný produkt, a to pouze 

pojištěný majetek v rámci živelního pojištění podniku. Pojištěný majetek v rámci 

živelního pojištění podniku je zkoumán z pohledu asymetrických informací, tedy 

informací nacházejících se v ujednáních pojistných podmínek pojistitelů. 

Potřeba zaměřit práci na oblast informací vyplynula z postupů a zkušeností 

z pojistné praxe. Pojišťovací makléř
8
 se zabývá komplexním pojistným programem 

a jeho úkolem je především práce s rizikem. Pojistné riziko je pojistným produktem 

a má podobu popisu dle pojistné smlouvy. Lze zjednodušeně říci, že pojistník kupuje 

„slib“ pojistitele, že v případě vzniku pojistné události obdrží plnou úhradu vzniklé 

škody. Je patrné, že pojistná smlouva opírající se především o pojistné podmínky je 

výstupem fáze sjednání pojištění v rámci komplexního procesu pojištění. Významnou 

náplní práce pojišťovacího makléře je vyhodnocení pojistných produktů, jejichž 

základním pilířem jsou opět pojistné podmínky pojistitelů.  

______________________________________________________________________ 
6
 Nejedná se o pojem definovaný dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Velké riziko 

v pojistné praxi je dáno určitou výší majetku (pojistnou hodnotou) k pojištění nebo určitou 

činností. Představuje pro pojistitele velké riziko pro přijetí do pojištění. Tento pojem souvisí se 

zajištěním rizika. 
7
 Pojištěný majetek je zúžením pojmu pojištěný předmět. Pro potřeby práce jsou oba pojmy 

považovány za ekvivalentní. 
8 

Pojišťovací makléř je pojišťovacím zprostředkovatelem a jeho činnost je popsána 

a vyhodnocena v dalších částech práce. 
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Hodnocení jsou prováděna na základě konkrétních ujednání v podmínkách 

a pojišťovací makléř zcela standardně používá metody analýzy, komparace a syntézy. 

Tato vyhodnocení předává pojišťovací makléř klientům (skutečným nebo 

potencionálním), čímž snižuje „informační chaos“ a přispívá ke zvýšení úrovně 

v orientaci v celkové nabídce na pojistném trhu
9
. Při této práci nemá možnost využívat 

jakékoli metodiky či zpracované publikace. Využívá pouze své poznatky a přihlíží 

k postupům pojišťoven, které nejsou sjednoceny. Absence zpracované teorie v této 

oblasti včetně praktických námětů je důvodem zaměření práce na oblast konkrétního 

pojistného produktu, ukázat výrazné rozdílnosti zveřejněných informací pojistitelů, najít 

způsob hodnocení informací a obohatit pojistnou praxi a pojistnou teorii o možnosti 

zmírnění asymetrických informací. Je nutno podotknout, že práce není návodem 

pro pojistníka na vyjednání výše pojistného v případě uzavírání pojistné smlouvy. 

Úkolem práce není připravit posloupnost pojistitelů z pohledu výhodnosti pojistných 

podmínek pro konkrétního klienta. Práce ve zvoleném předmětu výzkumu předkládá 

aktuální stav asymetrických informací na pojistném trhu v České republice a hledá 

způsoby jejich snížení, a směřuje tím k omezení možnosti tržního selhání. 

Původní záměr práce byl výrazně širší. Mělo se jednat o výzkum asymetrických 

informací v oblasti komplexního živelního pojištění podniku včetně pojištění živelního 

přerušení provozu. Práce měla také obsahovat pohled na pojistné dle těchto zvolených 

produktů. Postupným analyzováním pojistného trhu začalo být zřejmé, že původní 

záměr není možné pojmout do rozsahu dizertační práce. Proto došlo k postupnému 

zužování předmětu výzkumu. Prvním zúžením bylo vyloučení požárního přerušení 

provozu. Dalším zúžením bylo omezení nabídky na konkrétní pojistný produkt 

dle veřejných informací, tj. dle pojistných podmínek pojistitelů. Posledním 

zredukováním byly základní části rizika v živelním pojištění a práce se zúžila jen 

na pojištěný majetek. Pojistné nebezpečí není předmětem výzkumu. Nicméně je nutno 

zdůraznit, že zúžení předmětu práce je provedeno tak, aby byl výzkum proveden 

v nejvýznamnější oblasti pojistného trhu. Živelní pojištění podniku je základním 

majetkovým pojištěním. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

9
 I zde hrozí riziko pojistníka vznikající z důvodu neznalosti pojišťovacího makléře. Dizertační 

práce se o této problematice zmiňuje v rámci 4. kapitoly. 
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Pojištěný majetek je sice jednou částí rizika, ale nicméně u majetku vzniká významné 

riziko pojistníka v neznalosti informací
10

. Podnik při rozhodnutí sjednat pojištění 

majetku proti živelním nebezpečím vstupuje do rizika spojeného s rozhodováním.  

Chybí mu znalost o rozsahu živelního pojištění, ve kterém má pojištěný majetek svou 

významnou a zároveň specifickou roli. Vstupuje do rizika spojeného 

s obecnou neznalostí postupů pojišťoven a především do rizika neznalosti možnosti 

odchylných ujednání dle pojistných podmínek. Správná specifikace majetku 

do ujednání pojistné smlouvy v souladu s pojistnými podmínkami je opět spojena 

s rizikem neznalosti, jak majetek definovat do ujednání pojistné smlouvy, jaký druh 

pojistné hodnoty majetku přiřadit a jak provést ocenění, tj. stanovení pojistné hodnoty 

pojištěného majetku. Všechny tyto uvedené skutečnosti jsou zcela na rozhodnutí 

zájemce o pojištění a následně pojistník nese odpovědnost za případné pochybení
11

. 

Neznalost informací v této oblasti vede k riziku podpojištění, ale také přepojištění, dále 

k riziku neúplného pojištění případně nepojištění vůbec, což vše následně způsobuje 

negativní finanční dopad na pojistníka
12

. 

 

Cíl práce 

Cílem práce je najít efektivní způsob zmírnění asymetrie informací na pojistném 

trhu s živelním pojištěním podniku v oblasti pojištěného předmětu. Práce je zaměřena 

na kvalitativní výzkum (viz metody použité v práci) a s tím souvisí bližší specifikace 

výzkumného cíle.  

Na začátku kvalitativního výzkumu je pozorování a sběr dat. Následně je pátráno 

po pravidelnostech existujících v těchto datech a po jejich významu. Jsou formulovány 

předběžné závěry a výstupem mohou být formulované hypotézy, nová porozumění nebo 

nové teorie. V kvalitativním výzkumu je snahou sebrat „všechna data“ a v nich nalézt 

struktury, pravidelnosti, které v nich existují. (Disman, 1993, s. 286, 287) 

______________________________________________________________________ 

10
 Riziko pojistníka spojené s neznalostí informace je širším pojmem než asymetrie informací. 

Riziko pojistníka v neznalosti informace je také širším pojmem, než je předmět výzkumu práce. 

Východiskem pro hledání míst vzniku asymetrie informací je právě riziko pojistníka 

z neznalosti informace, které je spojeno s negativním finančním dopadem na jeho osobu. 
11

 Pojistník má povinnost seznámit se s rozsahem pojistných podmínek a je odpovědný za výši 

pojistné částky v ujednáních pojistné smlouvy (viz zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 

a o změně souvisejících zákonů). 
12

 Uvedená rizika jsou východiskem pro výběr informací pro výzkum práce. Jejich význam je 

dále v práci důsledně vysvětlen. 
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Na začátku kvalitativního výzkumu je specifikován výzkumný problém a jsou 

kladeny výzkumné otázky, které do značné míry určují volbu výzkumné metody 

(Strauss, Corbinová, 1999, s. 21 - 24). S cílem práce souvisí následující výzkumné 

otázky, které nahrazují hypotézy používané v kvantitativním výzkumu. 

- Je možné snížit asymetrii informací využitím služeb pojišťovacího 

zprostředkovatele? 

- Je možné snížit asymetrii informací způsobem formálního zpracování pojistných 

podmínek? 

- Je možné snížit asymetrii informací zveřejněním pojistných podmínek 

na webových stránkách pojistitelů? 

- Je možné zmírnit asymetrii informací na základě vyhodnocení úrovně 

informovanosti dle pojistných podmínek v oblasti pojištěného majetku živelního 

pojištění podniku? 

 

Data potřebná pro naplnění cíle práce 

Ze stanoveného předmětu výzkumu a cíle vyplývají data pro provedení výzkumu 

a jsou základním vstupem pro práci. Dizertační práce vychází z aktuálního stavu 

na českém pojistném trhu k datu 31. 12. 2011 pojistné teorie, legislativy a pojistných 

podmínek.  

Dizertační práce používá pro výzkum především pojistné podmínky pojistitelů. 

Před shromážděním pojistných podmínek je provedena analýza pojistného trhu 

s živelním pojištěním podniku a jsou vybráni pojistitelé sjednávající pojištění. Dalším 

vstupem pro výzkum asymetrických informací je současný stav teorie v oblasti 

asymetrie informací a pojistného trhu a jejich vzájemného vztahu a je proveden kritický 

rozbor literatury. Rozbor literatury je východiskem pro stanovení základních 

charakteristik pojištěného majetku v živelním pojištění podniku. Jedná se o pět 

základních charakteristik: „položka majetku“, „vlastnický vztah k majetku“, „poloha 

vzniku škody na majetku“, „výluky z pojištěného majetku“ a „pojistná hodnota 

a pojistná částka“. Ke každé charakteristice je následně stanoven soubor informací. 

Posledním vstupem pro výzkum asymetrických informací je legislativa v České 

republice, a to zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících 

zákonů. Je provedena analýza tohoto zákona na základě stanovených souborů informací 
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dle jednotlivých charakteristik a je zjištěno, které z informací jsou uvedeny a jaký je 

jejich rozsah. 

 

Metody použité v práci 

Metodicky je práce řešena následujícím způsobem. Celá dizertační práce 

používá kvalitativní výzkum. Důvod kvalitativního výzkumu je zřejmý. Je to především 

podstata zkoumaného problému, tj. posouzení informací, a k tomu slouží informace 

dle pojistných podmínek.  Výzkum informací je proveden velmi detailně a do hloubky. 

Zvolený předmět výzkumu stojí zatím mimo oblast vědeckého zájmu a informace 

o tomto zkoumaném předmětu jsou řídké a neúplné. K dosažení výsledků nejsou 

použity statistické procedury nebo jiné způsoby kvantifikace, s výjimkou metod 

hodnocení asymetrických informací (4. kapitola).  Základem výzkumu je rozsáhlá 

metoda analýzy, která se postupně rozšiřovala a upřesňovala postupným zjišťováním 

vlastností o pojištěném majetku. Poznatky z analytické části práce jsou použity 

pro syntézu a dedukci (4. kapitola), jejichž výsledkem jsou navržené postupy 

pro snížení asymetrie informací, a to prostřednictvím vytvořených modelů (model 

pojistných podmínek v rámci pojištěného předmětu živelního pojištění a rozhodovací 

model pro zmírnění asymetrie informací v rámci pojištěného předmětu živelního 

pojištění) a zpracovaného doporučení pro související oblast pojistného trhu. Výzkum 

nevychází ze standardizovaných postupů a postup se vytváří v průběhu analýzy dat. 

Práce má za úkol vytvořit postup pro hodnocení asymetrických informací, a tudíž 

metoda pro vyhodnocení asymetrických informací (Metoda standardních pojistných 

podmínek) aplikovaná v dizertační práci je zároveň výsledkem této práce. Vytvořená 

metoda je metodou pro efektivní snižování asymetrie informací. 

 Analytická část práce (2. a 3. kapitola) se opírá o kritický rozbor literatury 

(1. kapitola), jehož úkolem je najít základní charakteristiky pro specifikaci pojištěného 

majetku a pomocí metody popisu jsou u těchto charakteristik stanoveny a popsány jejich 

vlastnosti, které tvoří základní informace pro výzkum.  Analytická část práce obsahuje 

analýzu zákona o pojistné smlouvě a následně analýzu pojistných podmínek. Analýza 

pojistných podmínek je výrazně obsáhlejší, ale zároveň nijak nesnižuje výsledky 

analýzy legislativy, protože s nimi dále pracuje. 

Úkolem analýzy zákona o pojistné smlouvě je odhalit úroveň informovanosti 

v legislativě a tuto zjištěnou skutečnost dále použít pro metodu komparace a zpracovat 
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do výsledných doporučení pro pojistný trh.  Rozsah analýzy pojistných podmínek je 

náročným procesem a prolíná se zde metoda analýzy s metodou komparace. Vstupní 

charakteristiky upřesněné souborem informací se pomocí analýzy rozšiřují. Je proto 

nutno provést komparaci, jejíž pomocí je možno najít podobné či shodné vlastnosti. 

Vodítkem v komparaci je skutečnost, zda informace přináší riziko pro pojistníka 

(s následným negativním finančním dopadem). Následně po provedení analýzy 

a komparace je syntézou stanoven soubor informací, který znamená riziko pojistníka 

v její neznalosti.  

Tento soubor je metodou třídění rozdělen do tří částí pro závěrečné vyhodnocení 

(4. kapitola): soubor základních informací (kapitola 4.3.1), soubor omezujících 

informací (kapitola 4.3.2), soubor dalších diskutabilních informací (kapitola 4.3.3.). 

Soubor základních informací obsahuje ty informace, které by měly být uvedeny 

v pojistných podmínkách. Výběr základních informací je stanoven tak, aby posuzovaná 

informace byla elementární a aby bylo u ní možno říci, že je nebo není uvedena 

v pojistných podmínkách. U tohoto souboru se neposuzuje obsah informace, pouze její 

uvedení. Soubor základních informací je modelem pojistných podmínek v oblasti 

pojištěného majetku živelního pojištění podniku a vytváří minimální standard 

pojistných podmínek pro zmírnění asymetrie informací (Model STANDARD-PP
13

). 

Dalším souborem informací je soubor omezujících podmínek. Je provedena syntéza 

obdobným způsobem jako u základního souboru informací. Informace nejsou zařazeny 

do modelu pojistných podmínek, protože je pojistitel nemusí uvádět a mají omezující 

vliv na pojištění majetku. Nicméně omezující informace vstupují do posouzení 

asymetrických informací. Poslední část informací je oblastí velmi diskutabilní. 

Informace v tomto souboru jsou stanoveny na základě analýzy, komparace a třídění. 

Jsou to informace, u kterých je nutno brát zřetel na obsahovou formu a nelze je 

jednoznačně vyhodnotit a nelze jednoznačně říci, že by měly být obsahem pojistných 

podmínek. Jedná se o základní pojmy vstupující do pojištění majetku. Nicméně jejich 

popis zvyšuje informovanost na pojistném trhu.  

 

 

 

______________________________________________________________________ 

13
 PP – pojistné podmínky 
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Na základě stanovení tří základních souborů informací metodou syntézy je 

provedeno závěrečné hodnocení asymetrických informací (4. kapitola). Soubory 

informací (kromě třetího souboru) jsou kritériem pro závěrečný výstup. Pojistné 

podmínky jsou posuzovány dle stanovených souboru informací (základní a omezující). 

Je určena míra informovanosti (podíl informace v rámci pojistitele a v rámci pojistného 

trhu). Do této komparace vstupuje kvantitativní metoda. Pojistitelé jsou vyhodnoceni 

dle míry informovanosti a jsou vyhodnoceny také jednotlivé informace na pojistném 

trhu. Dle tohoto hodnocení je možné posoudit úroveň asymetrie informací. Je patrné, 

které z informací pojistitelé a pojistný trh zveřejňují neúplně. Je zde na místě zdůraznit, 

že pořadí pojistitelů není pořadím pro vybrání „nejlepšího“ pojistitele. Hodnocení je 

pohledem na pojistný trh prostřednictvím předkládaných informací.  

Na základě provedeného vyhodnocení a metodou dedukce je vytvořen model 

pro zmírnění asymetrie informací v oblasti pojištěného majetku živelního pojištění 

podniku (Model MAJETEK – DRUH PH
14

), do kterého vstupují základní charakteristiky 

předmětu živelního pojištění podniku, a výstupem je druh pojistné hodnoty. V modelu 

jsou také identifikována rizika pojistníka v neznalosti informací v závislosti 

na charakteristikách.  

Dále jsou zpracována doporučení pro pojistný trh v oblasti informovanosti. 

Navržená doporučení jsou vytvořena na základě zpracované analýzy metodou 

komparace legislativy a pojistných podmínek. Kritérium jsou informace uvedené 

v zákoně o pojistné smlouvě a tyto informace by měly být součástí pojistných 

podmínek.  

Práce také přináší vyhodnocení formálního zpracování pojistných podmínek 

pojistitelů. Formální hodnocení je provedeno analýzou a komparací dle počtu 

dokumentů pojistných podmínek, počtu pojistných produktů nepatřících k živelnímu 

pojištění podniku a dle počtu stran všech dokumentů pojistných podmínek (kapitola 

2.1). Vyhodnocení je zpracováno dle kritéria počet dokumentů a počet nepatřících 

informací (kapitola 4.2). Formální zpracování nezahrnuje vyhodnocení jazykové úpravy 

pojistných podmínek (úroveň vyjadřování) nebo strukturu pojistných podmínek.  

 

______________________________________________________________________ 

14 
PH – pojistná hodnota 
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Formální zpracování je doplněno vyhodnocením vyhledání pojistných 

podmínek na webových stránkách pojistitelů. Je opět použita metoda analýzy 

a komparace dle možnosti vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách 

a dle počtu produktů pro pojištění podniku (kapitola 2.1). Kritéria možnost vyhledání 

na webových stránkách a počet produktů pro pojištění podniku vstupují do finálního 

hodnocení (kapitola 4.2).  

Práce je doplněna hodnocením prováděných činností pojišťovacích 

zprostředkovatelů (4. kapitola). Východiskem je analýza a třídění činnosti 

pojišťovacích zprostředkovatelů. Hodnocení je provedeno metodou komparace. 

Kritériem dohodnocení jsou dílčí činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů dle platné 

legislativy (zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona). 
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1 Základní aspekty asymetrie informací na trhu s živelním 

pojištěním v České republice  

Kapitola je teoretickým vstupem do problematiky asymetrie informací (nebo 

také asymetrických informací) na pojistném trhu a zároveň teoretickým východiskem 

pro následující výzkum. Předmětem výzkumu jsou asymetrické informace vznikající 

na pojistném trhu, a to při sjednávání živelního pojištění pro podnik. Z tohoto aspektu 

vychází vymezení oblastí teoretického zpracování vstupních informací pro další 

kapitoly.  

Z obecného pohledu je nutno specifikovat místa vzniku asymetrických informací 

mezi subjekty pojistného trhu, a to především z pohledu rozdílných znalostí o pojistném 

produktu (objekt pojistného trhu). Subjekty vykonávají prioritní činnost směřující 

k prodeji pojistného produktu. Proto je první oblastí teoretického vstupu pohled 

na pojistný trh, a to na jeho objekt, subjekty a vykonávané činnosti včetně jejich 

regulace. Z popisu vyplývá specifikace míst vzniku asymetrických informací 

na pojistném trhu při prodeji pojištění. Druhou oblastí je konkrétní pohled na živelní 

pojištění v České republice. Tato oblast obsahuje vymezení základních charakteristik 

živelního pojištění a vybrání pojistitelů sjednávajících živelní pojištění podniku.  

 

1.1 Asymetrie informací jako ekonomický pojem 

Problematika asymetrických informací spadá do oblasti mikroekonomie. Hořejší 

2006, s. 520) uvádí následující vysvětlení asymetrických informací. Asymetrické 

informace jsou jednou z příčin selhání tržního mechanismu. Informace je asymetrická, 

pokud jedna strana trhu zná více než druhá strana trhu. Na jedné straně trhu, buď 

na straně prodávajících, nebo kupujících, existuje úplnější informace, zatímco na straně 

druhé převažuje informace neúplná. Jedna strana trhu je tedy zvýhodněna. Asymetrická 

informace vzniká v důsledku utajené činnosti nebo utajené informace. Existence 

asymetrické informace vyvolává dva dílčí problémy – morální hazard a nepříznivý 

výběr. 

Sojka (2002, s. 40) zdůrazňuje, že „asymetrické informace představují, pokud je 

rozdíl v informovanosti značný, vedle externalit, nedokonalé konkurence a veřejných 

statků jednu z příčin selhání trhu.“ Asymetrie informací (dále jen AI) je součástí širší 

problematiky nejistoty. Problematika nejistoty se tedy netýká jen nejistoty spojené 
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s budoucností, ale nejistoty širší, tj. neznalosti a nejistoty spojené s informacemi. 

Moderní pojem asymetrie informací klade důraz na to, že naše informace o současném 

stavu trhů jsou nedokonalé a že se jednotlivé subjekty na trhu kvalitou svých informací 

významně liší. Asymetrie informací může vyústit do degenerace trhu spojené 

s negativním výběrem a morálním hazardem. Trhy mohou asymetrii informací ovlivnit 

různými způsoby regulačního řešení, tj. státní dozor, profesní sdružení. (Sojka, 2010, 

s. 40) 

Nový pohled na informace, jak uvádí Sojka, přinesl Hayek svými publikacemi, 

a to především The Use of Knowledge in Society (1945) a Individualism and Economic 

Order (1948). Hayek ve svém přístupu zdůrazňuje závislost informací na čase, místě 

a konkrétním ekonomickém subjektu, který informace interpretuje. Informace mohou 

být jednotlivými ekonomickými subjekty odlišně interpretovány v závislosti na jejich 

zkušenostech, znalostech a motivacích. Pojem asymetrické informace Hayek nikdy 

nepoužil, i když vytvořil pro tuto problematiku velmi důležitý teoretický základ. 

Stiglitz (1978) se zabýval problematikou pojištění. Obsahem jeho zaměření bylo, 

že pojišťovna, která nemá dobré informace o rizikovosti pojišťovaných osob, může tuto 

nedostatečnost řešit tím, že potenciálním klientům nabídne dva typy smluv. Jeden typ 

smluv bude s vyšším pojistným a bez spoluúčasti a druhý typ smluv bude s nižším 

pojistným a spoluúčastí. Rizikovější klient si vybere smlouvu s vyšším pojistným 

a bez spoluúčasti. Prostřednictvím této volby provedou klienti sebe-selekci. (Tříska, 

2002, s. 52) 

ASS - asymetrie (Akerlof, Spence, Stiglitz) lze rozdělit podle toho, na které 

straně transakce (smlouvy) vznikají (Tříska, 2002, s. 58). V případě pojistného trhu 

tvoří nabídku pojišťovna a její pojistný produkt. ASS-asymetrie na straně nabídky 

(pojišťovny) vzniká v neznalosti nabídky, tj. pojišťovny a jejího produktu. Vzniká zde 

riziko neznalosti informace pro budoucího pojistníka (pojištěného). Poptávku tvoří 

zájemce o pojištění a jeho riziko. ASS-asymetrie na straně poptávky (budoucího 

pojistníka/pojištěného) vzniká v neznalosti poptávky, tj. zájemce o pojištění a jeho 

rizika. V tomto případě hrozí riziko neznalosti informace pro budoucího pojistitele. 

Dle Třísky (2002, s. 58) je asymetrie informací oboustranná. Klient pojišťovny 

sice zná lépe svou rizikovost, ale pojišťovna zase podstatně lépe ovládá všeobecné 

pojistné podmínky, například výluky, za nichž se pojistné plnění neposkytne. 

Pro pojišťovnictví je typické i to, že o pojistných smlouvách se nevyjednává, že jsou to 
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tzv. adhezní smlouvy, tj. pre-printed contracts typu „ber nebo nech“. (Tříska, 2002, 

s. 58) 

Daňhel ve svém článku „Problém asymetrie informací v pojišťovnictví“ vychází 

z postavení klienta pojišťovny. Uvádí tezi, že „individuální ekonomický subjekt – klient 

– má nad pojišťovnou informační převahu ohledně míry své vlastní rizikovosti.“ (2002, 

s. 65). „Podíváme-li se na problém řešení objektivní rizikovosti ekonomického subjektu 

pojištění očima obecné metodologie věd, pak je pojištění obranou klienta 

proti finančním důsledkům nahodilé realizace rizik a musíme konstatovat, že rizikovost 

klienta nelze exaktně apriori kvalifikovat a rovněž vědní disciplíny na podporu 

rozhodování příliš ekonomickému subjektu při volbě rozhodnutí ohledně pojištění 

nepomohou. Subjekt je pro tento typ predikce ohledně možné budoucí realizace rizik 

velmi špatně vybaven, navíc vedle kvantifikovatelných a měřitelných parametrů jsou 

rozhodovacími komponenty často i prvky „měkkých“ oborů psychologie, sociologie, 

atd. (Daňhel, 2002, s. 65) Daňhel dále uvádí, že každý subjekt má svůj individuální 

vztah k situacím a pro rozhodnutí (výši ztráty) volí náhodný mechanismus a pro tyto 

situace vybírá svou individuální funkci užitku. „Pokusné zjišťování individuálních 

preferencí či averzí k riziku naznačuje, že obecně subjekty dávají spíše přednost jisté 

malé ztrátě – pojistnému, před možností velké ztráty – škody.“ (Daňhel, 2002, s. 65 - 

66) Daňhel (2002, s. 66) analogicky pokračuje v rozboru rozhodovacího problému 

pojišťovny, tj. stanovení výše pojistného. Pojistné vyjadřuje apriorní pravděpodobnost 

finančních ztrát z realizace nahodilosti. „Míra informace mezi individuálním subjektem 

a pojišťovnou je z tohoto úhlu pohledu evidentně rozdílné kvality: je asymetrická 

ve prospěch pojišťovny. Ta totiž může k matematickému řešení svého problému 

(kalkulačního modelu) efektivně využít posteriorní pravděpodobnosti minulých 

negativních realizací, přitom soubor pojištěných bývá dostatečně velký pro uplatnění 

statistických zákonů velkých čísel (vzájemně vyrovnávaných rizik).“ (Daňhel, 2002, 

s. 66) Pojišťovna má ve svých statistikách minulých škodních průběhů zohledněn fakt, 

že soubor pojištěných rizik není standardním statistickým souborem, ale souborem 

rizikovějším. Na tento jev zvaný antiselekce rizik pojišťovny reagují vhodnou úpravou 

kalkulačního modelu a nelze jej považovat za projev asymetrie informace (Daňhel, 

2002, s. 66).  Dále Daňhel uvádí (2002, s. 66 - 67), že je otázkou, zdali morální hazard 

a negativní výběr je asymetrií informace ve stylu individuální informace klienta o tom, 

jaká je míra jeho rizikovosti. Pokud nastane pojistný podvod, pak jde o jev jistý a ne 
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nahodilý. Pojišťovny v případě pojistného podvodu neuhradí škodu a klient bude zapsán 

na černou listinu a stane se nepojistitelným. Z těchto argumentů je implikován názor, že 

v pojišťovnictví neexistuje asymetrie informace na straně poptávky, tj. na straně 

klienta. Naopak na straně nabídky má pojišťovna svůj rozhodovací problém 

ve stanovení pojistného ulehčen okolnostmi, plynoucími z přirozené povahy této 

ekonomické činnosti. Na straně nabídky může asymetrie informace vzniknout 

i v případě vstupu nepoctivého pojistitele na pojistný trh (Daňhel, 2002, s. 67).  

Pojistný trh je v rámci tržního mechanismu jedním s nejvíce deformovaným 

segmentem z hlediska informační asymetrie (Ducháčková, Daňhel, 2010, s. 18). 

Otázkou zůstává, zdali tato asymetrie informace může znamenat natolik vážné selhání 

trhu, že je nutný státní zásah k obnově rovnováhy. S ohledem na specifika 

pojišťovnictví se pro takový případ jeví vhodný předvýběr pojistitelů v rámci tržně 

konformní regulace (Ducháčková, Daňhel, 2010, s. 67).  

Pojistný trh je možno charakterizovat jako trh s oboustrannou informační 

nedokonalostí ohledně nastoupení stavu světa, které mají za následek nahodilou událost 

s negativním finančním důsledkem pro oba účastníky pojistného obchodu, s mírnou 

převahou na straně nabídky. Snížení informační asymetrie a zlepšení pozice klienta 

pojišťovny se snaží metody na podporu rozhodování v situacích s nejednoznačnými 

výsledky a také projekty státní regulace na finančních trzích vůbec a v pojišťovnictví 

zvláště (Daňhel aj., 2007, s. 38). 

 

1.2 Pojistný trh a pojistný produkt 

Definování pojistného trhu je možné najít v publikacích různých autorů. Pojistný 

trh lze rozdělit na dvě neoddělitelné části, tj. věcný pojistný trh a investiční pojistný trh. 

Věcný pojistný trh je trhem s pojištěním a znamená nabídku a poptávku po finanční 

službě pojištění a je součástí zboží služeb (Ducháčková, 2003, s. 161). Pojistný trh je 

trhem, na kterém se střetává nabídka a poptávka po pojistné ochraně. Pojištění je 

specifickým druhem zboží (služby), které lze definovat jako fiktivní zboží. Fiktivní 

zboží se na trhu prodává a kupující musí za zboží zaplatit. Přitom vzniká otázka, zdali 

se někdy realizuje, tj. zdali nastane pojistná událost, při které prodávající poskytne 

zaplacenou protihodnotu, a tedy dojde k realizaci rizika krytého pojištěním. Jedná se 

o dlouhodobou a neurčitou záležitost (Majtánová aj., 2006, s. 38). Nabídka a poptávka 

v oblasti přenášení rizika pojištěním se uskutečňuje na pojistném trhu. Jedná se 
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o specifický druh peněžní služby (Ducháčková, Daňhel, 2010, s. 41). Pojistný trh je 

trhem s rizikem. Platí pro něj stejná pravidla jako pro jakýkoliv trh. Pojištění samo 

o sobě je specifických druhem zboží, které je označováno jako pojistný produkt (Tichý, 

2006, s. 296). Pojištění patří mezi speciální a historicky nejstarší formy přenosu rizika. 

Negativní důsledky rizika budoucí nepříznivé situace se přenesou na pojišťovnu, která 

kryje škody zcela nebo částečně v závislosti na pojistné smlouvě (Smejkal, Rajs, 2006, 

s. 135). 

Lze shrnout, že pojistný trh je tedy místo, kde se střetává nabídka a poptávka 

po specifickém zboží. Toto zboží je označováno jako pojistný produkt a je 

charakterizováno pojistnou smlouvou. Pojistný produkt je objektem pojistného trhu. 

Pojistným produktem je např. majetkové pojištění podnikatelů nebo profesní pojištění 

daňových poradců. Jedná se tedy o produkt pojištění, který znamená přenos pojistného 

rizika na pojišťovnu. Pojistné riziko je vyvolané definovaným pojistným nebezpečím 

v pojistné smlouvě. K přenosu pojistného rizika dojde uzavřením pojistné smlouvy. 

Dle § 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (dále 

jen zákon o pojistné smlouvě) je pojistná smlouva smlouvou o finančních službách, 

ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout 

ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. 

K uzavření pojistné smlouvy je zapotřebí dvou subjektů pojistníka a pojistitele. 

Pojistník a pojistitel (pojišťovna) jsou základními subjekty pojistného trhu. Další 

subjekty pojistného trhu jsou popsány v dalším textu. 

Pojištění je historicky považováno za formu přesunu rizika negativních dopadů 

nahodilosti z ekonomického subjektu na speciální instituci (pojišťovnu). V pojišťovací 

praxi lze pod pojmem riziko rozumět: 

- předmět ohrožovaný nahodilým nebezpečím, např. budova 

- událost zapříčiňující škodu, např. požár 

- pravděpodobnost vzniku nahodilé události s negativními dopady na ekonomický 

subjekt, tj. funkce pravděpodobnosti výskytu a velikosti škodních následků 

(Ducháčková, Daňhel, 2010, s. 15). 

Předmět pojištění musí být v pojistné smlouvě přesně specifikován. Velmi 

podstatným parametrem předmětu pojištění je jeho pojistná hodnota (dále jen PH) 

uvedená v pojistné smlouvě jako pojistná částka (dále jen PČ). Událost znamená 

pojistné nebezpečí (dle zákona o pojistné smlouvě se jedná o možnou příčinu vzniku 
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pojistné události), které musí být také definováno v pojistné smlouvě. Pravděpodobnost 

vzniku pojistné události je vyjádřena pojistným rizikem, tj. míra pravděpodobnosti 

vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím (Zákon o pojistné smlouvě, 

§ 3, písm. m).   

Pojistná částka, pojistné nebezpečí a pojistné riziko jsou faktory, které ovlivňují 

výši pojistné sazby a zároveň vytvářejí cenu pojištění (pojistné). Z těchto základních 

faktorů vychází pojišťovna při stanovení pojistného.  

Protože pojištění je přenosem rizika, je pro vyčíslení pojistného nutno posoudit 

riziko. Úroveň rizika je dána hodnotou aktiva, zranitelností aktiva a úrovní hrozby. 

Na růstu úrovně rizika se podílí úroveň hrozby, zranitelnost a hodnota majetku. Pouze 

protiopatření úroveň rizika snižuje (Smejkal, Rajs, 2006, s. 84). Při stanovení ceny 

pojištění pojišťovna zvažuje taktéž zranitelnost majetku, který bude pojištěn. Jiný 

pohled bude na budovu s dřevěnou konstrukcí a na budovu s cihlovou konstrukcí. 

Hrozba představuje pojistné nebezpečí a její úroveň je taktéž odlišná pro každého 

zájemce o pojištění. Vysoká hrozba bude v případě záplavy a povodně u zájemce 

o pojištění nacházejícího se v blízkosti vodního toku. Protiopatřením lze u zájemce 

o pojištění snížit působení nebezpečí na předmět pojištění, a proto je faktorem 

snižujícím výši pojistného. Pravděpodobnost vzniku události (pojistné riziko) je 

vyjádřením vztahu mezi předmětem pojištění a pojistným nebezpečím, ve kterém hraje 

významnou roli protiopatření. Následující schéma znázorňuje výše uvedené informace 

týkající se základních charakteristik pojištění, tj. pojistného produktu. 

 

Schéma č. 1: Pojistný produkt  
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1.3 Činnosti vykonávané na věcném pojistném trhu 

Předmětem podnikání na věcném pojistném trhu je pojišťovací činnost, 

zajišťovací činnost, zábranná činnost, zprostředkovatelská činnost a činnosti související 

s pojištěním sloužící k podpoře a rozvoji pojišťovnictví (Ducháčková, 2003, s. 171). 

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen zákon o pojišťovnictví) v § 3, 

písm. f) definuje pojišťovací činnost jako přebírání pojistných rizik na základě 

uzavřených pojistných smluv a plnění z nich. Součástí pojišťovací činnosti je správa 

pojištění, likvidace pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb, nakládání 

s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, uzavírání smluv 

pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí 

uzavřených pojistných smluv a činnost směřující k předcházení vzniku škod 

a zmírňování jejich následků.  

Zajišťovací a zprostředkovatelská činnost je taktéž definována ve zmíněném 

zákoně. Zajišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví (§ 3, odst. l) je přebírání 

pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje 

poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost 

ve smlouvě blíže označená, a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve smlouvě určenou 

část pojistného (zajistné) z pojistných smluv uzavřených pojistitelem, které jsou 

předmětem této smlouvy (zajišťovací smlouva). Zajišťovací činností je také plnění 

ze zajišťovacích smluv, uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajistiteli, správa zajištění, 

nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny.  

Zprostředkovatelskou činností dle zákona o pojišťovnictví (§ 3, písm. n) je 

činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací činností. Jedná se o poradenskou 

činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, šetření pojistných 

událostí, vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, 

zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem 

povolené činnosti. Zprostředkovatelskou činnost taktéž definuje zákon č. 38/2004 Sb., 

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 

a o změně živnostenského zákona (dále jen zákon o zprostředkovatelích) v § 3, písm. a). 

Za zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví je považována odborná činnost 

spočívající v oblastech: 

- předkládání návrhů na uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, 
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- provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích 

smluv, 

- zavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo 

zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávaná, 

- pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích 

smluv. 

Pojišťovací a zprostředkovatelská činnost není jen činností vztahující se 

k uzavírání pojistných smluv. Činnost je obsažena ve všech fázích procesu pojištění. 

Vztahuje se k přípravám a uzavírání pojistných smluv, ke změnám pojistných smluv 

v případě změny pojistného rizika, k vyřizování pojistných událostí. 

 

1.4 Subjekty pojistného trhu podílející se na uzavření pojistné 

smlouvy 

Jak už bylo zmíněno, pojistný trh se skládá ze dvou nerozdělitelných součástí. 

Jedná se o nabídku a poptávku po pojištění a také zajištění – věcný pojistný trh a dále 

o investování dočasně volných peněžních prostředků pojistitele – investiční pojistný trh 

(Čejková, 2002, s. 21).  Na pojistném trhu působí subjekty, které pojistný trh jako celek 

ovlivňují svou činností. Pro identifikaci subjektů je možno vycházet ze subjektů 

uzavírajících pojistnou smlouvu.   

Při uzavírání pojistné smlouvy vždy jedna strana kupuje (přejímá) riziko a druhá 

toto riziko prodává (postupuje). Mezi subjekty přejímající riziko patří 

pojišťovny/pojistitelé a zajistitelé. Mezi subjekty postupující riziko patří 

pojistnící/pojištění (Hora aj., 2004, s. 163). 

Pojistnou smlouvu uzavírají dva základní subjekty pojistného trhu – pojistník 

a pojišťovna. Než je uzavřena pojistná smlouva, tj. než pojistník uzavře s pojišťovnou 

smlouvu, je pojistník na pojistném trhu označován jako zájemce o pojištění. V oblasti 

pojištění je nutné také vzít v úvahu subjekt pojištěný a oprávněná osoba. Tyto dva 

subjekty neuzavírají pojistnou smlouvu, ale jejich osoba je podstatná pro pojistné 

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

jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje (Zákon o pojistné 

smlouvě, § 3, písm. h). Pojištěný nastupuje na místo pojistníka, pokud pojistník zemře 

nebo zanikne. Pojistník a pojištěný mohou být shodným nebo také rozdílným 

subjektem. Oprávněná osoba je osoba, které vznikne v důsledku pojistné události právo 
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na pojistné plnění (Zákon o pojistné smlouvě, § 3, písm. i). Oprávněnou osobou může 

být pojistník nebo pojištěný nebo třetí subjekt. Ve většině případů je oprávněnou 

osobou pojištěný. Výjimku tvoří pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná smlouva 

musí obsahovat určení pojistitele, pojistníka a oprávněné osoby.  

Následující schéma je shrnutím subjektů pojistného trhu vstupujících 

do smluvních vztahů, tj. pojistné nebo zajistné smlouvy. 

 

Schéma č. 2: Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím na pojistném trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 
*Pouze pojistník uzavírá pojistnou smlouvu a nemusí být vždy subjektem prodávajícím riziko. 

Pouze pojištěný je subjektem prodávající riziko a může být zároveň pojistníkem. 

 

V případě uzavření pojistné smlouvy je také zapotřebí zmínit zajišťovnu, která 

následně přebírá riziko od pojišťovny. Zajištění znamená pojištění pojišťovny. 

Při zajištění dochází k vertikálnímu dělení rizika. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale 

činí jejich finanční důsledky pro jednotlivé pojistitele ekonomicky únosnější a celkové 

výsledky stabilnější.  Představuje přenos rizika nebo jeho části, jež v pojistné smlouvě 

převádí pojistitel na jiný pojišťovací subjekt (zajistitel), který není s pojištěným 

ve smluvním vztahu, za finanční úhradu – zajistné. (Majtánová aj., 2006, s. 249)  

Uzavření pojistné smlouvy může být zprostředkováno pojišťovacím 

zprostředkovatelem, tento subjekt můžeme označit jako prostředníka mezi osobami 

přejímajícími a postupujícími riziko (Hora aj., 2004, s. 163). Pojišťovací 
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zprostředkovatelé jsou mezičlánkem, usnadňujícím styk klienta s pojistitelem jeho rizik, 

a fungují jako samostatné subjekty (Ducháčková, Daňhel, 2010, s. 43).  Pojišťovacím 

zprostředkovatelem (Zákon o zprostředkovatelích, § 3, písm. b) je právnická nebo 

fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. 

Pojišťovací zprostředkovatelé (dále jen PZ) mohou být těmito subjekty na pojistném 

trhu: 

- vázaný pojišťovací zprostředkovatel (dále jen VPZ), 

- podřízený pojišťovací zprostředkovatel (dále jen PPZ),  

- pojišťovací agent (dále jen PA), 

- výhradní pojišťovací agent (dále jen VPA), 

- pojišťovací makléř (dále jen PM), 

- pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není Česká 

republika (dále jen PZEU) (Zákon o zprostředkovatelích, § 4). 

Zákon o zprostředkovatelích hovoří o smluvních vztazích mezi PZ, pojistitelem 

a zájemcem o pojištění. Pouze PM uzavírá písemnou smlouvu se zájemcem o pojištění, 

tj. budoucím pojistníkem, a jedná na základě platné plné moci s pojišťovnou. Ostatní PZ 

uzavírají pojistnou smlouvu s pojišťovnou. Následující schéma znázorňuje smluvní 

vztahy mezi specifikovanými subjekty na věcném pojistném trhu s výjimkou PZEU. 

Tento subjekt není zahrnut do dalšího výzkumu z důvodu, že se jeho činnost řídí jeho 

domovským státem. 

 

Schéma č. 3: Smluvní vztahy mezi pojistníkem, pojišťovnou a PZ 

 
Pramen: Vlastní zpracování 
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PM stojí na vrcholu zprostředkovatelského řebříčku, jejich úkolem je nezávisle 

analyzovat pojistný trh, oceňovat a analyzovat rizika klientů, sestavit pro ně pojistný 

program, vyhodnotit nabídky pojišťoven, uzavřít pro klienta nejvýhodnější pojistnou 

smlouvu a v případě škodní události zastupovat zájmy klienta. K tomu je třeba připočíst 

poradenství, které se týká zejména oblastí, kde klient nemusí být dobře orientován. Jde 

většinou o fáze procesu risk managementu, preventivní opatření, bezpečností systémy. 

(Ducháčková, Daňhel, 2010, s. 43) 

 

1.5 Subjekty regulující činnost pojistného trhu  

Dalšími subjekty pojistného trhu jsou ty, které se nepodílejí přímo na uzavírání 

pojistných smluv, ale nicméně jejich činnost má taktéž neopomenutelný vliv na pojistný 

trh. Jedná se o asociace, které vytvářejí na pojistném trhu samoregulační prvek, 

a instituce provádějící dozor pojistného trhu, které jsou součástí regulace pojistného 

trhu. 

Asociace jsou orgány sdružující subjekty (pojišťovny, pojišťovací makléře), 

hájící jejich zájmy, organizující jejich spolupráci a současně fungující jako výrazný 

samoregulační faktor tohoto trhu (Ducháčková, Daňhel, 2010, s. 46). V České republice 

působí Česká asociace pojišťoven (dále jen ČAP), Asociace českých pojišťovacích 

makléřů (dále jen AČPM), Česká kancelář pojistitelů (dále jen ČKP), Asociace 

specialistů pojištění a řízení rizik České republiky ASPAR CZ (dále jen ASPAR) 

a Česká asociace mezinárodních pojišťovacích makléřů (dále jen ČAMPM). 

Státní dozor v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka (dále jen ČNB) 

v rámci konsolidovaného dozoru nad finančním trhem. Úkolem státního dozoru je 

kontrola, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje záruky splnitelnosti převzatých 

závazků v zájmu ochrany spotřebitele. (Majtánová aj., 2006, s. 88) 

 

Česká asociace pojišťoven  

ČAP je zájmovým sdružením na organizaci a podporu vzájemné pomoci, 

spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven (Hora, 2004, s. 176 - 177). 

Zahájila činnost v roce 1994 jako zájmové sdružení komerčních pojišťoven. ČAP je 

řádným členem Evropské pojišťovací a zajišťovací federace (dále jen CEA) od roku 

1998. Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném 
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dle neživotního pojištění v roce 2010 v  České republice činil 96,27 %. Mezi hlavní 

činnosti ČAP (www.cap.cz, 2011; Hora, 2004, s. 176 - 177) patří především: 

- Vytvářet informační nástroje pro veřejnost a objektivně a srozumitelně informovat 

o vývoji pojistného trhu, pojistných produktech a novinkách.  

- Propagovat význam pojištění. 

- Přispívat k odborné informovanosti členů a zabezpečovat vzdělávání. 

- Sjednocovat pravidla a postupy členů v oblasti technické, informační i statistické. 

- Podporovat vědeckou činnost týkající se činnosti pojišťoven. 

- Vytvářet pravidla etického chování v pojišťovnictví. 

- Působit v oblasti zábrany škod, tvořit normy a poskytovat prostředky na zábrannou 

činnost. 

- Vytvářet nástroje zábrany škod a pojistných podvodů. 

- Zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se  pojišťovnictví, 

pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven. 

Posláním ČAP je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy členských pojišťoven 

a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, legislativě a dalším subjektům 

a podporovat zájmy českého pojistného trhu vůči Evropské unii, spolupracovat se 

zahraničními asociacemi a institucemi a podporovat  rozvoj pojišťovnictví a pojistného 

trhu v České republice (www.cap,cz, 2011; výroční zpráva ČAP, 2010). 

 

Asociace českých pojišťovacích makléřů 

AČPM byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních 

makléřských firem. Subjekty se sdružily za účelem prosazování společných profesních 

zájmů a kultivace prestiže nové profese v oblasti pojistného trhu. AČPM má hlavní 

poslání v oblastech: legislativa, etika, publicita, vzdělávání, odborné otázky profese, 

mezinárodní kontakty. V oblasti legislativy je připomínkovým místem zákonných 

norem týkajících se pojišťovnictví. V oblasti etiky asociace působí na eliminování 

neetického chování a  vyžaduje důsledné dodržování Kodexu etiky. Oblast publicity 

obsahuje vyjadřování se k aktuálním problémům pojistného trhu a hlavně k záležitostem 

týkajícím se provozování makléřské profese. Jejím úkolem je osvěta a poskytování 

informací pro veřejnost formou příspěvků v denním tisku, odborných periodikách 

i ve specializovaných publikacích. Asociace usiluje o zvyšování odborné úrovně 

pojišťovacích makléřů. Organizuje odborné přednášky, semináře a konference zaměřené 
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na speciální problematiku. V roku 1998 byla AČPM přijata za člena BIPAR (Evropská 

federace pojišťovacích zprostředkovatelů) a zapojuje se do jejích aktivit. 

(www.acpm.cz, 2011) 

 

Česká kancelář pojistitelů 

Česká kancelář pojistitelů byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jako 

profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (Hora, 2004, s. 178).  

ČKP v rozsahu stanoveném zákonem má stanovené tyto úkoly (Zákon 

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, § 18, odst. 1, 2): 

- Spravovat garanční fond. 

- Provozovat hraniční pojištění a informační středisko. 

- Zabezpečovat plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří. 

- Uzavírat dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky 

a orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní 

plnění a zabezpečovat úkoly vyplývající z těchto dohod. 

- Spolupracovat se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti. 

- Vést evidenci a statistiku pro účely pojištění odpovědnosti.  

- Podílet se na předcházení škodám v provozu na pozemních 

komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím 

s provozem vozidel. 

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena 

škoda a mají nárok na plnění podle výše uvedeného zákona, vystupuje ČKP jako garant 

a poskytovatel pojistného plnění. Podmínky pro poskytnutí pojistného plnění jsou dány 

zákonem. Ve vztahu k povinným, tj. těm, kteří odpovídají za škodu způsobenou 

nezjištěným vozidlem nebo vozidlem bez pojištění odpovědnosti, má Česká kancelář 

pojistitelů právo na náhradu toho, co za povinné osoby plnila. (www.ckp.cz, 2011) 

 

Asociace specialistů pojištění a řízení rizik České republiky  

Asociace ASPAR CZ vznikla z původně neformálních setkání českých 

odborníků na pojištění a řízení rizik datujících se od roku 1999. Od 12. 4. 2007 je 
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registrována jako občanské sdružení. Je členem Federation of European Risk 

Management Associations (www.asparcz.com, 2011). 

  Cílem sdružení je poskytovat odbornou a vzdělávací základnu primárně 

zaměřenou na specialisty zabývající se pojištěním a řízením rizik, pomáhat zvyšovat 

povědomí o pojištění a řízení rizik, zastupovat společné zájmy svých členů 

a spolupracovat s podobnými organizacemi (www.asparcz.com, 2011).  

 

Česká asociace mezinárodních pojišťovacích makléřů 

 Asociace je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, samostatným 

profesním sdružením právnických osob podnikajících v oblasti pojišťovacího 

makléřství. Asociace vznikla 6. 6. 2011. Zakládajícími členy jsou mezinárodní 

makléřské společnosti AON Central and Eastern Europe, a.s., MARSH, s.r.o. a Willis, 

s.r.o. Jejím cílem je zejména: 

- Prosazování společných profesních zájmů a kultivace prestiže profese 

pojišťovacího makléře v České republice s cílem dosažení standardů vyspělých 

pojistných trhů. 

- Účast na koordinaci a hájení zájmů členů asociace vůči příslušným orgánům státní 

správy a dalším institucím a subjektům, jejichž činnost se dotýká zájmů členů 

Asociace. 

- Působení při zprostředkování komunikace mezi členy Asociace a příslušnými 

orgány státní správy a dalšími institucemi a subjekty, jejichž činnost se dotýká 

zájmů členů Asociace. 

- Prosazování transparentnosti v odměňování v oblasti pojišťovacího makléřství. 

(www.campm.cz, 2011) 

Jedná se o asociaci pojišťovacích makléřů a její činnost má přispět především 

k orientaci na pojistném trhu. Důraz je kladen na znalost pojistných produktů a s tím 

související znalost pojistných podmínek a zakomponování pojistných potřeb 

do ujednání pojistné smlouvy. 

 

1.6 Česká národní banka jako orgán státního dozoru 

Existence státního dozoru v pojišťovnictví je dána povahou pojišťovací činnosti. 

Hlavním úkolem dozoru je chránit zájmy pojištěných subjektů a zabezpečit možnost, 

aby na pojistném trhu byla široká škála produktů, o které je zájem. Současně 
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kontrolovat pojišťovny, aby nabízely solidní produkty a hospodařily tak, aby byly 

za všech okolností schopny plnit své závazky.  Státní dozor přestavuje rozhodovací 

a kontrolní činnost v zákonem stanoveném rozsahu, činnosti s tím související a soubor 

nástrojů určených k jeho výkonu. Česká národní banka uskutečňuje také činnosti 

spojené například s působením na strukturu a podobu pojistného trhu (Majtánová aj., 

2006, s. 88). K základním cílům regulace odvětví v pojišťovnictví se řadí ochrana 

klientů ve vztahu k pojišťovací činnosti, zabezpečení stability odvětví pojišťovnictví 

a důvěryhodnosti konkrétních institucí a ostatních subjektů v oblasti pojišťovacích 

působností a podpora transparentnosti při provozování pojišťovacích služeb (Daňhel aj., 

2007, s. 41 - 42). 

 Dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny, zajišťovny, pojišťovací 

zprostředkovatelé, samostatní likvidátoři pojistných událostí a Česká kancelář 

pojistitelů. 

 

Státní dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami 

Státní dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami stanovuje zákon o pojišťovnictví. 

Dle tohoto zákona je dohled zejména v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných 

a oprávněných osob a v zájmu zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven. 

Dohledu podléhají také osoby, které vykonávají činnost v jiném než pracovním poměru 

pro pojišťovnu nebo zajišťovnu. (Zákon o pojišťovnictví, § 84) 

ČNB realizuje povolovací činnost, tj. uděluje povolení k pojišťovací 

a zajišťovací činnosti zmíněným subjektům, a provádí kontrolu jejich činnosti. 

Kontrolní činnost státního dohledu je zaměřena na kontrolu dodržování legislativně 

stanovených pravidel regulujících provozování činností v soukromém pojišťovnictví. 

Významnou součástí je tzv. finanční dozor, tj. kontrola hospodaření pojišťovny, 

zejména platební schopnosti, tvorby technických rezerv včetně matematických rezerv, 

finančního umístění, dodržování stanovených administrativních a účetních postupů, 

spolehlivosti vnitřních kontrolních systémů. (Majtánová aj., 2006, s. 88) 

 

Státní dohled nad pojišťovacími zprostředkovateli a samostatnými likvidátory 

pojistných událostí 

Státní dohled nad pojišťovacími zprostředkovateli a samostatnými likvidátory 

pojistných událostí stanovuje zákon o zprostředkovatelích. ČNB zařazuje do vedeného 
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registru pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí 

a provádí kontrolu jejich činnosti, tj. dohlíží na dodržování legislativně stanovených 

pravidel regulujících provozování činností v soukromém pojišťovnictví (Majtánová aj., 

2006, s. 88). 

 

Státní dohled nad Českou kanceláří pojistitelů 

Státní dohled nad ČKP stanovuje zákon o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla. ČNB provádí dohled v oblasti správy garančního fondu, 

provozování hraničního pojištění, provozování informačního střediska a vedení 

evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti.   

Následující schéma je shrnutím subjektů působících na pojistném trhu 

a podléhajících státnímu dozoru. 

 

Schéma č. 4: Subjekty pojistného trhu podléhající státnímu dozoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

1.7 Asymetrie informací na pojistném trhu  

AI vzniká mezi všemi subjekty pojistného trhu. Protože záměrem práce je 

výzkum asymetrie informací na straně nabídky, a to ve fázi sjednání pojištění, jsou dále 

specifikovány subjekty a jejich vztahy na pojistném trhu zabývající se přímo sjednáním 

pojištění. Jedná se o pojistitele, zájemce o pojištění/pojistníka/pojištěného a PZ.   

Pro zjištění klíčových míst možnosti vzniku asymetrických informací je nutno 

vyjít z podstaty pojištění. Pojištění znamená prodej rizika pojišťovně. Prodej se 
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uskutečňuje na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi pojistníkem a pojišťovnou 

a může zde vstoupit pojišťovací zprostředkovatel. Riziko je tedy „přeneseno“ 

na pojišťovnu na základě pojistné smlouvy. Pojistná smlouva se uzavírá po určitém 

procesu, během kterého budoucí pojistník zjišťuje informace o pojišťovně, které 

prodává riziko, a očekává dodržení závazku v budoucnosti, a budoucí pojistitel zjišťuje 

informace o zájemci o pojištění, od kterého přebírá riziko. Pojišťovna provádí 

zhodnocení rizika budoucího klienta a zjišťuje postoj budoucího pojistníka k riziku, 

tj. úroveň zabezpečení a především výše úrovně risk managementu v řízení podniku 

ve vztahu k pojistnému riziku. Pojišťovna má v tomto procesu úkol vyhodnotit pojistné 

riziko budoucího klienta na základě provedených analýz, vyplněných dotazníků, 

provedených prohlídek a komunikace se zájemcem o pojištění. Budoucí pojistník má 

v tomto procesu úkol vyhodnotit pojišťovnu a její pojistný produkt. Vyhodnocení 

probíhá na základě veřejných informací o jeho postavení na pojistném trhu. Nabízený 

pojistný produkt je hodnocen na základě pojistných podmínek a ujednání v pojistné 

smlouvě.  Následující schéma je vyjádřením asymetrických informací mezi subjekty.  

 

Schéma č. 5: Místa vzniku asymetrických informací při uzavření pojistné smlouvy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 
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pojistníka/pojištěného vztahující se k pojistnému riziku a ke změnám v průběhu trvání 

pojistné smlouvy (Zákon o pojistné smlouvě, § 15, § 16) a povinnosti pojistníka 

v okamžiku nastalé pojistné události (Zákon o pojistné smlouvě, § 14). Zákon o pojistné 

smlouvě v § 17 taktéž stanovuje následky porušení povinností pojistníka nebo 

pojištěného. 

Neznalost pojistného produktu není jen o neznalosti krytí uzavřeného pojištění, 

ale také o neznalosti postupu během správy pojištění a během vzniku pojistné události. 

Prodejem rizika prostřednictvím pojistné smlouvy začíná správa pojištění, která 

zahrnuje kontrolu změn parametrů pojistné smlouvy. Během správy pojištění má 

pojistník povinnost vyhodnotit případné změny v předmětu pojištění a nebezpečí 

ohrožující předmět, tj. změnu v pojistném riziku. Každá informace vztahující se 

k uzavřenému pojištění má určitý vliv na výši pojistného a pojistného plnění. Neznalost 

informací může výrazně finančně poškodit oba subjekty pojistného vztahu a znamená 

riziko pro obě strany pojistného vztahu. 

 

Asymetrie informací na straně poptávky 

AI na straně poptávky znamená neznalost zájemce o pojištění, tj. budoucího 

pojistníka. Pojišťovna má nedostatečné informace o budoucím pojistníkovi. Tuto 

nedostatečnost má možnost zmírnit. Než dojde ke kalkulaci pojistného, pojišťovna 

provádí rizikovou analýzu klienta a následně vyhodnocení pojistného rizika. Zjišťování 

informací je ošetřeno legislativou. Dle zákona o pojistné smlouvě (§ 14) má pojistník 

povinnost pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se 

sjednávaného soukromého pojištění. Zákon stanovuje další povinnosti pojistníka 

v případě vzniku pojistné události a v případě změny výše pojistného rizika. V pojistné 

praxi se provádí před uzavřením pojistné smlouvy hodnocení rizika. Jsou kalkulovány 

hodnoty majetku vstupujícího do pojištění pojišťovnou ve spolupráci se zájemcem 

o pojištění. Na základě ocenění rizika a majetku je stanovena výše pojistného rizika 

a kalkulace pojistného.  

Zájemce o pojištění může mít snahu v každém případě z uzavření pojištění 

profitovat. Hrozí zde riziko nepříznivého výběru a morálního hazardu. Pojišťovna se 

těmto rizikům brání různými konstrukcemi pojistných produktů a výlukami z pojištění 

uvedenými v pojistných podmínkách. Pokud dojde k pojistnému podvodu, pak 
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v případě zjištění této skutečnosti pojišťovnou dojde k nezaplacení škody a subjekt se 

stává nepojistitelným. (Daňhel aj., 2007, s. 35)  

 

Asymetrie informací na straně nabídky 

 AI na straně nabídky znamená neznalost budoucího pojistitele. Zájemce 

o pojištění má nedostatečné informace o budoucím pojistiteli. Potřebné informace se 

týkají úrovně a stability pojišťovny jako subjektu na pojistném trhu a také úrovně 

a kvality pojistného produktu nabízeného pojišťovnou. Tuto nedostatečnost lze taktéž 

zmírnit. 

Než dojde k rozhodnutí pojistit se u vybrané pojišťovny, je nutné zjistit úroveň 

pojišťovny na pojistném trhu. Pojišťovna se v pojistné smlouvě zavazuje v případě 

vzniku nahodilé události poskytnout v sjednaném rozsahu pojištění. Pro splnění tohoto 

závazku hraje svou významnou úlohu státní dozor.  

Pojišťovnictví je založeno na systému rezerv. Státní dozor v pojišťovnictví 

stanovuje tvořit určité druhy rezerv a následně upravuje podle předpisu hospodaření 

pojišťovny s těmito rezervami. V současné době se v pojišťovnictví projevuje hledání 

optimální polohy tržně komfortní regulace, za kterou se považuje tzv. nepřímý dozor, 

kdy regulatorní orgány neprovádějí normativní a materiální dohled s okamžitými 

zjištěními a možností okamžitého opatření, ale zaměřují se na sledování finančního 

zdraví pojišťovny. Současná iniciativa směřuje ke kvalitativnímu zdokonalení regulace 

pojistných trhů a zavedení projektu Solvency II a IFRS Phase II. Aplikace projektů by 

měla přinést vyšší stabilitu pojistných trhů, vyšší míru klientské bezpečnosti a také 

významné snížení asymetrie informace pro klienty. Vyšší kvalita řízení odvětví 

pojišťovnictví je v těsnějším spojení objemu přijímaných rizik s kapitálovou 

přiměřeností pojišťovny, lepší řízení rizik uvnitř komerčních pojišťoven a vyšší 

transparentnost. (Daňhel aj., 2007, s. 36 - 37)  

 Se splněním závazku pojišťovny také souvisí znalost pojistného produktu. 

Zájemce o pojištění má povinnost dle zákona o pojistné smlouvě se prokazatelně 

seznámit s pojistnými podmínkami, které jsou součástí pojistné smlouvy (§ 4, odst. 4). 

Pojistnými podmínkami jsou smluvní podmínky zpracované pojišťovnou pro uzavírání 

pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo 

pro jednotlivé typy pojištění sjednávaných v rámci pojistného odvětví, zejména 

všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky (Zákon 
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o pojišťovnictví, § 3, písm. o). Pojistné podmínky nelze bez souhlasu pojistníka měnit. 

Pojistné podmínky obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku 

pojištění, vymezení pojistné události, výluky z pojištění, tj. podmínky, za kterých 

nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu 

pojistného plnění a jeho splatnost (Zákon o pojistné smlouvě, § 4, odst. 5). Pojistné 

produkty nabízejí různé pojišťovny a jejich rozsah může být rozdílný. Kromě znalosti 

pojistných podmínek pojišťoven je pro zájemce o pojištění důležité provést také analýzu 

a porovnání všech pojistných podmínek a provést rozhodnutí o výběru pojistitele.  

 

 Pojišťovací zprostředkovatel na straně nabídky a poptávky po pojištění 

Na stranu nabídky i poptávky po pojistném produktu vstupují PZ provádějící 

identifikaci rizika zájemce o pojištění a vyhodnocení pojistného produktu pojišťovny. 

Zákon o zprostředkovatelích (§ 4 - § 8) stanovuje podmínky pro vykonávání činnosti 

ve všech kategoriích pojišťovacího zprostředkovatele. Příloha č. 3, 4 a 5 k vyhlášce 

č. 582/2004 Sb. definuje rozsah odborného minima znalostí pro základní, střední a vyšší 

kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele. 

PZ ovlivňují neznalost obou stran pojistného vztahu. Jejich úkolem je 

informovat obě strany pojistného vztahu. Je nutno také uvést, že PZ jako subjekt 

pojistného trhu se také stává „neznámým“ subjektem jak pro pojistníka, tak 

pro pojišťovnu. Hrozí zde riziko podvodného pojišťovacího zprostředkovatele. Tuto 

neznalost lze taktéž zmírnit. Riziko neznalosti PZ je na pojistném trhu ošetřeno do jisté 

míry státním dozorem nad pojišťovacími zprostředkovateli a odpovídající legislativou. 

Informace o PZ na pojistném trhu je možno získat referencemi od jiných pojistníků 

a pojištěných a také od pojišťoven. Další možností jsou webové stránky o PZ a také 

informace dostupné z asociací (v případě PM).  

 

1.8 Živelní pojištění a jeho základní charakteristiky 

Legislativa vztahující se k pojištění v České republice rozděluje pojištění 

na životní a neživotní (Zákon o pojišťovnictví, § 3, odst. 2) a na pojištění škodové 

a obnosové (Zákon o pojistné smlouvě, § 3, písm. z, aa). Živelní pojištění spadá 

do kategorie neživotního pojištění a do kategorie škodového pojištění. Skupiny 

neživotního pojištění jsou specifikovány Přílohou č. 1, Částí B zákona o pojišťovnictví. 

Neživotní pojištění je rozděleno celkem do osmnácti skupin a živelní pojištění patří 
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do osmé a deváté. Osmá skupina je pojištěním škod na majetku způsobených požárem, 

výbuchem, vichřicí, přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, 

záplava), jadernou energií a sesuvem nebo poklesem půdy. Devátá skupina je 

pojištěním jiných škod na majetku vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými 

pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), 

nejsou-li tato zahrnuta v bodě osmém, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech 

způsobených nákazou nebo jinými nebezpečími. Pojištění škodové dle zákona 

o pojistné smlouvě je soukromým pojištěním, jehož účelem je náhrada škody vzniklé 

v důsledku pojistné události. 

Živelní pojištění je pojištěním majetku nebo také majetkovým pojištěním, což 

zákon přímo jako odvětví neuvádí. Nicméně rozsah osmé a deváté skupiny odvětví 

neživotního pojištění hovoří o pojištění škod na majetku. V literárních zdrojích 

a v pojistné praxi se používají různá členění dle různých hledisek dále uvedených. 

Do těchto členění je vždy zařazeno pojištění živelní.  

Škodové pojištění lze rozdělit na pojištění aktiv, pasiv a výnosů (Cipra, 2006, 

s. 20). Živelní pojištění je dle tohoto dělení zařazeno do kategorie pojištění aktiv. 

Pojištění majetku zahrnuje krytí pojistných nebezpečí, jejichž realizací dochází 

ke škodám na majetku (poškození, zničení, ztráta věcných hodnot, finanční ztráty). 

Pojištění majetku zahrnuje krytí celé řady nebezpečí, která lze rozdělit podle jejich 

důsledků na: 

- pojistná nebezpečí, při jejichž realizaci dochází ke vzniku přímých věcných škod, 

- pojistná nebezpečí, při jejichž realizaci dochází ke vzniku finančních ztrát. 

Živelní pojištění je zařazeno do první oblasti. Kromě živelních nebezpečí (vč. 

vodovodního nebezpečí) zde patří také nebezpečí havarijní, strojní, odcizení 

a vandalství.  Pojištění přerušení provozu je zařazeno do druhé oblasti. Pojistné 

nebezpečí přerušení provozu je nebezpečí škod v důsledku přerušení provozu nebo 

výroby v důsledku živelní události, havárie, výpadku dodávky energie apod. Do druhé 

kategorie spadají také nebezpečí úvěrová. (Ducháčková, 2003, s. 121 - 122) 

Předmětem pojištění majetku je majetek fyzických nebo právnických osob. 

Pojištění majetku lze dělit na pojištění věcí, tj. nemovitých a movitých, a na pojištění 

zájmů, tj. finančních ztrát (Hora, 2004, s. 21). Objekty neživotního pojištění jsou věci 

nemovité, movité, zdraví člověka, odpovědnost za škodu a zájmy (Majtánová aj., 2006, 

s. 152). Nemovité a movité věci lze pojistit proti živelním nebezpečím.  
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Následující tabulka je shrnutí provedeného dělení živelního pojištění v rámci 

platné legislativy a literatury. 

 

Tabulka č. 1: Zařazení živelního pojištění dle kategorií   

Kategorie Zařazení živelního pojištění do 

Zákon o pojišťovnictví neživotního pojištění 

Zákon o pojistné smlouvě škodového pojištění 

Pojištění škodové pojištění aktiv 

Pojištění objektů neživotního pojištění pojištění věcí 

Pojištění majetku pojištění věcí nemovitých a movitých 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Pojištění je přenos rizika na pojišťovnu a riziko je charakterizováno pojištěným 

předmětem, pojistným nebezpečím a pojistným rizikem. Pojištěný předmět a pojistné 

nebezpečí jsou v konkrétní pojistné smlouvě blíže specifikovány. Při sjednávání 

pojistné smlouvy je nutné věnovat maximální pozornost této specifikaci, protože 

vyjadřuje rozsah sjednaného pojištění a má vliv na výši pojistného a pojistného plnění. 

Charakteristiky pojistné smlouvy ovlivňující finanční toky konkrétního pojištění 

vytvářejí soubor informací o pojištění, na který je práce zaměřena. Kromě správného 

definování předmětu a nebezpečí je také podstatné monitorovat tyto charakteristiky 

během trvání pojištění a každou změnu do pojistné smlouvy zahrnout.  K bezchybnému 

definování musí být podnik seznámen se všemi informacemi vztahujícími se 

k živelnímu pojištění. Pochybení znamená pro podnik vždy finanční újmu při pojistném 

plnění, ale také při placení pojistného.  

 V další části práce následuje představení základních charakteristik živelního 

pojištění, které jsou východiskem pro další výzkum asymetrických informací. Pro popis 

je použita legislativa a literatura. Následující tabulka uvádí charakteristiky živelního 

pojištění. Živelní nebezpečí nebude součástí dalšího výzkumu. 
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Tabulka č. 2: Charakteristiky živelního pojištění  

Pojištění  Živelní pojištění Charakteristiky živelního pojištění 

Předmět pojištění Pojištěný majetek 

Položka majetku 

Vlastnický vztah k majetku 

Poloha vzniku škody na majetku 

Výluky z pojištěného majetku 

Pojistná hodnota a pojistná částka * 

Pojistné nebezpečí Živelní nebezpečí 

Druhy živelních nebezpečí 

Limit plnění 

Spoluúčast na škodě 

Výluky z pojištěných nebezpečí 

Pramen: Vlastní zpracování 
*Pozn.: V práci je dále charakteristika označována jako „Pojistná hodnota“. Pojistná hodnota je 

pojmem velmi úzce souvisejícím s pojistnou částkou (viz následující popis charakteristiky). 

 

Předmětem pojištění je majetek, tj. movitý a nemovitý patřící podniku. Majetek 

je ohrožen pojistným nebezpečím živelním. Pojištění majetku proti živelním 

nebezpečím tvoří vždy základ pojistného programu. Zpravidla je důležité pojistit 

veškerý majetek s výjimkou nadměrně opotřebované budovy, stavby nebo zařízení. Je 

možné pojistit majetek na vyjmenovaná nebezpečí nebo na všechna nebezpečí (Janata, 

s. 76). Pojištění na všechna rizika (všerizikové pojištění nebo all risks pojištění) je 

nejširším pojistným krytím pro podnik, ale sjednává se výjimečně. Nabídka tohoto 

pojistného krytí je vždy na individuálním posouzení dané pojišťovny. Důvodem postoje 

pojišťovny je výše pojistného rizika budoucího klienta. Pojišťovny all risks pojištění 

nabízejí podnikům s nižším pojistným rizikem. Přijímají do pojištění jen některé 

činnosti a požadují určitou úroveň zabezpečení. 

 

Pojištěný majetek v živelním pojištění 

Analýza asymetrických informací je v dalších kapitolách zaměřena jen 

k předmětu pojištění, tj. k majetku podniku. Špatná specifikace předmětu pojištění 

ohrožuje neúplným pojištěním majetku, úplným nepojištěním některého majetku a také 

podpojištěním nebo přepojištěním. Vše vede k finanční ztrátě podniku. Předmět 

pojištění zahrnuje ve své specifikaci velmi významný krok, kterým je ocenění majetku, 

a je mu kladen velký význam z hlediska neznalosti. Je zde patrná velmi výrazná 

asymetrie informací. 

 Pojištění majetku v živelním pojištění je dáno charakteristikami: „položka 

majetku“, „vlastnický vztah k majetku“, „poloha vzniku škody na majetku“, „výluky 
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z pojištěného majetku“ a „pojistná hodnota“. Pojistná hodnota má v těchto 

charakteristikách podstatnější úlohu. Správné určení pojistné hodnoty a následné 

stanovení pojistné částky do ujednání pojistné smlouvy je úzce propojeno s ostatními 

charakteristikami. Nelze správně stanovit druh pojistné hodnoty a výši pojistné hodnoty, 

aniž by nebylo stanoveno místo pojištění, vlastnický vztah k majetku. Uvedené 

charakteristiky vstupují do analýzy pojistných podmínek. Charakteristiky tvoří soubor 

informací k pojištěnému majetku a vytvářejí riziko neznalosti informace pro pojistníka.  

Majetek je v pojistné smlouvě definován hodnotou, polohou, vlastnickým 

vztahem. Majetek pro pojištění lze sjednotit do souboru věcí nebo specifikovat 

jednotlivě vyjmenovanou položkou. Se souborem pojištěných věcí souvisí výluky 

z pojištěných věcí, které jsou standardně dány nebo jsou speciálně pro podnik ujednány. 

Hodnota předmětu je pojistnou hodnotou a je to výsledek ocenění. Pojistná hodnota je 

v pojistné smlouvě pojistnou částkou. Poloha vzniku škody na majetku je stanovena 

v pojistné smlouvě místem pojištění, např. adresa podniku. Vlastnický vztah 

k pojištěnému předmětu je dán především vlastnictvím pojištěného podniku, ale může 

se také jednat o pojištění věcí, které podnik nevlastní, ale po právu je užívá nebo je 

převzal na základě smlouvy.  

 

Položka majetku 

Předmětem živelního pojištění je majetek a ten je nutno správně specifikovat 

v ujednáních pojistné smlouvy. Pojistit lze věc, soubor věcí nebo jiný majetek 

vymezený v pojistné smlouvě (Zákon o pojistné smlouvě, § 37, odst. 1). Je-li pojištěn 

soubor věcí, vztahuje se soukromé pojištění na všechny věci, které k souboru náleží 

v okamžiku pojistné události (Zákon o pojistné smlouvě, § 38, odst. 1). Do oblasti 

neživotního pojištění patří pojištění nemovitých a movitých věci. Nemovité věci jsou 

budovy a stavby. Mezi movité věci patří věci hmotné a stále častěji věci nehmotné. 

Do této oblasti patří pojištění strojů, zásob, dopravních prostředků, uměleckých děl, 

peněz, cenností, skel, neónových světelných reklam, výstav a veletrhů, softwaru, cizích 

věcí převzatých s cílem prodeje, úschovy, oprav atd. (Majtánová aj., 2006, s. 152).  

Definování věcí, příslušenství věcí a součástí věcí uvádí Občanský zákoník 

č. 40/1964 Sb. (dále jen občanský zákoník). Tyto definice nejsou obsahem zákona 

o pojistné smlouvě a nemusí být uvedeny v pojistných podmínkách pojišťoven, i když 

pojistná praxe s těmito pojmy běžně pracuje. Věci se dělí dle občanského zákoníku 
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(§ 119) na věci movité nebo nemovité. Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se 

zemí pevným základem. Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže 

být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Stavba není součástí pozemku (§ 120). 

Příslušenstvím věci jsou věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny 

k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. V případě pojištění nejsou předmětem 

majetkového pojištění pozemky (§ 121).  

Soubor tvoří věci, které mají podobný nebo stejný charakter nebo jsou určeny 

ke stejnému hospodářskému užití. Může jít jak o soubor budov, tak o soubor movitých 

věcí. Podstatné pro uvedení v pojistné smlouvě je, aby bylo možno vymezený soubor 

v případě potřeby jednoznačně identifikovat (Bradáč, 1998, s. 675). Stejně tak je 

podstatná identifikace jednotlivě vyjmenovaných věcí k pojištění.  

 

Vlastnický vztah k pojištěnému majetku 

Se specifikací majetku souvisí vlastnický vztah k majetku firmy. V zákoně 

o pojistné smlouvě se v § 10 hovoří o pojištění cizího pojistného rizika.  Zákon 

ujednává možnosti uzavření cizího pojistného rizika, hovoří o povinnostech pojistníka 

a o právu na pojistné plnění. Paragraf ujednává, že pojistník může uzavřít pojistnou 

smlouvu na pojistné riziko pojištěného, který je osobou odlišnou od pojistníka. Pojistník 

je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho 

pojistného rizika. Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže 

prokáže splnění povinnosti o seznámení pojištěného s obsahem pojistné smlouvy 

a jestliže prokáže, že mu byl k přijetí pojistného plnění dán souhlas pojištěného, 

popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník 

sám. 

Další informace vztahující se k vlastnickému vztahu zákon o pojistné smlouvě 

nestanovuje a tuto problematiku řeší pojistné podmínky pojišťoven. Občanský zákoník 

definuje vlastnictví věci v části druhé a celé hlavě první.  

Vlastnictví majetku je stanoveno v pojistné smlouvě. Standardně jsou pojištěné 

věci ve vlastnictví podniku. Cizí věci je možné pojistit dle podmínek každé pojišťovny.  

 

Poloha vzniku škody na majetku 

Poloha vzniku škody na majetku je místem pojištění z hlediska terminologie 

pojistné smlouvy. Zákon o pojistné smlouvě nespecifikuje tento pojem a místo pojištění 
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je obsahem pojistných podmínek pojišťoven. Místo pojištění se vztahuje k pojištěnému 

majetku a pokud není dodrženo, pak je majetek nepojištěn. 

 

Výluky z pojištěného majetku 

Obecně výluky jsou vždy součástí pojistných podmínek. Pojistné podmínky jsou 

součástí pojistné smlouvy a musí obsahovat stanovení podmínek, za kterých nevzniká 

pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, tj. výluky z pojištění (Zákon o pojistné 

smlouvě, § 4, odst. 5). Pojistník s pojistnými podmínkami musí prokazatelně seznámit 

a pojistitel nemůže bez jeho souhlasu tyto podmínky měnit. 

Výluky z pojištění jsou obsahem pojistných podmínek každé pojišťovny 

a znamenají omezení pojistného krytí. V pojistných podmínkách je uveden majetek, 

který buď lze připojistit v rámci ujednání pojistné smlouvy, nebo je vyloučen striktně.  

 

Pojistná hodnota  

Pojistná částka se bezprostředně vztahuje k hodnotě pojištěného předmětu 

(majetek, zájem), která je nazývaná pojistnou hodnotou. Pojistná hodnota je nejvyšší 

možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat (Zákon 

o pojistné smlouvě, § 3, písm. o). Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která je 

určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění (Zákon o pojistné smlouvě, 

§ 28, odst. 1).  

Pokud lze určit pojistnou hodnotu majetku, je horní hranice pojistného plnění 

určená pojistnou částkou. Pojistná částka se stanovuje v pojistné smlouvě na návrh 

pojistníka tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření 

pojistné smlouvy. Pokud nelze určit pojistnou hodnotu majetku, je horní hranice 

pojistného plnění určena limitem plnění. Limit pojistného plnění se v pojistné smlouvě 

stanoví i v případě, že se soukromé pojištění vztahuje pouze na část hodnoty 

pojištěného majetku, tzv. zlomkové pojištění. (Zákon o pojistné smlouvě, 

§ 28, odst. 2, 3) 

Limit plnění lze sjednat i v případě možnosti stanovení pojistné hodnoty, pokud 

tomu odpovídá pojistný zájem (Zákon o pojistné smlouvě, § 28, odst. 2 a 3). Dále zákon 

uvádí důležitou informaci, že hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu škodnou 

událost, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak (§ 28, odst. 5). Situaci dle zákona 

o pojistné smlouvě znázorňuje následující schéma. 
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Schéma č. 6: Hranice pojistného plnění dle zákona o pojistné smlouvě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Hodnota majetku je dána buďto pojistnou částkou, nebo limitem plnění. Limit 

plnění v tomto kontextu je pojistnou částkou u pojištění na první riziko. Horní hranicí 

pojistného plnění je limit na první riziko, který plní v tomto pojištění pojistnou sumu 

s tím rozdílem, že je po dohodě obou smluvních stran vědomě snížený pod pojistnou 

hodnotu. V tomto případě neplatí ujednání o podpojištění a přepojištění. Limit prvního 

rizika je horní hranicí plnění pojišťovny za jednu a všechny pojistné události vzniklé 

v jednom pojistném roce. (Majtánová aj., 2006, s. 166)   

U škodových pojištění je pojistné plnění závislé na výši nastalé škody, vychází 

se ze vzájemných kvantitativních vztahů mezi výší pojistného plnění a škody. V této 

souvislosti se mluví o krytí konkrétní potřeby. Výše odškodnění je dána vztahem: 

pojistné plnění ≤ škoda 

Účelem škodového pojištění je náhrada vzniklé škody. Pojištěný nemůže získat 

od pojišťovny pojistné vyšší než je škoda. Pojištění nemůže vést k obohacení, je určeno 

pouze k náhradě nastalé škody. Relace mezi pojistným plněním a škodou se označuje 

jako intenzita pojistné ochrany (i)  

i = 
pojistné plnění 

škoda 

        

Pokud je intenzita pojistné ochrany rovna hodnotě 100 %, vzniká plné pojištění. Pokud 

je intenzita pojistné ochrany menší než hodnota 100 %, vzniká podpojištění. Pokud je 
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    HODNOTU 
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Limit pojistného 

plnění 
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intenzita pojistné ochrany větší než hodnota 100 %, vzniká přepojištění. (Ducháčková, 

2003, s. 39) 

Termín podpojištění a přepojištění je stanoven zákonem o pojistné smlouvě. 

Přepojištění vzniká, převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného 

majetku. Pojistník nebo pojistitel může navrhnout, aby byla pojistná částka snížena 

při současném poměrném snížení pojistného pro další pojistné období následující 

po této změně. Pokud návrh na snížení pojistné částky nebude pojistitelem přijat 

ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho obdržení, soukromé pojištění zaniká uplynutím 

posledního dne této lhůty. (Zákon o pojistné smlouvě, § 40) 

Pokud nastane pojistná událost, pak bude pojištěnému zaplacena skutečná škoda, 

tj. pojistná hodnota, nikoli sjednaná pojistná částka. V případě sjednání pojištění 

s přepojištěním majetku dochází k finanční ztrátě placením pojistného, protože pojistná 

částka je přímo úměrná výši pojistného. Proto je podstatné pro pojistníka a pojištěného 

vyhnout se přepojištění a stanovit pojistnou částku ve výši pojistné hodnoty.  

Podpojištění vzniká tehdy, je-li pojistná částka v době pojistné události nižší 

než pojistná hodnota pojištěného majetku. Pojistitel sníží pojistné plnění v poměru, 

v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, 

nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. (Zákon o pojistné smlouvě, § 41) 

V tomto případě dochází k finanční ztrátě při nastalé pojistné události a pojištění 

neplní svou funkci, tj. náhrada vzniklé škody. V případě pojištění s limitem plnění je 

zapotřebí ujednat, že neplatí ujednání o podpojištění.  

Škodové pojištění má tři základní formy. Jedná se o ryzí zájmové pojištění, 

pojištění na první riziko a pojištění na plnou hodnotu. Ryzí zájmové pojištění je 

pojištěním bez pojistné částky a tento druh pojištění nelze sjednat u pojištění majetku. 

(Ducháčková, 2003, s. 39) 

Pojištění na první riziko se taktéž někdy označuje jako ohraničené ryzí 

zájmové pojištění. Pojistná částka udává horní hranici pojistného plnění. Intenzita 

pojistné ochrany závisí na výši stanovené pojistné částky. U této formy pojištění 

nevzniká riziko podpojištění. (Ducháčková, 2003, s. 41) 

Pojištění na první riziko je možnou formou pojištění majetku, a to pro případ, že 

je problematické stanovit pojistnou hodnotu majetku např. z důvodu proměnlivosti 

hodnoty. Sjednává se výjimečně pro některé položky nebo soubory majetku (peníze, 

nehmotný majetek). V případě pojištění na první riziko neplatí ujednání o podpojištění, 
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ale je tuto skutečnost nutno ujednat v pojistné smlouvě, pokud není ujednáno v rámci 

pojistných podmínek.  

Pojištění na plnou hodnotu je základní formou pojištění majetku. Pojistné 

plnění je závislé na stanovené pojistné hodnotě (hodnotě pojištěného majetku). Předem 

je třeba určit hodnotu pojišťovaného majetku s ohledem na změny ekonomických 

podmínek během doby pojištění. Pojistná částka udává horní hranici pojistného plnění 

(ta je dána udanou hodnotou pojištěného majetku) a intenzitu pojistné ochrany, neboť 

může dojít k podpojištění. (Ducháčková, 2003 s. 43) 

Následující tabulka shrnuje možné případy pojištění na plnou hodnotu 

a vyjadřuje vliv pojistné částky na pojistné plnění a pojistné. 

  

Tabulka č. 3: Vznik podpojištění a přepojištění a vztah k výši PPL a k výši pojistného 

Výpočet pojistného 

plnění 

Porovnání PČ a 

PH 

Plné pojištění 

Podpojištění 

Přepojištění 

Výše pojistného 

ve vztahu k PČ 

 

 

PPL = 
PČ 

.  škoda 
PH 

PČ = PH 
Plné pojištění 

PPL = škoda 

Správná výše 

pojistného 

PČ < PH 
Podpojištění 
PPL < škoda 

Nižší hodnota 

pojistného 

PČ > PH 
Přepojištění 

PPL = škoda 

Vyšší hodnota 

pojistného 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Pojistná hodnota jednotlivých položek majetku může být stanovena jako nová 

cena nebo časová cena. Zákon o pojistné smlouvě taktéž hovoří o obvyklé ceně (dále 

jen OC)
15

.  

Nová cena (dále jen NC) je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase 

věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného 

druhu a účelu (Zákon o pojistné smlouvě, § 3, písm. w). Nová cena je reprodukční 

cenou majetku a z pohledu oceňování a při jejím stanovení se nezapočítává amortizace 

majetku.  

 

 

______________________________________________________________________ 

15
 Pojmy obvyklá cena a obecná cena jsou ekvivalentní. V oblasti oceňování se taktéž používá 

pojem tržní cena nebo obchodovatelná. 
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Časová cena (dále jen ČC) je cena, kterou měla věc bezprostředně 

před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni 

opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k znehodnocení věci, k němuž došlo její 

opravou, modernizací nebo jiným způsobem (Zákon o pojistné smlouvě, § 3, písm. v).  

Zákon o pojistné smlouvě uvádí taktéž pojem obvyklá cena (§ 37, odst. 3), 

tj. taktéž pojem obecná cena.
  
Pojištění na obvyklou cenu přichází v úvahu, pokud není 

v pojistné smlouvě stanovena nová nebo časová cena. Obvyklá cena vychází z definice 

dle Zákona č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen 

zákon o oceňování majetku). Dle § 2, odst. 1 je obvyklou cenou cena, která by byla 

dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 

kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

Dle výše uvedených možností stanovení pojistné hodnoty je pro pojištění 

majetku nejvhodnější sjednání nové ceny. V tomto případě nebude pojištěný krácen 

při pojistném plnění. V případě časové ceny je každé pojistné plnění kráceno 

amortizací. ČC se používá u neudržované nemovitosti. Většinou je to nemovitost, 

ve které nelze provozovat činnost. ČC se u movitých věcí používá v případě vysokého 

opotřebení. 

V případě obvyklé ceny je nutné v pojistné smlouvě ujednat výpočet pojistného 

plnění, pokud takto nestanovují pojistné podmínky. I v tomto případě je pojištěný 

při pojistném plnění krácen, protože neobdrží plnění v nových cenách. 

Pro majitele nemovitosti je optimální, když je správně pojištěn na novou cenu, 

při odpovídající spoluúčasti a pojistné částce. NC zahrnuje hodnotu veškerých nákladů 

na nové pořízení budovy v daném místě a čase, včetně ceny projektové dokumentace. 

Což znamená, že v případě totální škody by pojistné plnění od pojišťovny a prostředky 

získané prodejem zbytků měly pokrýt veškeré náklady na postavení nového objektu 

stejného rozsahu a provedení jako stavba původní. (Bradáč, aj., 1998, s. 684)  

Stejně jako pojištění nemovitosti je podstatné pojištění movitých věcí na NC, 

a to především pro pojištění strojní a technologická zařízení. V případě pojištění 

podniku mohou dosahovat tyto movité věci i vyšších hodnot než jsou hodnoty 

nemovitostí. V případě pojištění na NC bude případné pojistné plnění odpovídat potřebě 
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nezměněného příjmu v případě pojistné události a pouze toto pojistné plnění uspokojí 

pojištěného s averzí k riziku v případě pojistné události.   

Pro stanovení pojistné hodnoty (nové ceny) pojišťovaného majetku se používají 

v pojistné praxi dvě metody směřující ke zjištění výchozí hodnoty stavby, tj. hodnoty 

stavby v novém stavu (Bradáč, 2009, s. 99). Výsledkem aplikace metod je reprodukční 

cena majetku. První metodou je přepočet pomocí cenových indexů. Provádí se 

přepočet z jednoho období na období současné. Metoda se používá pro movité 

i nemovité věci. Druhou metodou je přepočet ceny podle tzv. technicko-

hospodářských ukazatelů, zobecněných z kompletních staveb za jednotku (Kč/m
3
). 

Tato metoda je zjednodušenou metodou dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 

Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen oceňovací 

vyhláška) v části „Oceňování staveb nákladovým způsobem“ bez zahrnutí opotřebení 

nemovitosti. 

Zákon o pojistné smlouvě nestanovuje postupy stanovení pojistné hodnoty. 

Každá pojišťovna má své metodiky pro stanovení pojistné hodnoty. Nezávazný 

postup výpočtu hodnoty nemovitosti lze vyhledat na webových stránkách ČAP. Jedná 

se o orientační výpočet a je zde upozorněno, že vypočtená hodnota na kalkulačce je 

minimální hodnotou pro pojištění na novou cenu.  

„Novou cenou se rozumí cena, za kterou by bylo možné postavit nemovitost 

stejného druhu, velikosti a kvality. Pojistná částka (horní hranice plnění) stanovená 

v pojistné smlouvě by měla minimálně odpovídat vypočtené pojistné hodnotě. Pokud je 

sjednaná pojistná částka nemovitosti nižší než pojistná hodnota, dochází pravděpodobně 

k podpojištění objektu. V případě pojistné události by pak pojistné plnění nepokrylo 

vzniklou škodu v plné výši. Pouze správně stanovená pojistná částka zaručuje 

dostatečnou pojistnou ochranu. Pro úpravu pojistné smlouvy kontaktujte obchodního 

zástupce své pojišťovny.“ (www.cap.cz, 2011) 

Asociace dále upozorňuje přímo na webových stránkách, že je výpočet proveden 

zjednodušenou formou a nezahrnuje cenu pozemku. Může se lišit od přesného výpočtu 

hodnoty nemovitosti, provedeného soudním znalcem, i od výpočtů jednotlivých 

pojišťoven. Výpočet hodnoty je minimální pojistnou hodnotou pro nemovitosti běžného 

typu. Jakékoliv nadstandardní stavební prvky hodnotu zvyšují. Pojistná hodnota 

nadstandardních nemovitostí může být až několikanásobně vyšší. (www.cap.cz, 2011)  
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Dle informací na webových stránkách ČAP je zřejmé, že budoucí klient 

pojišťovny nemůže v žádném případě provedený výpočet považovat za správné ocenění 

nemovitostí. Výpočet je možno provést jen pro rodinné domy, rekreační chalupy, 

rekreační chaty, zahrádkářské chaty a garáže. Výši hodnoty ovlivňují tyto 

charakteristiky: typ střechy (sklonitá, plochá), typ objektu (počet podlaží, podsklepení, 

podkroví), celková plocha (součet zastavěných ploch všech nadzemních podlaží včetně 

podkroví). ČAP neuvádí podstatnou informaci pro klienta, že odpovědnost za výši 

pojistné částky nese pojistník/pojištěný. 

 

1.9 Analýza pojistného trhu s živelním pojištěním podniku 

K vyhodnocení asymetrických informací je nutno provést analýzu trhu 

s živelním pojištěním pro podniky. Pro analýzu pojistitelů jsou použita data dle výroční 

zprávy 2010 ČAP a individuálních výsledků jejich členů za rok 2010. Dle těchto údajů 

pojistný trh členů ČAP v neživotním pojištění vykazuje celkovou částku 81 092 468 

tis. Kč. Dle výsledků ČNB za rok 2010 pojistný trh všech pojistitelů v neživotním 

pojištění vykazuje částku 84 231 496 tis. Kč. Podíl členů ČAP na předepsaném 

pojistném České republiky za rok 2010 je více než 96 %. Celkový počet řádných členů 

ČAP je 30 a jejich přehled je uveden v příloze č. 1. Živelní pojištění dle výsledků ČAP 

sjednává 13 pojišťoven a jejich přehled se nachází v níže uvedené tabulce. 

 

Tabulka č. 4: Přehled pojistitelů sjednávajících živelní pojištění podniku 

Poř. č. Název pojistitele Zkratka 

1. Allianz pojišťovna, a.s. ALLIANZ 

2. Česká pojišťovna a.s. ČP 

3. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Viena Insurance Group ČPP 

4. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB ČSOBP 

5. Generali Pojišťovna a.s. GP 

6. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. HVP 

7. HDI Versicherung AG, organizační složka HDI 

8. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group KOOP 

9. MAXIMA pojišťovna, a.s. MAXIMA 

10. Slavia pojišťovna a.s. SLAVIA 

11. Triglav pojišťovna, a.s. TRIGLAV 

12. UNIQA pojišťovna, a.s. UNIQA 

13. Wűstenrot pojišťovna a.s. WŰST 

Pramen: Vlastní zpracování 
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Pojistný trh s pojištěním živelním pro podniky 

Za rok 2010 bylo vykazováno celkové předepsané pojistné, předepsané pojistné 

za neživotní pojištění a předepsané pojistné za živelní pojištění pro podniky 

dle následující tabulky. Údaje jsou v tis. Kč a jsou čerpány z „Individuálních výsledků 

členů ČAP (VZ 2010)“ (www.cap.cz, 2011). V tabulce je provedeno seřazení 

dle celkového předepsaného pojistného za rok 2010. 

 

Tabulka č. 5: Předepsané pojistné dle pojistitelů za rok 2010 

Pojistitel 

Celkové předepsané 

pojistné 

(tis. Kč)  

Předepsané pojistné 

z neživotního 

pojištění  

(tis. Kč) 

Předepsané pojistné 

z pojištění živelního 

pro podniky  

(tis. Kč) 

ČP 38 399 459 22 743 272 2 697 455 

KOOP 30 894 705 22 537 618 2 975 606 

ALLIANZ 10 651 217 7 030 270 918 573 

ČSOBP 10 235 126 3 944 483 618 706 

GP 8 946 565 6 111 512 1 297 878 

ČPP 6 371 839 4 519 403 352 602 

UNIQA 4 971 504 3 722 082 451 061 

TRIGLAV 679 609 679 609 19 629 

SLAVIA 658 380 658 380 26 436 

HVP 522 123 511 530 124 693 

MAXIMA 372 417 371 636 55 511 

HDI 325 908 325 908 217 707 

WŰST 316 446 316 446 931 

Celkem 113 345 298 73 472 149 9 756 788 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Dle údajů uvedených v předchozí tabulce je patrné, že pořadí pojistitelů 

dle předepsaného pojistného z pojištění živelního je rozdílné než pořadí pojistitelů 

dle předepsaného celkového pojistného. Na tuto skutečnost navazuje následující 

tabulka. Pojistitelé v tabulce jsou seřazeni dle předepsaného pojistného živelního 

pojištění podniku. Je zde uvedena výše a také procentuální podíl pojistitele na celkovém 

pojistném trhu dle předepsaného pojistného. 
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Tabulka č. 6: Předepsané pojistné dle pojistitelů na pojistném trhu s živelním pojištěním 

podniku za rok 2010 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Pojišťovny KOOP, ČP, GP a ALLIANZ dosahují pojistné větší než 1 mld. Kč. 

Prvenství na pojistném trhu s pojištěním živelním má v České republice KOOP. ČP je 

na druhém místě, což neplatí v celkovém předepsaném pojistném a v předepsaném 

pojistném dle neživotního pojištění.  

Pro další posouzení informací nebude zařazena pojišťovny WŰST z důvodu 

velmi nízkého podílu na pojistném trhu s živelním pojištěním podnikatelů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojistitel 

Předepsané pojistné 

z pojištění živelního  

(tis. Kč) 

Procentuální podíl 

na pojistném trhu 

(%) 

KOOP 2 975 606 30,50 

ČP 2 697 455 27,65 

GP 1 297 878 13,30 

ALLIANZ 918 573 9,41 

ČSOBP 618 706 6,34 

UNIQA 451 061 4,62 

ČPP 352 602 3,61 

HDI 217 707 2,23 

HVP 124 693 1,28 

MAXIMA 55 511 0,57 

SLAVIA 26 436 0,27 

TRIGLAV 19 629 0,20 

WŰST 931 0,01 

Celkem 9 756 788 100,00 
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2 Analýza pojistných podmínek a zákona o pojistné smlouvě 

z pohledu asymetrie informací 

Pojistná smlouva o živelním pojištění se řídí pojistnými podmínkami pojistitelů 

(dále jen PP). Zákon o pojistné smlouvě stanovuje (§ 4) pojistné podmínky jako součást 

pojistné smlouvy, pokud nejsou uvedeny přímo v pojistné smlouvě. Zákon stanovuje 

doporučený obsah PP. Rozsah může být mnohem širší. Protože povinností pojistníka je 

se seznámit s tímto dokumentem, je kromě kvalitativního obsahu podmínek také 

nezanedbatelné zhodnocení možnosti vyhledání pojistných podmínek na webových 

stránkách pojišťoven a zhodnocení formálního zpracování pojistných podmínek. 

Posouzení asymetrických informací z kvalitativního pohledu vychází ze dvou 

veřejných zdrojů. Prvním z nich je zákon o pojistné smlouvě a druhým jsou konkrétní 

PP jednotlivých pojistitelů. Analýza asymetrických informací je provedena 

pro pojištěný předmět v živelním pojištění, a to dle čtyř charakteristik: „položka 

majetku“, „vlastnický vztah k majetku“, „poloha vzniku škody na majetku“ a „výluky 

z pojištěného majetku“. Pátá a poslední charakteristika „pojistná hodnota“ je 

analyzována samostatně v další kapitole.  Každá charakteristika má vymezený 

soubor informací, se kterým by se měl budoucí pojistník seznámit. Tímto dojde 

ke snížení jeho rizika v neznalosti pojištěného předmětu a znalost každé informace 

snižuje asymetrii informací v této vymezené oblasti. Tyto informace by měly být 

uvedeny v PP pojistitelů. Analýza zjišťuje především uvedení stanovených informací 

a následně posuzuje jejich obsahovou úroveň. 

  

2.1 Analýza pojistných podmínek pojistitelů z pohledu formálního 

zpracování a možnosti vyhledání na webových stránkách  

 Každý pojistitel má jinou koncepci pojistných podmínek. PP dle formálního 

zpracování jsou analyzovány podle těchto kritérií:  

- počet stran pojistných podmínek, 

- počet dokumentů pojistných podmínek,  

- skutečnost, zdali dokument obsahuje informace nevztahující se k živelnímu 

pojištění, 

- počet pojistných produktů nepatřících k živelnímu pojištění. 
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Počet stran je ve většině případů zaokrouhlen nahoru, i když informace 

nedosahují rozsah celé strany. U pojistitelů, kteří mají i nepatřící informace v rámci 

jednoho dokumentu, je rozsah zaokrouhlen na 0,5 stran. Údaj je orientační, protože 

může být zavádějící. Do hodnocení dle formálního pohledu není zařazen tento údaj, 

protože každá pojišťovna má zvolené jiné formální zpracování (písmo, odstavce). 

Dalším důvodem je, že počet stran souvisí s kvalitou informací v dokumentu. Nelze říci 

bez kvalitativního posouzení, že nižší počet stran je pro klienta pojišťovny výhodnější. 

Formální hodnocení PP není také zaměřeno na oblast vyjadřovací (srozumitelnost). 

Pro analýzu vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách jsou 

zvolena tato kritéria: 

- skutečnost zveřejnění znění pojistných podmínek k živelnímu pojištění, 

- počet pojistných produktů pro podnik zahrnující živelní pojištění. 

Při vyhledání PP se klient řídí pojmy: pojištění firmy, majetkové pojištění, 

živelní pojištění. Pojmy by měly být návodem při algoritmu vyhledání a následující 

analýza se na tento postup taktéž zaměřuje. 

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

KOOP má PP pro pojištění podniku zpracovány v jednom dokumentu s názvem 

„Pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik – TREND 7“. Tento dokument 

obsahuje celkem 9 samostatných částí (pojistných podmínek) s celkovým rozsahem 

32 stran. Živelní pojištění se řídí pouze dvěma částmi úplně (7 stran) a jednou pouze 

částečně (dodatkové pojistné podmínky). Platné informace je nutno v tomto společném 

dokumentu vyhledat. Počet nepatřících produktů zahrnutých do PP je šest: pojištění 

odpovědnosti za škodu, pojištění krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením, 

pojištění skel, pojištění elektroniky, pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění věcí 

během dopravy. Pojišťovna se v pojistné smlouvě odkazuje na konkrétní PP platné 

k živelnímu pojištění, ale součástí pojistné smlouvy je celý soubor pojistných 

podmínek. Následující tabulka shrnuje pojistné podmínky KOOP.  

 

 

 

 

 



48 
 

Tabulka č. 7: Formální rozsah pojistných podmínek pojišťovny KOOP 

Název částí pojistných podmínek 

Uvedení informací 

k živelnímu pojištění 

(ANO / NE) 

Rozsah informací 

v dokumentech  

(počet stran) 

Všeobecné pojistné podmínky pro 

pojištění majetku a odpovědnosti 
ANO 4 

Zvláštní pojistné podmínky pro živelní 

pojištění 
ANO 3 

Zvláštní pojistné podmínky 

pro pojištění pro případ odcizení 
NE 3 

Zvláštní pojistné podmínky 

pro pojištění skla 
NE 1 

Zvláštní pojistné podmínky 

pro pojištění strojů 
NE 2 

Zvláštní pojistné podmínky 

pro pojištění elektronických zařízení 
NE 3 

Zvláštní pojištěné podmínky 

pro pojištění odpovědnosti za škodu 
NE 3 

Zvláštní pojištěné podmínky 

pro pojištění věcí během silniční 

dopravy 

NE 3 

Dodatkové pojistné podmínky 

pro pojištění podnikatelských rizik – 

TREND 

ANO 

NE 
10 

Celkový počet dokumentů a stran 1 32 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Pojišťovna nabízí pro podniky dva základní produkty pro pojištění podniku, 

a to „Pojištění malých a středních podnikatelů“ a dále „Pojištění průmyslu 

a podnikatelů“. V obou produktech je zahrnuto pojištění živelní. Pro snadnější orientaci 

je v dalších tabulkách provedeno shrnutí možnosti pojištění firmy u KOOP. Tabulka 

č. 8 shrnuje „Pojištění malých a středních podnikatelů“ a tabulka č. 9 „Pojištění 

průmyslu a podnikatelů“. 

 

Tabulka č. 8: Pojištění malých a středních podnikatelů pojišťovny KOOP 

Pojištění pro podniky Speciální produkty 
Pojistné podmínky 

pro speciální produkt 

Pojištění malých 

a středních podnikatelů 

Pojištění malých a 

středních podnikatelů 

TREND 

Pojistné podmínky 

pro pojištění podnikatelských 

rizik TREND 7 

Pojištění podnikatelů a 

živnostníků START PLUS 

Pojistné podmínky pro pojištění 

podnikatelských rizik START 

PLUS 

Pojištění ordinace 
Pojistné podmínky pro pojištění 

ordinací a lékáren 

Pramen: Vlastní zpracování 
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Dle výše uvedené tabulky je v rámci „Pojištění malých a středních podnikatelů“ 

možnost sjednat pojištění tří speciálních produktů, tj. TREND, START PLUS 

a Pojištění ordinace (www.koop.cz, 2011). 

„Pojištění malých a středních podnikatelů TREND“ obsahuje veškeré druhy 

pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, včetně odpovědnosti za škodu způsobenou 

vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací (www.koop.cz, 2011). Pojištění 

podnikatelů a živnostníků START PLUS je kombinací nejžádanějších druhů pojištění 

pro podnikatele s hodnotou firemního majetku do 25 000 000 Kč. Jedná se o univerzální 

produkt pro obchodníky, řemeslníky, malovýrobce, opraváře a služby. Zahrnuje 

komplexní krytí, a to pojištění nemovitého majetku, movitého majetku, pojištění skel, 

posla, technických rizik, pojištění přerušení provozu, pojištění dopravy, pojištění 

obecné odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 

Pojištění se sjednává v rámci jedné smlouvy. (www.koop.cz, 2011) 

Pojištění ordinace je určeno speciálně pro lékaře, stomatology, další 

provozovatele soukromých zdravotnických praxí a veterináře. Jedná se o komplexní 

pojištění pro tuto profesi (www.koop.cz, 2011). Každý produkt má své speciální PP. 

U těchto tří produktů se nacházejí PP na konci textu po kompletním rozbalení na této 

webové stránce.  

„Pojištění průmyslu a podnikatelů“ je na webových stránkách KOOP členěno 

jiným způsobem. Není tady možnost pojištění speciálních produktů, jak je to u pojištění 

malých a středních podnikatelů. Pojišťovna tento druh produktu nazývá pojištěním 

průmyslových rizik a hovoří o pojistném programu, který pokryje všechna rizika 

podniku. U tohoto produktu není žádný odkaz na PP. V rámci produktu pojišťovna 

rozděluje pět základních druhů pojištění, které uvádí následující tabulka. Pojištění 

živelní spadá do kategorie „Pojištění majetku“. 

 

Tabulka č. 9:  Pojištění průmyslu a podnikatelů pojišťovny KOOP 

Pojištění 

pro podniky 
Druhy pojištění 

Pojistné podmínky 

pro speciální produkt 

Pojištění průmyslu 

a podnikatelů 

Pojištění majetku Nejsou k dispozici 

Pojištění odpovědnosti Nejsou k dispozici 

Pojištění přerušení provozu Nejsou k dispozici 

Pojištění přepravy Nejsou k dispozici 

Pojištění odpovědnosti provozovatele 

zdravotního zařízení 
Nejsou k dispozici 

Pramen: Vlastní zpracování 
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 Pokud vyhledává podnik PP u pojišťovny KOOP pro pojištění podnikatelů, a to 

pro pojištění majetku proti živelním nebezpečím, pak najde odkaz na PP pouze 

u speciálních produktů. Dle pojistné praxe podniky sjednávají živelní pojištění 

dle zmíněných PP TREND 7. Cesta vyhledání pojistných podmínek TREND 7 je 

uvedena v následujícím schématu. 

 

Schéma č. 7: Vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách KOOP 

 
Pramen: Vlastní zpracování 

 

Česká pojišťovna a.s. 

ČP předkládá pro živelní pojištění tři dokumenty pojistných podmínek 

v celkovém rozsahu 8 stran. V PP jsou uvedeny také informace nepatřící k živelnímu 

pojištění. Nepatřící informace se vztahují k jednomu pojistnému produktu, a to je 

pojištění krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením. Následující tabulka uvádí 

názvy PP a rozsah informací.  

 

Tabulka č. 10: Formální rozsah pojistných podmínek pojišťovny ČP 

Název částí pojistných podmínek 

Informace 

k živelnímu pojištění 

(ANO / NE) 

Rozsah informací 

v dokumentech  

(počet stran) 

Všeobecné pojistné podmínky 

pro pojištění majetku podnikatelů 

VPPMP 2005 

ANO 2 

Doplňkové pojistné podmínky 

pro pojištění movitých věcí k podnikání 

ANO 

NE 
4 

Doplňkové pojistné podmínky 

pro pojištění staveb k podnikání 

ANO 

NE 
2 

Celkový počet dokumentů a stran 3 8 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Postup vyhledání výše uvedených pojistných podmínek na webových stránkách 

je uveden v následujícím schématu. Uvedené druhy pojistných podmínek se nacházejí 

v části „Pojištění majetku“ na webové stránce ČP.  

 

www.koop.cz Naše produkty 
Pojištění malých a 

středních podnikatelů 

Pojištění malých a 
středních 

podnikatelů 
TREND 
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Schéma č. 8: Vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách ČP 

 
Pramen: Vlastní zpracování 

 

Generali Pojišťovna a.s. 

Pojištění živelní pojišťovny GP je dáno jedním dokumentem pojistných 

podmínek s názvem „Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění průmyslových rizik – 

požární pojištění (VPP PR - P 2005/01)“ v celkovém rozsahu 12 stran. Živelní pojištění 

se řídí pouze dvěma částmi pojistných podmínek úplně a jednou pouze částečně. 

V rámci PP jsou zahrnuty nepatřící informace vztahující se k jednomu pojistnému 

produktu, a to pojištění přerušení provozu. Následující tabulka uvádí jednotlivé části 

pojistných podmínek a rozsah informací.  

 

Tabulka č. 11: Formální rozsah pojistných podmínek pojišťovny GP 

Název částí pojistných podmínek 

Informace k živelnímu 

pojištění 

(ANO / NE) 

Rozsah informací 

v dokumentech  

(počet stran) 

I. Obecná část ANO 

12 

II. Zvláštní část – požární pojištění 

majetku 
ANO 

III. Doplňková část – rozšířené krytí 

k požárnímu pojištění majetku 
ANO 

IV. Doplňková část – požární pojištění 

přerušení provozu 
NE 

Celkový počet dokumentů a stran 1 12 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

GP nabízí podnikatelům dva základní produkty, tj. „Pojištění podnikání“ 

a „Pojištění individuálních rizik“.  

„Pojistný produkt Drobný podnikatel je určen pro podnikatele s hodnotou 

majetku maximálně 5 000 000 Kč, a to jak pro movité, tak pro nemovité věci, s ročním 

obratem maximálně 10 000 000 Kč a s jedním místem pojištění. Toto pojištění je 

pro svou jednoduchost určené zejména podnikatelům vykonávajícím administrativní 

nebo obchodní činnost, provozujícím malovýrobu i montáž, ale také pro provozovatele 

restaurací, penzionů a jiných služeb. Výhodné je také pro pojištění neziskových 

www.ceskapojist
ovna.cz 

Firmy Majetek Pojištění majetku 
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organizací. Právní forma podnikatelské činnosti není pro sjednání tohoto pojištění 

důležitá.“ (www.generali.cz, 2011) „Komplexní majetkové pojištění určené pro malé 

a střední podnikatele bez ohledu na jimi provozovanou činnost či jejich právní formu. 

TopGEN je určen podnikatelům s celkovou hodnotou movitých a nemovitých věcí 

50 000 000 Kč v jednom místě pojištění. V případě pojištění odpovědnosti za škodu pak 

s ročním obratem maximálně 100 000 000 Kč a s limitem pojistného plnění až 

50 000 000 Kč.“ (www.generali.cz, 2011)  

„Pojištění individuálních rizik“ je určeno přímo pro průmyslové podniky a zde je 

možné vyhledat zmíněné PP. Následující tabulka uvádí PP pro speciální produkty 

pojištění podniku. 

 

Tabulka č. 12: Pojistné produkty pro pojištění podniku pojišťovny GP  

Pojištění pro podniky Speciální produkty Pojistné podmínky 

Pojištění podnikání 

Dobrý podnikatel 

Všeobecné pojistné podmínky 

pro pojištění drobných 

podnikatelů 

Top GEN 

Všeobecné pojistné podmínky 

pro podnikání 

Zvláštní pojistné podmínky 

pro připojištění movitých věcí 

uložených mimo místa pojištění 

uvedená v pojistné smlouvě 

Zvláštní pojistné podmínky 

pro pojištění rozestavěných 

staveb 

Pojištění 

individuálních rizik 

Pojištění průmyslových rizik 

- Požární pojištění majetku 

- Pojištění přerušení provozu 

Všeobecné pojistné podmínky 

pro pojištění průmyslových 

rizik – požární pojištění  

Pramen: Vlastní zpracování 

  

Zmíněné PP je možné nalézt v části „Požární pojištění majetku“ webových 

stránek GP. Vyhledání znázorňuje následující schéma. 

 

Schéma č. 9: Vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách GP 

 
Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

www.generali.
cz 

Pojištění 
individuálních rizik 

Pojištění 
průmyslových rizik 

Požární pojištění 
majetku 
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Allianz pojišťovna, a.s. 

ALLIANZ k živelnímu pojištění předkládá jeden dokument pojistných 

podmínek s názvem „Pojištění podnikatelů/Pojistné podmínky č. 1/11“. Dokument se 

skládá ze tří částí, které jsou uvedeny v tabulce č. 13. Rozsah pojistných podmínek je 

na 24 stranách. Živelní pojištění se řídí pouze dvěma částmi PP, a to pouze částečně. 

Počet produktů nepatřících k pojištění živelnímu je sedm: pojištění odpovědnosti 

za škodu, pojištění krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením, pojištění skel, 

pojištění elektroniky, pojištění přerušení provozu, pojištění věci během dopravy, 

komplexní program NOE  

 

Tabulka č. 13: Formální rozsah pojistných podmínek pojišťovny ALLIANZ 

Název částí pojistných podmínek 

Informace 

k živelnímu pojištění 

(ANO / NE) 

Rozsah informací 

v dokumentech  

(počet stran) 

Všeobecné pojistné podmínky 

pro pojištění podnikatelů VPP – P 1/11 

ANO 

NE 
9 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění 

podnikatelů ZPP - P 1/11 

ANO 

NE 
11 

Doplňkové pojistné podmínky 

zabezpečení místa pojištění proti krádeži 

vloupáním a loupeži 01/2011 

NE 4 

Celkový počet dokumentů a stran 1 24 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Po otevření hlavního odkazu pojišťovny se nabízí více možností pro vyhledání 

odpovídajících PP, protože pojišťovna nabízí firmám různé speciální produkty. 

Po kliknutí na hlavní lištu „Firemní klienti“ je možno vybrat: „Majetek a odpovědnost“ 

a dále „Individuální rizika a průmysl“. Další uspořádání produktů je patrné dle tabulky. 

 

Tabulka č. 14:  Pojistné produkty pro pojištění podniku pojišťovny ALLIANZ 

Firemní klienti Speciální produkty Pojistné podmínky 

Majetek a odpovědnost 

Pojištění PRO podnikatele 
Pojištění podnikatelů / 

Pojistné podmínky č. 1/11 

Komplexní pojištění NOE 

plus 
Pojištění podnikatelů / 

Pojistné podmínky č. 1/11 

Individuální rizika a průmysl 
Pojištění majetku a přerušení 

provozu 

Všeobecné pojistné 

podmínky /Pojištění 

průmyslu – pojištění věci 

a jiného majetku 

Pramen: Vlastní zpracování 
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„Pojištění PRO podnikatele“ lze charakterizovat maximální variabilitou 

a flexibilitou pro pojištění podniku. Lze si vybrat, který majetek chcete mít pojištěný, 

rozhodnout se, která pojistná nebezpečí do pojištění zahrnout. Je možné individuálně 

stanovit limity plnění a spoluúčasti. „Komplexní pojištění NOE plus“ je pojištěním 

zahrnujícím balíček nejčastěji žádaných kombinací pojištění pro podnikatele v oblasti 

obchodu, výroby a služeb. U tohoto speciálního pojištění je zvolen opačný přístup 

než u produktu „Pojištění PRO podnikatele“. (www. allianz.cz, 2011) 

Předmětem „Pojištění majetku“ mohou být budovy a věci movité (výrobní 

a provozní zařízení, zásoby). Pojištění je nabízeno formou stavebnice z důvodu 

individuálních potřeb klienta. Také je možno sjednat komplexní pojištění proti všem 

rizikům. 

Pojistné podmínky „Pojištění podnikatelů/Pojistné podmínky č. 1/11“ lze 

vyhledat v části „Pojištění PRO podnikatele“. Postup vyhledání je v následujícím 

schématu. Součástí těchto podmínek jsou taktéž ujednání pro komplexní produkt NOE. 

 

Schéma č. 10: Vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách ALLIANZ 

 
Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

ČSOB Pojišťovny, a. s., člen holdingu ČSOB   

Živelní pojištění u ČSOBP je specifikováno dvěma dokumenty pojistných 

podmínek. Živelní pojištění se řídí oběma dokumenty a jejich rozsah je 8 stran. PP 

neobsahují informace k jiným pojistným produktům. Následující tabulka uvádí rozsah 

informací.  

 

 

 

 

 

 

www.allianz.cz Firemní klienti  
Majetek a 

odpovědnost 
Pojištění PRO 
podnikatele 
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Tabulka č. 15: Formální rozsah pojistných podmínek pojišťovny ČSOBP 

Název částí pojistných podmínek 

Informace 

k živelnímu pojištění 

(ANO / NE) 

Rozsah informací 

v dokumentech  

(počet stran) 

Všeobecné pojistné podmínky – obecná 

část 

VPP OC 2005 

ANO 4 

Všeobecné pojistné podmínky  - zvláštní 

část 

Živelní pojištění VPP Z 2007 

ANO 4 

Celkový počet dokumentů a stran 2 8 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Vyhledání uvedených pojistných podmínek je uvedeno následujícím schématem. 

Pojistné podmínky VPP Z 2007 se nacházejí v části „Živelní pojištění“ a pojistné 

podmínky VPP OC 2005 v části „Dokumenty ke stažení“ na webových stránkách 

ČSOBP. 

 

Schéma č. 11: Vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách ČSOBP 

 
Pramen: Vlastní zpracování 

 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

UNIQA předkládá jeden dokument PP k živelnímu pojištění s názvem „Soubor 

pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů/10“. Tento dokument obsahuje 

10 samostatných částí (PP) a z toho 4 části se vztahují k pojištění živelnímu. PP 

obsahují celkem 5 pojistných produktů nepatřících k živelnímu pojištění. Jedná se 

o pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění krádeže vloupáním nebo loupežným 

přepadením, pojištění skel, pojištění elektroniky, pojištění strojů a strojních zařízení. 

Jednotlivé části pojistných podmínek postupně navazují, proto rozsah je uveden také 

v polovinách stran. Celkový rozsah stran dokumentu je 18 a z toho přibližně 5,5 strany 

se vztahuje k vybranému pojištění, ale součástí pojistné smlouvy je celý soubor PP. 

Každá část má svůj název.  

 

 

www.csobpoj.cz Pojištění firmy 
Pojištění 

podnikatelských 
rizik 

Živelní pojištění 

Dokumenty ke stažení 
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Tabulka č. 16: Formální rozsah pojistných podmínek pojišťovny UNIQA  

Název částí pojistných podmínek 

Informace k živelnímu 

pojištění 

(ANO / NE) 

Rozsah informací 

v dokumentech  

(počet stran) 

Všeobecné pojistné podmínky – obecná 

část – UCZ/05 
ANO 2,0 

Všeobecné pojistné po pojištění 

odpovědnosti za škodu – zvláštní část 

UCZ/Odp/10 

NE 3,0 

Všeobecné pojistné podmínky pojištění 

majetku pro případ poškození nebo 

zničení živelní událostí – zvláštní část – 

UCZ/Živ/10 

ANO 3,0 

Všeobecné pojistné podmínky 

pro pojištění majetku pro případ 

odcizení – zvláštní část – UCZ/Odc/10 

NE 2,5 

Doplňkové pojistné podmínky 

k pojištění majetku pro případ odcizení 

LIM/10 

NE 2,0 

Všeobecné pojistné podmínky pojištění 

majetku pro případ poškození nebo 

zničení skel – zvláštní část – 

UCZ/Skl/10 

NE 1,0 

Všeobecné pojistné podmínky pojištění 

pro případ poškození nebo zničení 

strojů a strojních částí – zvláštní část – 

UCZ/Str/10 

NE 2,0 

Všeobecné pojistné podmínky pojištění 

pro případ poškození nebo zničení 

elektronických zařízení – zvláštní část – 

UCZ/Ele/10 

NE 2,0 

Doplňkové pojistné podmínky 

pro pojištění movitých věcí mimo 

budovu – MB/10 

ANO 

0,5 
Doplňkové pojistné podmínky 

pro pojištění budov ve stavbě 

a v rekonstrukci 

ANO 

Celkový počet dokumentů a stran 1 18,0 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Postup vyhledání pojistných podmínek je uveden v následujícím schématu. 

V části „Základní info“ webových stránek UNIQA je uveden odkaz „Soubor pojistných 

podmínek pro pojištění podnikatelů“. Zde se nacházejí zmíněné pojistné podmínky.  
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Schéma č. 12: Vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách UNIQA 

 
Pramen: Vlastní zpracování 

 

UNIQA rozděluje pojištění pro podnikatele na dvě části – „Podnikání I“ 

a „Podnikání II“. Pojištění „Podnikání I“ obsahuje pojištění flotil, pojištění 

odpovědnosti za škodu, živelní pojištění, pojištění odcizení a vandalství, pojištění 

elektroniky a strojů, pojištění skel, přerušení provozu svobodných povolání. Pojištění 

„Podnikání II“ obsahuje pojištění lesů, transportu, stavby a staveniště, montážní 

pojištění, přerušení provozu, veletrhy a výstavy, úpadek cestovních kanceláří, denní 

povinné ručení pro autobazary. (www.uniqa.cz, 2011) 

 

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

ČPP předkládá k živelnímu pojištění dva samostatné dokumenty PP. Celkový 

rozsah informací je na 6 stranách a všechny se vztahují k živelnímu pojištění. 

 

Tabulka č. 17: Formální rozsah pojistných podmínek pojišťovny ČPP 

Název částí pojistných podmínek 

Informace k živelnímu 

pojištění 

(ANO / NE) 

Rozsah informací 

v dokumentech  

(počet stran) 

Všeobecné pojistné podmínky 

pro pojištění majetku VPPM 1/07 
ANO 4 

Doplňkové pojistné podmínky pojištění 

pro případ poškození nebo zničení věci 

živelní události DPPŽU3 MP 1/07 

ANO 2 

Celkový počet dokumentů a stran 2 6 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Níže uvedené schéma znázorňuje vyhledání pojistných podmínek. Na webových 

stránkách je možno vyhledat pouze „Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění 

majetku VPPM 1/07“, a to v části pro pojištění podnikatelů. PP určené k poškození 

nebo zničení majetku živelní události nelze na webových stránkách vyhledat. 

Pojišťovna na svých stránkách uvádí informace o krytí pojistných rizik dle pojistných 

produktů včetně živelního pojištění.  

www.uniqa.cz Podnikatelé Podnikání I Základní info 
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Schéma č. 13: Vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách ČPP 

 
Pramen: Vlastní zpracování 

 

HDI Versicherung AG, organizační složka 

Pojišťovna HDI (www.hdiczech.cz, 2011) nemá PP k živelnímu pojištění 

formou vyjmenovaných rizik, ale sjednává živelní pojištění formou ALL RISK 

pojištění. Toto pojištění má mnohem širší pojistné krytí. K pojištění má zpracované tři 

dokumenty pojistných podmínek. Informace jsou uvedeny na 28 stranách a všechny se 

vztahují k all riskovému pojištění. PP nejsou uloženy na webových stránkách 

pojišťovny. Protože pojišťovna nabízí zcela rozdílný produkt, nebude dále zahrnuta 

do výzkumu. 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

HVP k živelnímu pojištění předkládá tři samostatné dokumenty pojistných 

podmínek s rozsahem 19 stran. Všechny tyto dokumenty obsahují pouze informace 

k živelnímu pojištění, což je uvedeno v následující tabulce.  

 

Tabulka č. 18: Formální rozsah pojistných podmínek pojišťovny HVP 

Název částí pojistných podmínek 

Informace k živelnímu 

pojištění 

(ANO / NE) 

Rozsah informací 

v dokumentech  

(počet stran) 

Všeobecné pojistné podmínky / Obecná 

část pro škodové pojištění 
ANO 9 

Smluvní ujednání pro pojištění staveb ANO 5 

Smluvní ujednání pro pojištění 

movitých věcí 
ANO 5 

Celkový počet dokumentů a stran 3 18 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

PP nejsou dostupné na webových stránkách pojišťovny. HVP uvádí základní 

informace o pojištění majetku pro pojištění podnikatelů a organizací, tj. základní 

produkty, pojistná nebezpečí, atd.  

 

www.cpp.cz 
Pojištění 

podnikatelů 

Pojištění 
podnikatelů a 

průmyslu 

Pojistné podmínky 

POUZE VPPM 
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MAXIMA Pojišťovna, a.s. 

Pojistné podmínky MAXIMY jsou zpracovány ve dvou samostatných 

dokumentech. Oba dokumenty se vztahují pouze k živelnímu pojištění a jejich rozsah je 

13 stran, což uvádí následující tabulka.  

 

Tabulka č. 19: Formální rozsah pojistných podmínek pojišťovny MAXIMA  

Název částí pojistných podmínek 

Informace k živelnímu 

pojištění 

(ANO / NE) 

Rozsah informací 

v dokumentech  

(počet stran) 

Všeobecné pojistné podmínky 

podnikatelů 
ANO 11 

Všeobecné pojistné podmínky pojištění 

podnikatelů pro živelní pojištění 
ANO 2 

Celkový počet dokumentů a stran 2 13 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Výše uvedené PP lze vyhledat na webových stránkách pojišťovny. Schéma č. 14 

znázorňuje postup pro stažení obou dokumentů. Dokumenty jsou uloženy v části 

„Pojištění podnikatelů a průmyslu“. 

 

Schéma č. 14: Vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách MAXIMA 

 
Pramen: Vlastní zpracování 

 

Slavia pojišťovna a.s. 

SLAVIA má pojistné podmínky zpracovány do dvou samostatných dokumentů 

Oba dokumenty se vztahují k pojištění živelnímu a jejich informace jsou na 7 stranách, 

což uvádí následující tabulka. V rámci pojistných podmínek není uvedena žádná 

nepatřící informace.  

 

 

 

 

 

www.maxima-
as.cz 

Pojištění 
Pojištění 

podnikatelů a 
průmyslu 

Dokumenty ke 
stažení 
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Tabulka č. 20: Formální rozsah pojistných podmínek pojišťovny SLAVIA 

Název částí pojistných podmínek 

Informace k živelnímu 

pojištění 

(ANO / NE) 

Rozsah informací 

v dokumentech  

(počet stran) 

Všeobecné pojistné podmínky 

pro pojištění majetku a odpovědnosti 

VPP/08 

ANO 4 

Zvláštní pojistné podmínky pro živelní 

pojištění 110/08 
ANO 3 

Celkový počet dokumentů a stran 2 7 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách není umožněno. 

Pojišťovna uvádí informace k firemnímu pojištění v rámci nabízených produktů. Jsou 

zde informace k pojištění živelnímu. 

 

Triglav pojišťovna, a.s.  

TRIGLAV (www.triglav.cz, 2011) předkládá pro pojištění živelní jeden 

dokument pojistných podmínek, který obsahuje informace na 7 stranách a všechny se 

vztahují k živelnímu pojištění, což uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka č. 21: Formální rozsah pojistných podmínek pojišťovny TRIGLAV 

Název částí pojistných podmínek 

Informace k živelnímu 

pojištění 

(ANO / NE) 

Rozsah informací 

v dokumentech  

(počet stran) 

Všeobecné pojistné podmínky 

pro škodové živelní pojištění 

podnikatelů 

ANO 7 

Celkový počet dokumentů a stran 1 7 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Vyhledání pojistných podmínek je znázorněno na dalším schématu. Po otevření 

hlavní strany je na liště uvedena část „Pojištění podnikatelů“. V rámci této části je 

v nabídce „Živelní pojištění“ s jednotlivými produkty a odpovídajícími pojistnými 

podmínkami ke stažení. 
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Schéma č. 15: Vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách TRIGLAV 

 
Pramen: Vlastní zpracování 

 

Shrnutí analýzy pojistných podmínek dle formálního pohledu 

 Dle provedené analýzy a přílohy č. 2 je provedena následující rekapitulace 

formálního zpracování pojistných podmínek. Tabulka č. 22 vyjadřuje rekapitulaci 

provedené analýzy a je vstupem do závěrečného hodnocení v poslední kapitole práce. 

Tabulka obsahuje: počet dokumentů pojistných podmínek, počet nepatřících pojistných 

produktů. Seřazení pojišťoven je dle výše předepsaného pojistného vybraného produktu, 

není zde zahrnuta pojišťovna HDI, protože není dále zahrnuta do kvalitativního 

výzkumu. 

 Dle provedeného shrnutí je patrné, že ČSOBP, ČPP, HVP, MAXIMA, SLAVIA 

a TRIGLAV v rámci pojistných podmínek k živelnímu pojištění nabízejí jen informace 

k tomuto produktu. Ostatní pojišťovny v PP uvádějí nepatřící informace vztahující se 

k jiným produktům majetkového pojištění. Názvy nepatřících produktů jsou uvedeny 

v předchozí analýze a příloha č. 3 je taktéž uvádí v přehledné formě. 

 

Tabulka č. 22: Shrnutí kritérií pro formální vyhodnocení pojistných podmínek 

Pojistitelé Počet dokumentů 
Počet nepatřících pojistných 

produktů  

KOOP 1 6 

ČP 3 1 

GP 1 1 

ALLIANZ 1 7 

ČSOBP 2 0 

UNIQA 1 5 

ČPP 2 0 

HVP 3 0 

MAXIMA 2 0 

SLAVIA 2 0 

TRIGLAV 1 0 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

www.triglav.cz Pojištění podnikatelů Živelní pojištění 
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Shrnutí analýzy vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách pojistitelů 

 Následující tabulka je shrnutím analýzy vyhledání PP pro pojištění podnikatelů 

na webových stránkách jednotlivých pojistitelů. Údaje uvedené v tabulce č. 23 

vycházejí z provedené analýzy a přílohy č. 4. Jsou dále použity pro vyhodnocení 

v poslední části práce. Tabulka obsahuje: možnost vyhledání pojistných podmínek 

na webových stránkách pojistitelů a počet produktů živelního pojištění nabízených 

podnikům danou pojišťovnou. Oba údaje jsou podstatné pro informovanost klientů. 

Přístupnost pojistných podmínek na internetových stránkách by měla být 

samozřejmostí. Nabídka různých produktů pro pojištění podnikatelů znamená 

pro klienty rozsáhlejší znalost o produktech. Pokud pojistitelé nabízejí více pojistných 

produktů v živelním pojištění, pak je důvodem snaha přizpůsobit se individuálním 

potřebám klienta. Na druhé straně to znamená pro budoucího pojistníka nastudování 

většího množství informací a především zvolení nejvhodnějšího produktu na základě 

porovnání nabízených produktů.  

 

 

Tabulka č. 23: Shrnutí kritérií pro vyhodnocení možnosti vyhledání pojistných podmínek 

na webových stránkách pojistitelů 

Pojistitelé 

Vyhledání PP na webových 

stránkách 

(ANO/NE/ČÁSTEČNĚ) 

Počet produktů pro pojištění 

podniku 

KOOP ANO 3 

ČP ANO 1 

GP ANO 3 

ALLIANZ ANO 3 

ČSOBP ANO 1 

UNIQA ANO 1 

ČPP ČÁSTEČNĚ 1 

HVP NE 1 

MAXIMA ANO 1 

SLAVIA NE 1 

TRIGLAV ANO 1 

Pramen: Vlastní zpracování 

  

 Dle informací ve výše uvedené tabulce je zřejmé, že pojišťovna HVP a SLAVIA 

neuvádějí znění PP na internetových stránkách. Pojišťovna ČPP uvádí pouze všeobecné 

podmínky pro pojištění majetku. Podmínky k živelnímu pojištění na webových 

stránkách nelze vyhledat. Pojišťovna KOOP, GP a ALLIANZ nabízí podnikatelům 
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speciální produkty, v jejichž rámci je možno sjednat živelní pojištění. Pojišťovny takto 

reagují na silnou konkurenci na pojistném trhu a tímto přístupem se snaží nabídnout 

podnikům pojistné krytí přesně pro jejich potřeby. Tato skutečnost na druhé straně 

znamená nastudování většího množství informací a provedení náročnější analýzy 

při výběru budoucího pojistitele. Pro další analýzu asymetrických informací je 

pracováno s PP obecnějšího rozsahu z důvodu porovnatelnosti s ostatními pojistiteli. 

 

2.2 Analýza zákona o pojistné smlouvě z pohledu informací 

o pojištěném předmětu v živelním pojištění 

Pro pojistníka je kromě PP důležitá znalost zákona o pojistné smlouvě. Tento 

zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy. 

Pokud nejsou některá práva a povinnosti obsahem zákona o pojistné smlouvě, pak se 

soukromé pojištění řídí občanským zákoníkem a v těchto případech je také podstatné 

znát tato práva a povinnosti. Struktura zákona o pojistné smlouvě je obsahem příloh 

č. 5 a č. 6. K živelnímu pojištění se vztahuje především první část zmíněného zákona. 

Z ostatních částí zákona jsou podstatné také část druhá, šestá a sedmá. Druhá část 

hovoří o změnách občanského zákoníku, šestá část o přechodných ustanoveních 

a sedmá část o účinnosti zákona. Nejpodstatnější informace k pojistnému předmětu 

a nebezpečí se nacházejí v částech HLAVA I, II, III a V. Následující tabulka uvádí 

z vyjmenovaných hlav části první jednotlivé díly vztahující se k živelnímu pojištění. 

V těchto dílech je možno vyhledat také obecné informace k majetkovému pojištění. 

 

Tabulka č. 24: Ujednání zákona o pojistné smlouvě vztahující se k živelnímu pojištění 

Části zákona o pojistné smlouvě vztahující se k živelnímu pojištění 

Hlava  Díl 1 Díl 2 

HLAVA I 

Obecná ustanovení 

Základní ustanovení 

§ 1 - § 18 

Zánik soukromého pojištění 

§ 19 - § 25 

HLAVA II 

Škodové pojištění a 

obnosové pojištění 

Obecná ustanovení o škodovém 

pojištění 

§ 26 - § 33 

 

HLAVA III 

Soukromé pojištění 

věci a jiného majetku 

Obecná ustanovení o soukromém 

pojištění věci a jiného majetku 

§ 37- § 41 

 

HLAVA V 

Zvláštní ustanovení 

Zvláštní ustanovení pro soukromé 

pojištění sjednávané v rámci 

členských států 

§ 63 - § 64 

Informace poskytované zájemci 

a pojistníkovi 

§ 65 – § 67 

Pramen: Vlastní zpracování 
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2.2.1 Informace o položkách majetku  

Při stanovování souborů nebo jednotlivých věcí k pojištění je nutno vycházet 

z účetnictví firmy a korigovat s definicemi souborů, položek a výluk z majetku 

dle požadavků pojistitelů. Nelze sjednat pojištění souboru komplexního majetku firmy. 

Každá pojišťovna má své definice souborů majetku a má specifikované výluky 

z pojištěného majetku. Také je možné ze souboru majetku, pokud neodpovídá pojistné 

potřebě firmy, sjednat výluku určité věci.  

Mezi základní soubory pojištění nemovitého majetku firem patří především 

soubor budov a hal sloužících k provozování podnikatelské činnosti. Mezi základní 

soubory pojištění movitého majetku firem patří především soubor movitých věcí (stroje, 

přístroje, zařízení, inventář, dopravní prostředky, kterým není přidělována SPZ), soubor 

zásob (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby a výrobky), soubor nehmotného 

majetku (software, licence), soubor věcí zvláštní kulturní a historické hodnoty, soubor 

platných tuzemských a cizozemských státovek, bankovek a oběžných mincí.  

Kromě souboru majetku je možné pojistit majetek položkově vyjmenovaný. 

U jednotlivých věcí je opět důležitá specifikace pojištěného předmětu. V pojistné 

smlouvě se uvádí název, typ a výrobní (evidenční) číslo. 

K charakteristice položka majetku náleží následující soubor informací, který je 

zahrnut do další analýzy: 

- jaké věci lze pojistit (položka, soubor), 

- definice souboru majetku, 

- definice pojmů nemovitého majetku (nemovitost, stavba, budova…), 

- specifikace vyjmenovaných položek nebo souboru do ujednání pojistné smlouvy. 

Zákon o pojistné smlouvě hovoří pouze o možnosti pojištění souboru nebo věci, 

případně pojištění jiného majetku vymezeného v pojistné smlouvě. Není zde uvedena 

žádná další definice k souboru majetku. Zákon se také nezabývá definicemi pojmů 

majetku, ani specifikací majetku do ujednání pojistné smlouvy. Tuto problematiku 

vysvětlují PP pojišťoven. Následující tabulka je shrnutím vyhledání informace 

dle specifikovaného souboru v zákoně o pojistné smlouvě. 
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Tabulka č. 25: Uvedení informací k charakteristice „položka majetku“ dle zákona 

o pojistné smlouvě 

Informace 
Získání informace v zákoně o pojistné 

smlouvě 

Jaké věci lze pojistit – soubor, položka, jiný 

majetek 
§ 37, § 38 

Definice souboru majetku Neuvedeno 

Definice pojmů majetku  Neuvedeno 

Specifikace vyjmenovaných položek nebo 

souboru do ujednání pojistné smlouvy 
Neuvedeno 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

2.2.2 Informace o vlastnickém vztahu k pojištěnému majetku  

Při definování souboru majetku nebo jednotlivých položek je nutno rozlišovat 

věci vlastní nebo cizí. Cizími věcmi se v pojištění živelním rozumí pojištění věcí 

zaměstnanců, věcí po právu užívaných na základě smlouvy (nájem) a věcí převzatých 

za účelem provedení činnosti (oprava, uskladnění). Vlastnický vztah se ujednává 

do pojistné smlouvy. Pojištění se standardně sjednává na věci ve vlastnictví pojištěného 

a jsou evidovány v účetnictví nebo v operativní evidenci pojištěného. Dle zákona 

o pojistné smlouvě je pojištění cizích věcí zařazeno do kategorie pojištění cizího 

pojistného rizika. U pojištění cizích věcí je v případě pojistné události postupováno tak, 

že pojišťovny poskytnou pojistné plnění za podmínky nemožnosti uplatnit nárok 

z jiného pojištění (např. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele). 

K charakteristice vlastnický vztah k pojištěnému majetku náleží následující 

soubor informací, který je zahrnut do další analýzy: 

- věc ve vlastnictví podniku (vlastní věc), 

- věci zaměstnanců, 

- cizí věc po právu užívaná,  

- cizí věc převzatá. 

Zákon o pojistné smlouvě nerozlišuje pojištění cizích věcí převzatých nebo 

užívaných nebo věci zaměstnanců konkrétně. Vše spadá do problematiky pojištění 

cizího pojistného rizika. Následující tabulka je shrnutím vyhledání informace 

ze specifikovaného souboru v zákoně o pojistné smlouvě. 
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Tabulka č. 26:  Uvedení informací k charakteristice „vlastnický vztah k majetku“ 

dle zákona o pojistné smlouvě 

Informace 
Získání informace v zákoně o pojistné 

smlouvě 

Pojištění vlastních věcí Neuvedeno 

Pojištění věci zaměstnanců § 10 (pojištění cizího pojistného rizika) 

Pojištění cizích věcí po právu užívaných § 10 (pojištění cizího pojistného rizika) 

Pojištění cizích věcí převzatých § 10 (pojištění cizího pojistného rizika) 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

2.2.3 Informace o poloze vzniku škody na majetku  

S definováním pojištěných věcí souvisí specifikace polohy vzniku škody 

na majetku, tj. místa pojištění. Z pojistné smlouvy musí být jasné, na kterém místě se 

nachází nemovitý a movitý majetek a především, na kterém místě se bude nacházet 

majetek v případě vzniklé pojistné události. Ve většině případů se sjednává jako místo 

pojištění areál podniku na dané adrese. Některé movité věci jsou charakteristické tím, že 

se mohou nacházet na různých místech a nelze přesně stanovit adresy. Jedná se 

například o materiál nutný k opravám přímo na místech zákazníků. V těchto případech 

se do smlouvy ujednává jako místo pojištění území České republiky, ale možnost 

sjednání je na konkrétním posouzení podniku pojišťovnou.  

K charakteristice poloha vzniku škody na majetku náleží následující soubor 

informací, který je zahrnut do další analýzy: 

- místo pojištění, 

- územní platnost pojištění. 

Informace k místu pojištění, případně k územní platnosti pojištění jsou 

předmětem pojistných podmínek. Následující tabulka je shrnutím vyhledání informace 

ze specifikovaného souboru v zákoně o pojistné smlouvě. 

 

Tabulka č. 27: Uvedení informací k charakteristice „poloha vzniku škody 

na majetku“dle zákona o pojistné smlouvě 

Informace 
Získání informace v zákoně o pojistné 

smlouvě 

Místo pojištění Neuvedeno 

Územní platnost pojištění Neuvedeno 

Pramen: Vlastní zpracování 
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2.2.4 Informace o výlukách z pojištěného majetku 

Některé položky nejsou automaticky pojištěné, jejich pojištění je nutno ujednat 

do pojistné smlouvy. Jedná se především o peníze, písemnosti, věci kulturní a historické 

hodnoty, nehmotný majetek. Dle PP pojišťovny uvádějí: „Není-li v pojistné smlouvě 

ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na následující položky…“, „Je-li to ujednáno, 

pojištění se vztahuje na následující položky…“ Informace o možnosti pojištění 

vyloučených věcí dle PP je pro podnik velmi důležitá. Pojištění těchto věcí je vždy 

závislé na posouzení konkrétní pojišťovny. Podnik se musí u tohoto majetku dohodnout 

s pojistitelem na konkrétním ujednání pojistného krytí do pojistné smlouvy. 

Kromě výluk s podmínkou ujednání do pojistné smlouvy jsou také výluky, které nelze 

pojistit. 

K výlukám z pojištěného majetku náleží následující soubor informací, který je 

zahrnut do další analýzy: 

- výluka z pojištění obecně, 

- výluka z pojištěného majetku – druh majetku. 

Zákon o pojistné smlouvě hovoří o výlukách obecně (podmínka, za které 

nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění) a stanovuje, že výluky jsou 

zejména součástí pojistných podmínek. Následující tabulka je shrnutím vyhledání 

informace ze specifikovaného souboru v zákoně o pojistné smlouvě. 

 

Tabulka č. 28: Uvedení informací k charakteristice „výluky z pojištěného majetku“ 

dle zákona o pojistné smlouvě 

Informace 
Získání informace v zákoně o pojistné 

smlouvě 

Výluka z pojištění – obecně § 4, odst. 5 

Výluka z pojištěného majetku – druh  Neuvedeno 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Poslední charakteristika živelního pojištění vztahující se k pojištěnému předmětu 

je pojistná hodnota. Tato charakteristika je závislá na všech předchozích 

charakteristikách pojištěného předmětu („položka majetku“, „vlastnický vztah 

k pojištěnému majetku“, „poloha vzniku škody na majetku“, „výluky z pojištěného 

majetku“) a je výsledkem ocenění majetku k pojištění. Z tohoto důvodu je pojistná 

hodnota analyzována samostatně v třetí kapitole.  
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Předmět pojištění je zapotřebí ocenit, tj. stanovit jeho pojistnou hodnotu. 

Prvním krokem ocenění majetku je stanovení zadání nebo také cíle ocenění. Výsledkem 

ocenění je pojistná hodnota, která může být novou cenou, časovou cenou nebo 

obvyklou cenou. Do ujednání pojistné smlouvy se sjednává jako pojistná částka. 

Zadání ocenění pro účel pojištění zahrnuje výběr majetku k pojištění, specifikaci 

vlastnického vztahu k vybranému majetku, specifikaci místa pojištění a uvedení 

druhu hodnoty. Správně stanovit pojistnou hodnotu znamená správně specifikovat 

majetek k živelnímu pojištění. 

 

2.3 Analýza pojistných podmínek pojistitelů z pohledu informací 

o pojištěném předmětu v živelním pojištění 

V předchozím textu byly stanoveny soubory informací k pojištěnému předmětu 

dle základních charakteristik živelního pojištění. Tyto charakteristiky lze zařadit 

do základní kategorie, a to „specifikace pojištěného majetku“. Všechny 

charakteristiky popisují pojištěný majetek pro sjednání pojistné smlouvy. V následující 

tabulce je provedeno shrnutí souborů pro rychlejší orientaci v dalším výzkumu. 

 

Tabulka č. 29: Shrnutí souboru informací o pojištěném předmětu dle kategorie 

„specifikace pojištěného majetku“ v živelním pojištění 

Soubory informací o pojištěném předmětu 

v kategorii specifikace pojištěného 

majetku k 

Obsah souboru 

charakteristice položka majetku 

Soubor majetku, položka majetku 

Definice souboru majetku 

Definice pojmů majetku 

Specifikace do ujednání pojistné smlouvy 

charakteristice vlastnický vztah 

k pojištěnému majetku 

Pojištění vlastních věcí 

Pojištění věci zaměstnanců 

Pojištění cizích věcí po právu užívaných 

Pojištění cizích věcí převzatých 

Pojištění cizího pojistného rizika 

charakteristice poloha vzniku škody 

na majetku 

Místo pojištění 

Územní platnost pojištění 

charakteristice výluk z pojištěného majetku 
Výluka z pojištění – obecně 

Výluka z pojištěného majetku 

Pramen: Vlastní zpracování 
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2.3.1 Informace o položkách majetku 

Každý pojistitel uvádí informace o položkách majetku ve svých pojistných 

podmínkách. V příloze č. 7 se nachází přehled uvedení informací dle jednotlivých 

pojišťoven.  

KOOP ve zvláštních PP pro živelní pojištění uvádí, že předmětem pojištění jsou 

jednotlivé věci movité a nemovité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě. 

KOOP v dodatkových PP mezi nemovité věci řadí budovy, ostatní stavby, vlastní 

stavební součásti a příslušenství, mezi movité věci řadí zásoby, ostatní vlastní věci 

movité, cizí věci užívané, cizí věci převzaté, cennosti, umělecká díla, starožitnosti 

a písemnosti.  

ČP ve všeobecných PP uvádí, že pojištění lze sjednat pro věci movité 

i nemovité, případně jiný majetek, který je jednotlivě uveden v pojistné smlouvě nebo je 

součástí vymezeného souboru věcí v pojistné smlouvě. V PP k pojištění movitých věcí 

je upřesněno, že movité věci slouží oprávněné osobě k její podnikatelské činnosti 

uvedené v pojistné smlouvě. V PP k pojištění staveb je stanoveno, že se pojištění 

vztahuje pro stavby, kterými se rozumí budovy nebo jiné stavby.  

GP dle PP uvádí sjednání pojištění pro nemovitosti a věci movité. Nemovitosti 

a věci movité jsou rozdělené do skupin a dle těchto skupin jsou v PP uvedeny podrobné 

definice. Nemovitosti jsou dále označeny jako budovy. Za movité věci GP považuje 

obchodní vybavení provozu, zásoby a věci zvláštního charakteru. Za věci zvláštního 

charakteru jsou považována motorová vozidla, nosiče dat, reprodukční pomocné 

prostředky, peníze a cennosti, peněžní automaty, umělecká díla, věci zaměstnanců, sklo. 

Pojištěné věci jsou v pojistné smlouvě jednotlivě vyjmenovány nebo jsou součástí 

souboru věcí specifikovaného v pojistné smlouvě. 

ALLIANZ uvádí ve všeobecných PP, že předmětem pojištění jsou nemovité 

a movité věci, které jsou jednotlivě určeny v pojistné smlouvě nebo jsou součástí 

ve smlouvě vymezeného souboru věcí (výrobní, provozní zařízení a zásoby), případně 

je předmětem pojištění jiný majetek uvedený v pojistné smlouvě. Stejné ujednání je 

obsahem zvláštních PP. Definice souboru věcí není obsahem pojistných podmínek. 

Součástí dokumentu „Pojištění podnikatelů“ je také možnost sjednání komplexního 

programu pojištění podnikatelů NOE. Informace z tohoto programu nejsou obsahem 

výzkumu.   
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UNIQA ujednává v PP možnost sjednání pojištění pro nemovité a movité věci. 

Pojištění může být sjednáno pro jednotlivé ve smlouvě vyjmenované věci nebo jako 

pojištění souboru věcí. Tyto informace se nacházejí ve všeobecných PP pojištění 

majetku k živelnímu pojištění.  

 ČSOBP uvádí ve všeobecných pojistných podmínkách – obecná část jako 

předmět pojištění věc nebo jiný majetek, který je specifikován v pojistné smlouvě 

a k němuž se vztahuje pojistné nebezpečí. Dále pojišťovna uvádí ve všeobecných 

pojistných podmínkách – zvláštní část pro živelní pojištění, že se pojištění vztahuje 

na věci nemovité, movité a cennosti, jejichž vlastníkem je pojistník nebo pojištěný 

uvedený v pojistné smlouvě a které jsou jednotlivě uvedeny v pojistné smlouvě nebo 

jsou součástí vymezeného souboru dle pojistné smlouvy.  

 ČPP specifikuje ve všeobecných PP, že předmětem pojištění jsou věci, soubory 

věcí nebo jiný majetek vymezený v pojistné smlouvě. V doplňkových PP uvádí, že 

movité a nemovité věci jsou zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské 

nebo jiné samostatně výdělečné činnosti vymezené v pojistné smlouvě.  

  HVP uvádí předmět pojištění v rámci SU pro stavby a v rámci SU pro movité 

věci. Pojištění se vztahuje na stavby. Pojištění se vztahuje na movité věci v době vzniku 

pojištění v provozuschopném stavu, a to na věci provozní, výrobní a obchodní povahy, 

hotové a rozpracované výrobky a zásoby. Specifikace věcí se uvádí v pojistné smlouvě.  

 MAXIMA stanovuje ve všeobecných podmínkách podnikatelů, že pojistit lze 

věci nemovité a movité. Pojistit lze věc jednotlivě určenou nebo soubor věcí, který je 

v pojistné smlouvě vymezen. Ve všeobecných PP pro živelní pojištění je ujednáno, že 

se pojištění vztahuje na věci movité i nemovité blíže určené v pojistné smlouvě, které se 

nacházejí v řádném a provozuschopném stavu.  

 SLAVIA uvádí předmět pojištění ve zvláštních PP pro živelní pojištění. 

Předmětem pojištění jsou jednotlivé věci movité a nemovité nebo jejich soubory 

uvedené v pojistné smlouvě. 

 TRIGLAV má k živelnímu pojištění jen jeden dokument všeobecných PP 

a v článku předmět pojištění uvádí, že předmětem pojištění jsou nemovité a movité věci, 

výslovně uvedené v pojistné smlouvě, které jsou buď jednotlivě určeny, nebo tvoří 

soubor. Předmět pojištění určí pojistník nebo pojištěný podle svých pojistných potřeb 

v členění: nemovité věci vlastní (budova a haly nebo stavby), ostatní běžné movité věci 
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vlastní, zásoby, cizí věci převzaté, cizí věci užívané, cennosti, věci zvláštní hodnoty, 

rozestavěné stavby, písemnosti, věci na výstavy.  

 

Shrnutí informací k charakteristice „položka majetku“ 

Z analýzy a porovnání předmětu pojištění dle přílohy č. 7 vyplývá, že všechny 

pojišťovny uvádějí, jaké věci lze pojistit, tj. možnost pojištění jednotlivé věci nebo 

souboru. Všechny pojišťovny uvádějí v PP, že pojištěné věci (jednotlivé a soubory) 

musí být v pojistné smlouvě specifikovány. Žádná z pojišťoven neuvádí bližší 

definování souboru věcí nebo jednotlivých věcí do ujednání pojistné smlouvy. Tato 

specifikace je vždy součástí konkrétních ujednání pojistné smlouvy a mezi 

pojišťovnami mohou být rozdíly. Dle analýzy a porovnání informací k pojištěným 

věcem pojišťovny KOOP, GP a TRIGLAV nejpodrobněji uvádějí, jaké položky či 

soubory patří mezi movité a nemovité věci. KOOP uvádí, co zařazuje mezi movité 

a nemovité věci. GP uvádí podrobný výčet budov a staveb jako předmět pojištění. 

TRIGLAV velmi přehledně specifikuje předměty pojištění. 

U sledované charakteristiky definice souboru majetku je patrné, že pouze 

ALLIANZ nedefinuje pojem soubor věcí. Pojištění souboru věcí je zcela standardní 

záležitostí živelního pojištění. Pro podniky má pojištění souboru velký význam, protože 

nemusí v pojistné smlouvě uvádět rozsáhlý přehled majetku a především nemusí 

při prodeji nebo koupi majetku věci připojišťovat nebo odpojišťovat. Je-li pojištěn 

soubor věcí, pojištění se vztahuje na všechny věci, které k souboru náležely v okamžiku 

pojistné události. Tato výhoda přináší riziko související s pojistnou hodnotou, pokud 

dojde k vyššímu navýšení majetku a nebude hodnota souboru upravena, pak zde hrozí 

riziko podpojištění. Tuto podmínku stanovuje také zákon o pojistné smlouvě (§ 38).  

Dle pojistné praxe pojišťovny tolerují nárůst okolo 10 %, ale ne u všech pojišťoven je 

toto ujednání v rámci podmínek stanoveno. Následující tabulka tuto skutečnost 

porovnává. Pojišťovny KOOP, ČSOBP, ČPP, HVP, MAXIMA, SLAVIA a TRIGLAV 

uvádějí, že je zapotřebí oznámit pojišťovně nárůst hodnoty souboru nad 10 % (ČSOBP 

uvádí 15 %). Všechny pojišťovny kromě ČPP a TRIGLAV uvádějí, že do tohoto 

procentuálního navýšení se neuplatňuje podpojištění. Největší riziko vzniká u souboru, 

jehož položky jsou proměnlivé. Jedná se o pojištění zásob. V pojistné praxi se pro tyto 

soubory sjednává pojištění s preventivní pojistnou částkou nebo pojištění k rozhodnému 

dni. Tato možnost pojištění není součástí ujednání pojistných podmínek. Pouze 



72 
 

pojišťovna UNIQA možnost pojištění zásob k rozhodnému dni uvádí, a to bez bližšího 

vysvětlení. Následující tabulka také shrnuje, které pojišťovny uvádějí v rámci PP 

možnost sjednání výluky z pojištěného souboru věcí. Sjednání výluky z pojištěného 

souboru uvádějí obecným vyjádřením pojišťovny UNIQA, ČPP. Konkrétní možnost 

sjednání výluky ze specifikovaného souboru uvádí pouze ČP: „Lze sjednat, že se 

pojištění nevztahuje na některé věci, které jinak svým charakterem do pojistného 

souboru náležejí“. 

 

Tabulka č. 30: Uvedení informací k pojištění souboru věcí 

Pojistitel 

Uvedení informací o pojištění souboru věcí 

definice 

souboru věcí 

sjednání 

výluky 

ze souboru  

automatické 

připojištění 

a odpojištění  

maximální 

navýšení 

souboru 

KOOP ANO neuvádí ANO ANO – 10 % 

ČP ANO ANO ANO neuvádí 

GP ANO neuvádí ANO neuvádí 

ALLIANZ neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 

UNIQA ANO ANO ANO neuvádí 

ČSOBP ANO neuvádí ANO ANO – 15 % 

ČPP ANO ANO neuvádí ANO – 10 % 

HVP ANO neuvádí ANO ANO – 10 % 

MAXIMA ANO neuvádí ANO ANO – 10 % 

SLAVIA ANO neuvádí ANO ANO – 10 % 

TRIGLAV ANO neuvádí neuvádí ANO – 10 % 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Z provedené analýzy vyplývá nutnost porovnání uvedení definic pojmů 

k nemovitému majetku. Pojišťovny používají své definice, které se liší. U této 

charakteristiky se projevuje značná rozdílnost. Pro pojistníka je důležité i tyto informace 

porovnat, aby zjistil, co např. „stavba“ pro pojištění znamená. Následující tabulka uvádí 

pojmy k nemovitému majetku a informaci, zdali je tento pojem součástí pojistných 

podmínek. Definice nemovitého majetku nejsou jednotné.  
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Tabulka č. 31: Uvedení informací o definicích nemovitého majetku  

Pojistitel 

Uvedení informací o definicích pro nemovitý majetek 

nemo-

vitost 
stavba budova 

venkov-

ní 

úprava 

stavba 

na 

vodních 

tocích 

stavební 

součást 

příslu-

šenství 

stavby 

KOOP ANO ANO ANO neuvádí neuvádí ANO ANO 

ČP neuvádí ANO ANO ANO ANO ANO neuvádí 

GP ANO ANO ANO neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 

ALLIANZ ANO neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí ANO neuvádí 

UNIQA neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 

ČSOBP ANO neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 

ČPP neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí ANO neuvádí neuvádí 

HVP neuvádí ANO neuvádí neuvádí neuvádí ANO ANO 

MAXIMA neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí ANO ANO 

SLAVIA ANO ANO ANO neuvádí ANO ANO ANO 

TRIGLAV neuvádí ANO ANO neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

U movitých věcí je nutno brát zřetel především na definice věcí, které nejsou 

automaticky pojištěné (např. peníze, cennosti). Definice těchto pojmů dle PP jsou taktéž 

odlišné. Protože jsou pojmy k movitým věcem dále v práci používány, jsou 

v následující tabulce stanoveny kategorie. Stanovení je provedeno na základě porovnání 

pojmů. Tabulka uvádí rozsah pojmů: cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty 

a písemnosti. Všechny tyto pojmy jsou dále posuzovány v rámci charakteristiky výluky 

z pojištěného majetku. 

 

Tabulka č. 32: Obsah pojmů cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty a písemnosti 

Kategorie Jednotlivé pojmy dle kategorií 

Cennosti 

Peníze – platné tuzemské a cizozemské bankovky a mince 

Ceniny – poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, 

dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, 

stravenky, apod. 

Vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry 

Cenné věci Drahé kovy, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené 

Věci zvláštní hodnoty 

Věci umělecké hodnoty – obrazy, grafická a sochařská díla, 

výrobky ze skla, keramiky a porcelánu 

Věci historické hodnoty  

Starožitnosti 

Sbírky 

Písemnosti 
Písemnosti, plány, obchodní knihy, kartotéky, výkresy 

Nosiče dat a záznamy na nich uložené 

Pramen: Vlastní zpracování 
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Následující tabulka srovnává uvedení definic pojmů k movitému majetku 

dle stanovených kategorií v PP pojišťoven. Z tabulky je zřejmé, že rozdílnosti jsou 

minimální. 

 

Tabulka č. 33: Uvedení informací o definicích movitého majetku  

Pojistitel 

Uvedení informací o definicích k movitému majetku 

movitá věc cennosti cenné věci 
věci zvláštní 

hodnoty 
Písemnosti 

KOOP ANO ANO ANO ANO ANO 

ČP neuvádí ANO ANO ANO ANO 

GP ANO ANO ANO ANO ANO 

ALLIANZ neuvádí ANO ANO neuvádí ANO 

UNIQA neuvádí ANO ANO ANO ANO 

ČSOBP ANO ANO ANO ANO ANO 

ČPP neuvádí ANO ANO ANO ANO 

HVP neuvádí ANO ANO ANO neuvádí 

MAXIMA neuvádí ANO ANO ANO neuvádí 

SLAVIA ANO ANO ANO ANO ANO 

TRIGLAV ANO ANO ANO ANO ANO 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Rizika pojistníka vztahující se k charakteristice „položka majetku“ 

Předchozí analýza je provedena na základě souboru informací o položkách 

majetku vycházejícího z obecného pohledu na pojištěný předmět v rámci živelního 

pojištění, tj. soubor majetku, položka majetku, definice souboru majetku, definice 

pojmů nemovitého majetku a specifikace do ujednání pojistné smlouvy. Na základě 

provedené analýzy je tento soubor upřesněn a je stanoven nový širší soubor informací 

pro vyhodnocení AI. Každá z těchto informací představuje riziko pojistníka 

v její neznalosti. Riziko pojistníka v neznalosti informace o položce majetku se 

vztahuje k: 

- možnosti pojištění souboru nebo položky, 

- definici souboru věcí, 

- možnosti sjednání výluky ze souboru věcí, 

- postupu připojištění a odpojištění v rámci souboru věcí a maximální navýšení 

souboru věcí, 

- specifikování souboru a položek majetku, 

- definování pojmů vztahujících se k nemovitému majetku (stavba, budova…), 
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- definování pojmů vztahujícím se k movitému majetku (cennosti, cenné věci, věci 

zvláštní hodnoty, písemnosti). 

Tyto informace jsou dále hodnoceny. Stávají se východiskem pro snížení AI 

na pojistném trhu s živelním pojištěním podniku. 

 

 2.3.2 Informace o vlastnickém vztahu k pojištěnému majetku  

Každá pojišťovna má informaci o vlastnictví majetku v pojistných podmínkách. 

V příloze č. 8 se nachází přehled informací dle jednotlivých pojišťoven.  

Vlastnictví majetku a jeho pojištění je v pojistných podmínkách KOOP 

stanoveno tak, že předmětem pojištění jsou věci ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 

pojistníka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě. Cizí věci po právu užívané 

nebo převzaté nejsou automaticky pojištěny a toto musí být v pojistné smlouvě 

ujednáno. V tomto případě se jedná o pojištění cizího pojistného rizika a vysvětluje 

podmínky pro pojištění. Pojištění věcí zaměstnanců není v PP blíže vysvětleno.  

Vlastnictví majetku a jeho pojištění je v pojistných podmínkách ČP stanoveno 

tak, že se pojištění vztahuje pouze na pojištěné věci ve vlastnictví oprávněné osoby, 

pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Cizí věci po právu užívané nebo 

převzaté nejsou automaticky pojištěny a toto musí být v pojistné smlouvě ujednáno. 

Pojištění věcí zaměstnanců je sjednáno v případě ujednání v pojistné smlouvě. ČP 

nehovoří v PP o možnosti pojištění cizích věcí nemovitých a nevysvětluje pojištění 

cizího pojistného rizika. 

 GP v rámci předmětu pojištění stanovuje, že se pojištění vztahuje na věci, 

jejichž vlastníkem je pojištěný. Pokud je to ujednáno, pak se pojištění vztahuje na cizí 

věci, které pojištěný po právu užívá nebo převzal od fyzické nebo právnické osoby 

na základě smlouvy o pracích nebo výkonech. Věci zaměstnanců jsou pojištěné 

v případě ujednání v pojistné smlouvě. GP nevysvětluje pojištění cizího pojistného 

rizika.  

 ALLIANZ uvádí, že pojištěný majetek v pojistné smlouvě slouží 

k podnikatelské činnosti pojištěného. Pokud je dohodnuto v pojistné smlouvě, vztahuje 

se pojištění i na movité věci ve vlastnictví jiných osob, a to za předpokladu, že je 

pojištěný převzal na základě smlouvy (věci cizí). Možnost pojištění věcí zaměstnanců 

není v ujednáních PP. Pojišťovna neuvádí možnost pojištění cizích nemovitých věcí. 
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 UNIQA stanovuje podmínku, že nemovité a movité věci jsou pojištěny 

za předpokladu, že jsou ve vlastnictví pojistníka nebo pojištěného. Cizí věci jsou 

pojištěny, pokud je pojistník/pojištěný převzal na základě písemné smlouvy a je-li to 

v pojistné smlouvě ujednáno. Chybí zde možnost pojištění věcí užívaných na základě 

smlouvy. Věci zaměstnanců jsou pojištěné, pokud je to ujednáno v pojistné smlouvě. 

UNIQA vysvětluje pojištění cizího pojistného rizika. 

 ČSOBP pojišťuje věci ve vlastnictví pojistníka nebo pojištěného. Tato 

podmínka je stanovena v rámci PP. Cizí věci užívané nebo převzaté jsou pojištěné 

pouze za podmínky uvedení v pojistné smlouvě. Pojištění věcí zaměstnanců není 

specifikováno v PP. V podmínkách je uveden pojem pojištění cizího pojistného rizika, 

ale není zde žádné bližší vysvětlení. Je zde pouze informace, že tímto pojmem se 

označuje pojištění cizích věcí. Pojišťovna neuvádí ustanovení dle zákona o pojistné 

smlouvě. 

ČPP uvádí, že se pojištění vztahuje na movité a nemovité věci za podmínky, že 

je podnik vlastní nebo je oprávněně užívá nebo je převzal a má právo s nimi hospodařit. 

V doplňkových PP pojišťovna uvádí, že cizí věci po právu užívané je nutno ujednat 

v pojistné smlouvě a nejsou tedy automaticky pojištěné. PP neujednávají pojištění věcí 

zaměstnanců a nevysvětlují pojištění cizího pojistného rizika. 

HVP ve smluvních ujednáních pro pojištění movitých věcí uvádí, že se pojištění 

vztahuje na dále uvedené věci, jejichž vlastníkem je pojištěný. Na věci, které nejsou 

ve vlastnictví pojištěného a se kterými však pojištěný po právu nakládá, se pojištění 

vztahuje, jen když je tak v pojistné smlouvě výslovně ujednáno. Dle SU pro stavby 

se pojištění vztahuje na stavby ve vlastnictví pojištěného. Pro stavby po právu užívané 

nebo spravované je pojištění v pojistné smlouvě nutno ujednat. Pojišťovna nespecifikuje 

pojištění věcí zaměstnanců a pojištění cizího rizika. 

 MAXIMA uvádí ve všeobecných PP pojištění podnikatelů, že pojistit lze věci 

nemovité a movité, které má pojištěný ve vlastnictví, ke kterým má právo hospodaření, 

má je oprávněně u sebe, užívá je ve smyslu dohody, nebo je převzal při poskytování 

služby na základě smlouvy. Vlastnické vztahy k pojištěným věcem musí být uvedeny 

v pojistné smlouvě. Ve všeobecných PP pojišťovna znovu uvádí, že se pojištění 

vztahuje na věci movité a nemovité blíže určené v pojistné smlouvě, jejichž vlastníkem 

je pojištěný, nebo které po právu užívá nebo převzal na základě smlouvy. Pojišťovna 

nespecifikuje pojištění cizího rizika. 
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 SLAVIA ve zvláštních PP ujednává, že předmětem pojištění jsou jednotlivé věci 

movité a nemovité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě. Předmětem 

pojištění jsou věci ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistníka nebo pojištěného 

uvedeného v pojistné smlouvě. Je-li ujednáno v pojistné smlouvě pojištění cizího 

pojistného rizika, jsou předmětem pojištění i cizí věci nemovité, movité po právu 

užívané a movité převzaté. Pojišťovna v podmínkách nespecifikuje pojištění věcí 

zaměstnanců.  

 TRIGLAV uvádí ve všeobecných PP pro škodové živelní pojištění podnikatelů 

pojištění věcí dle členění. Mezi položkami jsou uvedené nemovité věci vlastní a movité 

věci vlastní. Dále v tomto členění je možné sjednat pojištění cizích věcí převzatých 

a užívaných. Není zde specifikováno pojištění věcí zaměstnanců a pojištění cizího 

rizika. Pojištění cizích věcí se vztahuje k movitým věcem a možnost pojištění cizích 

nemovitostí není v podmínkách uvedeno. 

  

Shrnutí informací k charakteristice vlastnický vztah k pojištěnému majetku 

Z předchozí analýzy a porovnání je patrné, že všechny pojišťovny uvádějí v PP 

automatické sjednání pojištění věcí vlastních, pouze pojišťovny MAXIMA 

a TRIGLAV výslovně uvádějí nutnost sjednání i vlastního vztahu k pojištěným věcem 

v rámci ujednání pojistné smlouvy. Další možností je pojištění věcí cizích. Všechny PP 

hovoří o možnosti pojištění cizích věcí movitých a o nutnosti ujednání vztahu 

do ujednání pojistné smlouvy. Možnost pojištění cizích věcí není uvedena v PP 

jednotně, proto je provedeno podrobnější srovnání. Možnost pojištění cizích věcí 

nemovitých neuvádí pojišťovna ČP, ALLIANZ a TRIGLAV. ČP ve všeobecných 

podmínkách hovoří obecně o pojištění cizích věcí, a to převzatých a užívaných, ale 

v podmínkách pro stavby se o cizích věcech nezmiňuje. Pojišťovna UNIQA má 

vyjádření nejednoznačné, protože hovoří jen o pojištění převzatých věcí a ty nerozlišuje 

na věci nemovité a movité. Pojišťovna HVP nerozlišuje u movitých věcí převzetí 

a užívání, ale hovoří o věcech, se kterými pojištěný po právu nakládá. Cizí nemovitosti 

rozděluje na po právu užívané a spravované pojištěným. Shrnutí pojištění cizích věcí 

prezentuje následující tabulka. KOOP a SLAVIA stanovují obecně pojištění cizích 

nemovitých věcí. 

 

 



78 
 

Tabulka č. 34:Uvedení informací k pojištění cizích věcí  

Pojistitel 

Uvedení informace o pojištění cizích věcí 

 movitých 

převzatých 

movitých 

užívaných 

nemovitých 

převzatých 

nemovitých 

užívaných 

KOOP ANO ANO 

obecně 

pojištění cizích 

nemovitých věcí 

obecně 

pojištění cizích 

nemovitých věcí 

ČP ANO ANO 

obecně 

sjednání cizí 

věci převzaté 

obecně 

sjednání cizí věci 

užívané 

GP ANO ANO ANO ANO 

ALLIANZ ANO ANO neuvádí neuvádí  

UNIQA ANO neuvádí ANO neuvádí 

ČSOBP ANO ANO ANO ANO 

ČPP ANO ANO ANO ANO 

HVP 
pojištěný po právu 

nakládá 

pojištěný po právu 

nakládá 

správa 

nemovitosti 
ANO 

MAXIMA ANO ANO ANO ANO 

SLAVIA ANO ANO 
pojištění cizích 

nemovitých věcí 

pojištění cizích 

nemovitých věcí 

TRIGLAV ANO ANO neuvádí neuvádí 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Pojištění věcí zaměstnanců shrnuje následující tabulka. Pouze pojišťovny ČP, 

GP, UNIQA a MAXIMA v pojistných podmínkách uvádějí možnost pojištění věcí 

zaměstnanců. Obsah pojmu věci zaměstnanců uvádí pouze pojišťovny GP, UNIQA 

a MAXIMA. Definice jsou u pojišťoven rozdílné. Pouze pojišťovna ČP a GP 

upozorňuje na podmínku pojistného plnění (nelze uplatnit nárok z jiného pojištění). 

MAXIMA uvádí, že z pojištění věcí zaměstnanců vzniká nárok na plnění pouze tehdy, 

jestliže zaměstnavatel za takovouto škodu zaměstnanci neodpovídá, tj. v tomto případě 

by bylo možné uplatnit pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škody na věcech 

zaměstnanců. Pojištění cizího pojistného rizika je uvedeno dle pojišťoven také 

v následující tabulce. Pojišťovny ČP, GP, ČPP, HVP, MAXIMA a SLAVIA tento 

pojem vůbec neuvádějí.  Pojišťovna ČSOBP pojem uvádí, ale nespecifikuje dle práv 

a povinnosti pojistníka/pojištěného. Podmínku odškodnění u pojištění cizích věcí 

(nelze uplatnit nárok z jiného pojištění) uvádí pouze pojišťovna GP. 
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Tabulka č. 35: Uvedení informací o pojištění věcí zaměstnanců a o pojištění cizího 

pojistného rizika  

Pojistitel 

Uvedení informací o pojištění věci 

zaměstnanců 

Uvedení informací 

o pojištění cizího 

pojistného rizika 

možnost 

pojištění 

definice věcí 

zaměstnanců 

odškodnění 

z jiného 

pojištění 

možnost 

pojištění 

odškodnění 

z jiného 

pojištění 

KOOP neuvádí neuvádí neuvádí ANO neuvádí 

ČP ANO neuvádí ANO neuvádí neuvádí 

GP ANO ANO ANO neuvádí ANO 

ALLIANZ neuvádí neuvádí neuvádí ANO neuvádí 

UNIQA ANO ANO neuvádí ANO neuvádí 

ČSOBP neuvádí neuvádí neuvádí ANO neuvádí 

ČPP neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 

HVP neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 

MAXIMA ANO ANO ANO neuvádí neuvádí 

SLAVIA neuvádí neuvádí neuvádí ANO neuvádí 

TRIGLAV neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Rizika pojistníka vztahující se k charakteristice „vlastnický vztah k pojištěnému 

majetku“ 

Předchozí analýza je provedena na základě stanoveného souboru informací 

o vlastnickém vztahu k položkám majetku, tj. pojištění vlastních věcí, pojištění věcí 

zaměstnanců, pojištění cizích věcí po právu užívaných, pojištění cizích věcí převzatých 

a pojištění cizího pojistného rizika. Na základě provedené analýzy je tento soubor 

upřesněn a je stanoven nový soubor informací. Každá z těchto informací představuje 

riziko pojistníka v její neznalosti. Riziko pojistníka v neznalosti informace 

o vlastnickém vztahu k pojištěnému majetku se vztahuje k: 

- pojištění cizích věcí (převzatých a užívaných movitých, převzatých a užívaných 

nemovitých) za podmínky ujednání do pojistné smlouvy, 

- pojištění věcí zaměstnanců, 

- obsahu souboru věcí zaměstnanců, 

- znalosti podmínky pro pojistné plnění u věcí zaměstnanců, tj. škoda vzniklá 

na těchto věcech nebude uhrazena z jiného pojištění, 

- významu pojištění cizího pojistného rizika z hlediska práv a povinností pojistníka 

a pojištěného, 
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- znalosti podmínky pro pojistné plnění u cizích věcí, tj. nelze uplatnit nárok 

na odškodnění z jiného pojištění, 

- pojištění vlastních věcí, které musí firma oprávněně užívat k činnosti a musí mít 

věci vedené v účetnictví.  

Tyto informace jsou dále hodnoceny. Stávají se východiskem pro snížení AI 

na pojistném trhu s živelním pojištěním podniku. 

 

2.3.3 Informace o poloze vzniku škody na majetku 

 Analýza místa pojištění je obsahem přílohy č. 9. Každá pojišťovna se liší 

v informacích k této charakteristice. 

Místo pojištění je ujednáno v pojistné smlouvě dle pojistných podmínek KOOP. 

Pojišťovna uvádí, že je to i místo, na které byla pojištěná věc na dobu nezbytně nutnou 

přemístěna v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události. Pro mobilní 

elektronické zařízení je místem pojištění ČR. Další bližší specifikace majetku není 

uvedena. KOOP uvádí podmínku pro uložení zásob a cizích věcí převzatých 

pro pojistné nebezpečí záplava nebo povodeň. Věci musí být umístěné v podlaží, kde je 

podlaha pod úrovní okolního terénu. Věci musí být uložené na pevném podkladu 

o výšce min. 15 cm nad úrovní podlahy. 

Místo pojištění je ujednáno v pojistné smlouvě dle ČP. Pojišťovna uvádí 

ve všeobecných PP, že je to i místo, na které byla pojištěná věc na dobu nezbytně 

nutnou přemístěna v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události. 

Bližší specifikaci místa pojištění neuvádí a není zde uvedena možnost místa pojištění 

ČR. ČP uvádí podmínku pro uložení zásob pro případ poškození vodou, a to minimálně 

12 cm nad úrovní podlahy nebo nad úrovní upraveného terénu, pokud jsou zásoby 

uloženy mimo budovu. Další podmínku stanovuje pro pojistné nebezpečí požár 

a pro peníze; drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy; 

vkladní a šekové knížky, platební nebo kreditní karty, cenné papíry, ceniny; písemnosti, 

obchodní knihy, kartotéky, výkresy, plány, projekty, nosiče dat a záznamy na nich, 

pokud nejsou vedeny jako zásoby; věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, umělecké 

předměty a sbírky. Tyto věci pro nebezpečí požár (požár, výbuch, přímý úder blesku, 

pád letadla) jsou uloženy v uzavřených a uzamčených ohnivzdorných úschovných 

objektech (tj. skříň, trezor, kontejner nebo komora, jejichž požární odolnost je 

minimálně 30 minut). 
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GP uvádí, jak specifikovat místo pojištění pro budovy a movité věci a tedy 

specifikuje blíže místo pojištění kromě ČR. Místo pojištění pro budovy a movité věci 

musí být ujednáno v pojistné smlouvě. Místo pojištění pro budovy je vymezeno adresou 

nebo katastrálním územím a číslem parcely a, jde-li o budovy v jednom areálu nebo 

jinak ohraničeném prostoru, rovněž hranicemi tohoto prostoru. Místem pojištění 

pro věci movité je budova, jiná stavba, místnost nebo pozemek, kde se tyto věci 

nacházejí. Movité věci pod širým nebem je možné pojistit, pokud je takovéto umístění 

nezbytné nebo obvyklé. Movité věci jsou taktéž pojištěny i na jiném místě pojištění 

v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události za podmínky, že 

uložení a zabezpečení odpovídá uložení a zabezpečení ve sjednaném místě pojištění. GP 

ukládá podmínku pro uložení pojištěných věcí, které jsou umístěny v podzemních 

podlažích budov nebo jiných staveb, nejméně 12 cm nad nejnižší úrovní podlahy 

podzemního podlaží. 

 ALLIANZ uvádí v rámci PP, že místem pojištění je budova, pozemek nebo 

prostory uvedené v pojistné smlouvě. Pojištění se vztahuje na pojištěný majetek 

nacházející se v místě pojištění. Bližší specifikace není obsahem PP. Možnost krytí ČR 

není uvedena. Pojištění se vztahuje i na pojištěný majetek, který byl z důvodu 

bezprostředně hrozící nebo již nastalé pojistné události přemístěn z místa pojištění. 

Pojišťovna v PP uvádí pro peníze a cennosti uložení v trezoru s požární odolností. 

Místem pojištění u pojišťovny UNIQA je místo uvedené v pojistné smlouvě. 

Pokud je sjednáno v pojistné smlouvě více míst pojištění, vztahuje se pojištění 

na všechna tato místa pojištění. Pojištění se vztahuje též na věci, které byly z důvodu 

bezprostředně hrozící nebo již nastalé pojistné události přemístěny z míst pojištění. 

Místo pojištění ČR je obsahem podmínek a pojišťovna uvádí, že se pojištění vztahuje 

na pojistné události, které nastanou na území ČR, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto 

jinak. UNIQA pro pojištění movitých věcí mimo budovu upřesňuje pojištění 

Doplňkovými pojistnými podmínkami MB/10. Pojišťovna v PP k živelnímu nebezpečí 

pro povodeň a záplavu stanovuje povinnost pojistníka zajistit v místě pojištění 

v prostorách budov, které leží pod úrovní přízemního podlaží, uložit pojištěné věci 

minimálně 12 cm nad úrovní podlahy podzemního podlaží. Stejná povinnost je 

ve stejných PP stanovena pro vodu z vodovodního zařízení. 

ČSOBP uvádí, že místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. Místo 

pojištění ČR není obsahem podmínek. Cennosti musí být uloženy pouze v budově 
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nacházející se na místě pojištění. Místem pojištění je také místo, na které byl předmět 

pojištění v důsledku bezprostředně hrozící nebo vzniklé pojistné události přemístěn. 

Povinnosti pojištěného je, aby předměty pojištění (vyjma nábytku a podlahových krytin) 

poškoditelné vodou v místnostech, ve kterých se podlaha nachází pod úrovní okolního 

terénu, umístil minimálně 12 cm nad nejvyšším bodem podlahy, jinak pojistitel 

v případě vzniku pojistné události způsobené na těchto předmětech pojistnými 

nebezpečími záplava, povodeň nebo vodovodní škoda sníží pojistné plnění úměrně 

k míře tohoto vlivu na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení jejích 

následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění. 

ČPP k místu pojištění uvádí, že místo pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě. 

Dále pojišťovna ujednává, že v případě pojištění nemovitostí je místo pojištění 

vymezeno adresou, parcelním číslem nebo číslem katastrálního území. Místo pojištění 

movitých věcí je budova nebo jiná stavba, místnost nebo pozemek, kde se tyto věci 

nacházejí a které je přesně vymezeno v pojistné smlouvě. To neplatí pro pojištěné věci, 

které byly v důsledku vzniklé nebo hrozící pojistné události přemístěny z místa pojištění 

jinam a to pouze na dobu nezbytně nutnou. Pro peníze na hotovosti, listiny, vkladní 

knížky a ostatní cenné papíry, poštovní známky, kolky, mince, drahé kovy a šperky ČPP 

stanovuje podmínku uložení v době pojistné události v ohnivzdorných nebo 

pancéřovaných pokladnách. Pro věci pojištěné pro případ poškození nebo zničení věci 

záplavou vzniklou v příčinné souvislosti s povodní nebo kapalinou unikající 

z technických zařízení je pojišťovnou stanovena podmínka uložení v místnostech nebo 

prostorách v podzemních nebo přízemních podlažích budov nebo jiných staveb nejméně 

15 cm od nejnižší úrovně podlahy v podlaží. Možnost pojištění na celém území ČR je 

uvedena následujícím způsobem. Pojištění majetku se vztahuje na škodné události, které 

nastanou na geografickém území členských států Evropské unie, pokud není 

v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

Místo pojištění je stanoveno v ujednáních pojistné smlouvy dle podmínek HVP. 

Pojištění se vztahuje i na věci, které byly z důvodu bezprostředně hrozící nebo již 

nastalé pojistné události přemístěny z místa pojištění, a to na nezbytně nutnou dobu. 

Pojišťovna pro věci stanovuje pro nebezpečí povodeň, záplava nebo voda 

z vodovodních zařízení uložení podle doporučení výrobce těchto věcí, nejméně však 

15 cm nad úrovní podlahy. Bližší specifikace místa a možnost sjednání ČR neuvádí. 



83 
 

 MAXIMA uvádí, že místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě. 

Pro budovy a jiné stavby je místem pojištění adresa nebo číslo parcely, pro movité věci 

je místem pojištění budova nebo jiná stavba nebo místnost, kde jsou pojištěné věci 

umístěny a které je uvedeno v pojistné smlouvě. To neplatí pro věci, které byly 

v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události přechodně přemístěny 

na jiné vhodné místo. Jiná omezení pro uložení věcí v PP nejsou stanovena. Místo 

pojištění území ČR podmínky neuvádějí. 

SLAVIA považuje za místo pojištění místo uvedené v ujednáních pojistné 

smlouvy. Za místo pojištění se považuje dále i místo, na které byla pojištěná věc 

na dobu nezbytně nutnou přemístěna v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící 

pojistné události. Další podmínky pro uložení věcí nejsou v PP uvedeny a možnost 

pojištění na území ČR zde není uvedena. 

TRIGLAV stejně jako předchozí pojišťovny ujednává, že místo pojištění je 

sjednáno v pojistné smlouvě. Omezení neplatí pro movité věci, které byly v důsledku 

vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události přemístěny na dobu nezbytně 

nutnou z místa pojištění za účelem zmírnění následků a rozsahu škody. Pojišťovna 

požaduje pro zásoby ukládat v místech místnosti minimálně 15 cm nad nejvyšší úrovní 

podlahy. Pokud jsou zásoby uloženy v suterénních místnostech a místnostech přilehlého 

terénu, pak musí být chráněny funkčním zařízením proti vzduté vodě ze stokové sítě. 

Cennosti musí být v době pojistné události uložené v bezpečnostní nehořlavé schránce 

(pokladně nebo příručním trezoru). Pojišťovna uvádí, že není-li v pojistné smlouvě 

výslovně uvedena jiná územní platnost, vztahuje se pojištění na pojistné události, které 

nastanou na území ČR. Další informaci k místu pojištění lze vyhledat ve výkladu 

pojmů. Místem pojistného rizika se rozumí v pojistné smlouvě uvedená adresa jako 

místo pojištění nebo vymezené území (Evropa, ČR) nebo místo dané parcelním číslem, 

staveništěm apod. 

 

Shrnutí informací k charakteristice „poloha vzniku škody na majetku“ 

 Místo pojištění musí být vždy ujednáno v pojistné smlouvě. Specifikace místa 

pojištění v rámci ujednání je dána konkrétní pojišťovnou. Dle popisu pojistných 

podmínek pojišťoven pouze GP, UNIQA, ČSOBP, ČPP, MAXIMA a TRIGLAV 

uvádějí bližší specifikaci místa pojištění.  
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K místu pojištění Česká republika a zároveň k pojmu územní platnost 

pojištění se vztahuje příloha č. 10. Místo pojištění ČR je možno sjednat na základě 

posouzení rizika pojišťovnou. Pouze KOOP v pojistných podmínkách tuto možnost 

vztahuje k mobilním telefonům. Pojišťovny UNIQA, ČPP a TRIGLAV uvádějí místo 

pojištění ČR s podmínkou: „pokud není stanoveno jinak“. ČPP má místo pojištění širší 

a jedná se o geografické území členských států EU. Pokud nebude v pojistné smlouvě 

stanovena konkrétní adresa, pak je pojištění sjednáno s tímto rozsahem. V PP některých 

pojišťoven se uvádí pojem místo pojištění nebo územní platnost pojištění Česká 

republika. Oba pojmy jsou totožné a mohou být pro pojistníka nejasnými. Proto je 

tento pojem dále více vysvětlen. Územní platnost pojištění stanovuje, že se pojištění 

vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území ČR, není-li ujednáno 

jinak. Jedná se o stejný případ místa pojištění s krytím na území ČR. V příloze č. 10 je 

provedeno srovnání této charakteristiky dle pojišťoven a je zde přidána také 

charakteristika místo pojištění. Informace o místě pojištění a územní platnosti pojištění 

může být pro pojistníka a pojištěného matoucí, a to hlavně v případech, pokud se v ní 

hovoří o platnosti ČR. Pojišťovny ve všech případech uvádějí doplnění, pokud není 

ujednáno jinak, a to buď v dalších ujednáních PP, případně pojistné smlouvě. KOOP, 

ALLIANZ a SLAVIA mají tento pojem uveden v rámci PP, které platí také 

pro pojištění odpovědnosti a v tomto produktu se jako základ sjednává územní platnost 

Česká republika. Pojišťovna TRIGLAV pojem uvádí v rámci místa pojištění a v tomto 

případě je informace jasná. 

 U všech pojišťoven platí, že pojistník (pojištěný) může změnit místo pojištění 

v případě nastalé nebo blížící se pojistné události. Toto ujednání souvisí s povinností 

pojistníka (pojištěného), který musí dbát, aby pojistná událost nenastala a pokud 

nastane, učinit opatření ke zmírnění jejích následků.  

 V PP některých pojišťoven lze vyhledat další omezení k místu pojištění. Jedná 

se o uložení předmětu pojištění na blíže specifikovaných místech v okamžiku pojistné 

události. Následující tabulka uvádí přehled podmínek pojišťoven. Ve sloupcích jsou 

uvedena pojistná nebezpečí, pro která pojišťovna podmínku stanovuje, v řádcích jsou 

uvedeny jednotlivé pojišťovny. V konkrétních buňkách jsou vypsány konkrétní 

předměty pojištění. Omezení souvisí s povinností pojistníka, který musí dbát, aby 

pojistná událost nenastala, ale také s povinností pečovat o pojištěné věci. Pojišťovny se 
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tímto omezením brání morálnímu hazardu.  MAXIMA a SLAVIA nestanovují žádná 

omezení, což vyplývá z následující tabulky. 

 

Tabulka č. 36: Uvedení informací o podmínkách uložení věcí  

Pojistitel 

Informace k podmínkám uložení věcí pro pojistné nebezpečí 

požár 
záplava a povodeň, 

voda 
Obecně 

KOOP bez podmínky 
pro zásoby a cizí věci 

převzaté 
bez podmínky 

ČP pro peníze, cennosti,… pro zásoby bez podmínky 

GP bez podmínky bez podmínky pro věci 

ALLIANZ pro peníze a cennosti bez podmínky bez podmínky 

UNIQA bez podmínky pro věci bez podmínky 

ČSOBP bez podmínky 

pro předměty vyjma 

nábytku a podlahových 

krytin 

bez podmínky 

ČPP pro peníze, cennosti,… pro věci bez podmínky 

HVP bez podmínky pro věci bez podmínky 

MAXIMA bez podmínky bez podmínky bez podmínky 

SLAVIA bez podmínky bez podmínky bez podmínky 

TRIGLAV pro cennosti pro zásoby bez podmínky 

Pramen: Vlastní zpracování 

  

Rizika pojistníka vztahující se k charakteristice „poloha vzniku škody 

na majetku“ 

Předchozí analýza je provedena na základě stanoveného souboru informací 

o poloze vzniku škody na majetku, tj. místo pojištění, územní platnost pojištění. 

Z provedené analýzy vyplývá upřesnění souboru. Je stanoven nový širší soubor 

informací pro další výzkum. Každá z těchto informací představuje riziko pojistníka 

v její neznalosti. Riziko pojistníka v neznalosti informace o poloze vzniku škody 

na majetku se vztahuje k: 

- místu pojištění pro nemovité věci (specifikace, ujednání do pojistné smlouvy), 

- místu pojištění pro movité věci (specifikace, ujednání do pojistné smlouvy), 

- místu pojištění pro celé území České republiky, 

- územnímu rozsahu pojištění, 

- podmínce pro uložení některých věcí v závislosti na pojistném nebezpečí. 

Tyto informace jsou vstupem pro další hodnocení. Stávají se východiskem 

pro snížení AI na pojistném trhu s živelním pojištěním podniku. 
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2.3.4 Informace o výlukách z pojištěného majetku  

V příloze č. 11 je provedeno porovnání informací o výlukách z pojištění majetku 

dle pojišťoven. V tabulkách lze vyhledat, zdali tuto informaci pojišťovna uvádí 

a v jakém článku daných pojistných podmínek ji lze vyhledat.  

KOOP uvádí výluky z pojištěného majetku ve zvláštních PP pro živelní 

pojištění. Jsou zde uvedené věci, jejichž pojištění je nutno ujednat do pojistné smlouvy. 

Pojišťovna uvádí jednoznačně další věci, které předmětem pojištění nejsou. Výluky 

v tomto článku se týkají MV i NV. Pozemky nejsou uvedené ve  výlukách, ale 

nepojištění pozemků vyplývá z uvedené definice nemovitostí. Další vyloučené NV 

vyplývají z definice příslušenství budovy nebo stavby.  

Ve všeobecných PP pro pojištění majetku podnikatelů ČP nestanovuje výluky 

z pojištěného majetku. O výlukách se hovoří dále v PP k movitým věcem a také v PP 

pro pojištění staveb. Pro pochopení výluky venkovní úprava je nutná znalost definice 

dle doplňkových PP pro pojištění staveb k podnikání. Nepojištění pozemků vyplývá 

z ujednání, že pojištění lze sjednat pro stavby. 

GP uvádí v ujednáních PP vyjmenované věci, které jsou pojištěné v případě, je-

li to sjednáno v pojistné smlouvě. Výluky z pojištěných věcí lze najít v článku „Výluky 

z pojištění“, ale ke komplexnímu zjištění výluk je zapotřebí nastudovat také část 

„Specifikace předmětu pojištění“. Dle tohoto článku jsou uvedeny (ve vztahu 

k výlukám) věci zvláštního charakteru v odstavci „D“. Všechny uvedené věci jsou 

movitého charakteru. PP této pojišťovny jsou odlišné od PP ostatních pojišťoven v tom, 

že GP uvádí věci spadající do kategorie NV a MV. V těchto kategoriích jsou věci 

k pojištění vyjmenovány, tj. je tedy možné pojistit, co je vyjmenováno. Jiné pojišťovny 

uvádějí pojištěné věci obecně a nepojištění věcí specifikují ve výlukách nebo 

pod podmínkou, je-li to sjednáno. K pochopení výluk z NV je zapotřebí důkladně 

nastudovat stanovenou specifikaci předmětu pojištění pro část budovy. V přílohách 

č. 12 a 13 jsou uvedeny pouze vyloučené movité a nemovité věci dle ujednání v PP, 

které nejsou obsahem specifikace předmětu pojištění.   

 ALLIANZ uvádí v ujednáních VPP vyloučené MV z pojištění. Ve zvláštních PP 

jsou uvedeny taktéž výluky z MV. Není zde uvedeno a ani to nevyplývá z definic 

nemovitého majetku, že se pojištění nevztahuje na pozemky.  

 Pojišťovna UNIQA uvádí výluky z MV a NV v rámci PP pro živelní pojištění. 

Ve výkladové části pojmů dle PP je uvedena jediná definice, a to cenností. 
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ČSOBP uvádí výluky z pojištěných věcí v rámci VPP pro živelní pojištění. 

Výluky jsou stanoveny s podmínkou ujednání do pojistné smlouvy, ale také výluky 

bez možnosti ujednání do pojistné smlouvy, tj. s jednoznačným vyloučením. Pojišťovna 

nemá vyloučené cennosti a cenné věci. Mezi cennosti neřadí cenné papíry a ty jsou 

obsahem výluky. 

 ČPP uvádí výluky z pojištěných věcí ve VPP pro pojištění majetku dále 

v doplňkových PP pro živelní nebezpečí. U všech výluk je uvedena podmínka dohody 

v pojistné smlouvě. 

 Pojišťovna HVP uvádí výluky z pojištěných věcí dle SU pro pojištění movitých 

věcí a dle SU pro pojištění staveb.  

 MAXIMA uvádí výluky ve stejném rozsahu dle VPP podnikatelů a dle VPP 

pro živelní pojištění. Výluky se týkají pouze movitých věcí. Pojišťovna v podmínkách 

neuvádí bližší specifikaci pojištění nemovitosti a nemožnost pojištění pozemku. 

 Ve zvláštních PP pojišťovny SLAVIA pro pojištění živelní jsou vyjmenovány 

MV i NV, které jsou předmětem pojištění, pokud je to ujednáno v pojistné smlouvě. 

Pojišťovna TRIGLAV má výluky z pojištěných věcí uvedené v ujednáních PP: 

Neuvádí podmínku ujednání věcí do pojistné smlouvy. Jedná se o nepojistitelné výluky. 

Pojišťovna má nejužší výluky ze všech posuzovaných pojišťoven, důvodem je, že PP 

stanovují konkrétní specifikaci souborů majetku pro sjednání pojištění. 

 

Shrnutí informací k charakteristice „výluky z pojištěného majetku“ 

Výluky z pojištěného majetku velmi úzce souvisí se specifikací pojištěných věcí 

a také s výkladem pojmů vztahujících se k nemovitým a movitým věcem. Pokud 

pojistník vyhledává výluky k pojištěnému majetku, musí se zaměřit na články vztahující 

se k pojištěným věcem a výlukám. Pojistitelné výluky vztahující se k majetku jsou 

definovány rozdílně. Jedná se o následující vyjádření: 

-  „Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění se nevztahuje:…“ 

-  „Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vztahuje na:…“ 

Dle provedené analýzy výluk z pojištěného majetku vyplývá, že všechny 

pojišťovny uvádějí výluky k movitým věcem. K nemovitým věcem nejsou uvedeny 

výluky u pojišťoven ALLIANZ a MAXIMA. Z analýzy také vyplývá, že pojišťovna GP 

má rozdílnou koncepci předmětu pojištění. Ve specifikaci pojištěných věcí je výčet 

majetku k pojištění a z tohoto výčtu automaticky vyplývají výluky. Ostatní pojišťovny 
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mají koncepci opačnou. Uvádějí pojištění majetku obecně a z něho pak uvádějí výluky. 

TRIGLAV je pojišťovnou s nejužším omezením v rámci výluk, protože PP naopak 

jednoznačně definují možnosti sjednání pojištěné věci, není tedy zapotřebí stanovovat 

výluky. 

Obecně lze shrnout, že v případě sjednání pojištění je zapotřebí nastudovat, co je 

pojištěno, a dále, co je vyloučeno z pojištění majetku, důkladně se seznámit 

s definicemi pojmů vztahujícími se k nemovitému a movitému majetku. Pokud je v PP 

uvedena výluka s podmínkou možnosti pojištění, pak pojistník má možnost 

s pojišťovnou provést odchylné ujednání od podmínek do konkrétní pojistné smlouvy. 

Neplatí, že pojišťovna na pojištění vždy přistoupí. Rozhodnutí je závislé na pojistném 

riziku podniku. 

Z analýzy vyplynula nutnost dále se zaměřit na pojmy vztahující se k movitým 

věcem, které jsou součástí výluk. V přílohách č. 12 a č. 13 jsou uvedeny výluky 

z pojištěných věcí. Příloha č. 12 je zaměřena na výluky z movitých věcí a příloha č. 13 

na výluky z nemovitých věcí. Výluky z movitých věcí lze shrnout do skupin. 

V následující tabulce je uvedeno vyjádření k výlukám a vyjmenování pojišťoven, které 

uvádějí (nesjednávají) výluku v PP.  

 

Tabulka č. 37: Shrnutí výluk z pojištění movitých věcí 

Vyloučené movité věci Typ výluky Komentář k výlukám 

Cennosti, cenné věci, 

písemnosti 
Pojistitelná 

Neuvádí: 

TRIGLAV 

Věci zvláštní hodnoty Pojistitelná 
Neuvádí: 

ALLIANZ, TRIGLAV 

Vzorky, názorné modely, 

prototypy 
Pojistitelná 

Neuvádí: 

ALLIANZ, ČPP, TRIGLAV 

Věci na výstavě Pojistitelná 

Neuvádí: 

KOOP, GP, ČPP, HVP, MAXIMA, 

SLAVIA, TRIGLAV 

Autorská práva a jiná 

nehmotná práva 

majetkového charakteru 

Pojistitelná Uvádí pouze  ČSOBP 

Peněžní automaty Pojistitelná Uvádí pouze  ČSOBP 

Porosty, zvířata, plodiny, 

rostliny 
Nepojistitelná 

Sjednává se v rámci zemědělského 

pojištění 

Motorová, kolejová vozidla, 

lodě, letadla 
Nepojistitelná 

Sjednává se v rámci speciálních produktů, 

např. pojištění havarijní 

Pramen: Vlastní zpracování 

 



89 
 

Všechny uvedené MV dle předchozí tabulky, i když nejsou obsahem výluk, jsou 

pro pojišťovnu vždy spojené s vyšším pojistným rizikem a pojišťovna požaduje bližší 

specifikaci. Pojištění se převážně sjednává na první riziko, protože je problematické 

stanovit pojistnou hodnotu (viz informace k pojistné hodnotě). Pojišťovna UNIQA 

jediná uvádí výluku – zařízení atomových elektráren a zařízení na přípravu jaderného 

paliva pro tyto elektrárny včetně příslušenství. I když ostatní pojišťovny výluku 

neuvádějí, pojištění atomových elektráren patří mezi velmi rizikové činnosti a pojistitelé 

by postupovali velmi opatrně. Pojištění výluk souvisí s definováním souboru majetku 

do konkrétních ujednání pojistné smlouvy. Pojišťovny přistupují individuálně a zájemce 

o pojištění musí být opatrný s definováním podle jeho pojistné potřeby. Totéž platí 

pro NV.  

U nemovitých věcí lze výluky taktéž vyhledat. Výluky nejsou příliš rozsáhlé 

a jejich shrnutí přináší následující tabulka č. 38. Členění tabulky je stejné jako u výluk 

z pojištění movitých věcí. Jiné stavby ve výlukách jsou různě definovány. Pokud 

pojišťovna neuvádí výluku v rámci PP, může být výluka sjednána v rámci pojistné 

smlouvy. UNIQA ve výlukách uvádí vrtné věže včetně příslušenství a ČPP sloupy 

a stožáry. Všechny vyloučené věci jsou nestandardními nemovitými věcmi 

pro pojištění. Zájemci o pojištění velmi často nepožadují pojištění těchto nemovitostí.  

 

Tabulka č. 38: Shrnutí výluk z pojištění nemovitých věcí  

Vyloučené nemovité věci Typ výluky Komentář k výlukám 

Umělecká díla jako součást 

nemovitostí 
Pojistitelná 

Uvádí pouze: 

ČP, GP 

Jiné stavby (nejsou 

budovami), např. venkovní 

úpravy, komunikace, 

přípojky… 

Pojistitelná 

Neuvádí: 

ALLIANZ, UNIQA, MAXIMA, 

SLAVIA, TRIGLAV 

Stavby na vodních tocích Pojistitelná 

Neuvádí: 

GP, ALLIANZ, UNIQA, ČSOBP, HVP 

MAXIMA, TRIGLAV 

Rozestavěné stavby Nepojistitelná 

Výjimečně je možno sjednat živelním 

pojištěním. 

Sjednává se speciálním produktem, tj. 

stavebně montážní pojištění. 

Pozemky Nepojistitelná Pozemek nelze pojistit. 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Pro pojištění živelní obecně platí, že se pojišťují budovy po kolaudaci. Pokud 

zájemce o pojištění požaduje pojištění rozestavěné budovy nebo jiné stavby nebo 
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pojištění budovy v rekonstrukci, rozhodnutí o sjednání pojištění je na rozhodnutí 

pojistitele a pojistná smlouva obsahuje další ujednání. Jedná se opět o nestandardní 

postup pojištění nemovitosti. Výhodnějším pojistným produktem pro takovou 

nemovitost je pojištění stavebně montážní.  

 

Riziko pojistníka vztahující se k charakteristice „výluky z pojištěného majetku“ 

Předchozí analýza je provedena na základě stanoveného souboru informací 

o výlukách z pojištěného majetku, tj. obecná výluka z pojištění, výluka z pojištěného 

majetku. Na základě provedené analýzy je tento soubor upřesněn a je stanoven nový 

širší soubor informací. Každá z těchto informací představuje riziko pojistníka 

v její neznalosti. Riziko pojistníka v neznalosti informace o výlukách z pojištěného 

majetku se vztahuje k: 

- výlukám k movitému a nemovitému majetku, 

- možnosti připojištění některých z výluk v rámci ujednání do pojistné smlouvy. 

Tyto informace jsou vstupem pro další hodnocení. Stávají se východiskem 

pro snížení AI na pojistném trhu s živelním pojištěním podniku. 
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3 Pojistná hodnota jako výsledek analýzy pojistných 

podmínek 

Pojistná hodnota je poslední hodnocenou charakteristikou pojištěného předmětu. 

Analýza pojistné hodnoty je závislá na předchozích charakteristikách, protože stanovit 

pojistnou hodnotu znamená ocenit majetek k pojištění a k tomu je nutno majetek 

specifikovat, tj. vybrat majetek k pojištění, určit vlastnický vztah k majetku, 

specifikovat místo pojištění. Na základě této specifikace podnik rozhoduje o druhu 

pojistné hodnoty (nová, časová, obvyklá cena) a provádí ocenění majetku, tj. výpočet 

pojistné hodnoty.  

Kapitola je analýzou pojistné hodnoty, a to z pohledu zákona o pojistné smlouvě 

a z pohledu pojistných podmínek pojistitelů, tj. stejným způsobem jako je provedeno 

v druhé kapitole. Pojistná hodnota je analyzována nejdříve dle obecných informací, 

které jsou základem pro hlubší analýzu. Úkolem je posoudit ty informace, jejichž 

neznalost vede k finančnímu poškození pojistníka. Z obecných informací vyplývá vztah 

pojistné hodnoty k druhu majetku a k pojistnému plnění, proto je pojistná hodnota 

nazvána kategorií a je rozdělena na dílčí charakteristiky. Analýza je provedena, aby 

vyhodnocení asymetrických informací směřovalo ke správnému ocenění majetku 

k pojištění, a tedy k minimalizování rizika podpojištění nebo přepojištění.  

 

3.1 Analýza zákona o pojistné smlouvě z pohledu informací 

o pojistné hodnotě v živelním pojištění 

Pojistná hodnota patří mezi nejdůležitější kategorie majetkového pojištění, 

protože se od její výše odvíjí výše pojistného plnění a také výše pojistného. Pojistná 

hodnota se stanovuje především jako nová cena, časová cena a případně jako obvyklá 

(obecná) cena. V pojistné smlouvě se pojistná hodnota definuje jako pojistná částka 

a její výše se uvádí k položkám pojištěného majetku. Pro provedení analýzy obecných 

informací o pojistné hodnotě je stanoven následující soubor informací: 

- pojistná hodnota a pojistná částka, 

- podpojištění a přepojištění, 

- nová cena, časová cena, obvyklá cena, 

- pojištění s limitem plnění - první riziko,  

- pojištění s limitem plnění – zlomkové pojištění, 
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- postup ocenění, 

- odpovědnost za stanovení pojistné částky. 

Následující tabulka shrnuje uvedení informací k této problematice v zákoně 

o pojistné smlouvě. Všechny stanovené informace kromě konkrétního postupu ocenění 

jsou obsahem zákona o pojistné smlouvě. 

 

Tabulka č. 39: Uvedení informací k charakteristice „ pojistná hodnota – obecné 

informace“ dle zákona o pojistné smlouvě 

Informace 
Získání informace v zákoně o pojistné 

smlouvě 

Pojistná hodnota 
§ 3, písm. o) 

§ 28, odst. 2) a 3) 

Pojistná částka § 28, odst. 1) a 2) 

Vztah pojmu pojistná hodnota a pojistná částka § 28, odst. 1) a 2) 

Podpojištění § 41 

Přepojištění § 40 

Nová cena § 3, písm. w) 

Časová cena § 3, písm. v) 

Obvyklá cena § 37, odst. 3) 

Pojištění s pojistnou částkou § 28, odst. 1) a 2) 

Pojištění s limitem plnění – nelze stanovit 

pojistnou hodnotu 
§ 28, odst. 1) a 3) 

Pojištění s limitem plnění – lze stanovit 

pojistnou hodnotu – zlomkové pojištění 
§ 28, odst. 2) a 3) 

Postup ocenění majetku Neuvedeno 

Odpovědnost za výši pojistné částky § 28, odst. 2) 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Zákon o pojistné smlouvě neuvádí přímo pojmy pojištění na plnou hodnotu 

a pojištění na první riziko, které jsou v pojistné praxi a literatuře používány. Pojištění je 

rozděleno dle hranice pojistného plnění, která se určí pojistnou částkou nebo limitem 

plnění. Pojištění s limitem plnění (pokud je možno stanovit pojistnou hodnotu) je 

dle zákona o pojistné smlouvě definováno jako zlomkové pojištění. 

Pojištění na plnou hodnotu je pojištěním, kdy lze stanovit pojistnou hodnotu 

a ta je horní hranicí pojistného plnění. Pojistitel může horní hranici omezit na všechny 

pojistné události v průběhu pojistné smlouvy, což je legislativou dovoleno (Zákon 

o pojistné smlouvě, § 28, odst. 5).  
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Pojištění s limitem plnění je buď pojištěním na první riziko, nebo pojištěním 

zlomkovým. Pojištění na první riziko je podmíněno situací, že nelze určit pojistnou 

hodnotu, a pojistitel může ujednat podmínku neuplatnění podpojištění. Limit plnění se 

vztahuje na jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období. 

Pokud lze pojistnou hodnotu určit a nastává pojistný zájem záměrného snížení pojistné 

hodnoty, je možno záměrně sjednat pojištění na část hodnoty. V tomto případě je horní 

hranicí pojistného plnění limit pojistného plnění a toto pojištění se nazývá zlomkovým 

pojištěním (Zákon o pojistné smlouvě, § 28, odst. 3). U zlomkového pojištění se 

v pojistné praxi neujednává vzdání se podpojištění. Limit plnění je také limitem 

na jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku. Informace 

o pojistné hodnotě souvisí s informacemi vymezenými zákonem. Pojišťovny je upravují 

a rozšiřují, což je analyzováno dále.  

 

3.2 Analýza pojistných podmínek z pohledu informací o pojistné 

hodnotě v živelním pojištění  

Kategorie „pojistná hodnota“ je analyzována dle tří dále uvedených částí 

(charakteristik), ke kterým jsou postupně přiřazeny soubory informací. První 

charakteristikou ke kategorii pojistná hodnota, nazvanou „pojistná hodnota – obecné 

informace“ (viz tabulka č. 39), jsou obecné informace dle zákona o pojistné smlouvě. 

S kategorií pojistná hodnota souvisí také správné přiřazení pojistné hodnoty 

(nová, časová, obvyklá cena, příp. jiná cena) ke konkrétním položkám majetku. 

Před stanovením pojistné hodnoty je nutností zjistit v PP konkrétních pojišťoven, jaká 

cena je ujednána k položkám majetku. K některým položkám majetku je možno ujednat 

více druhů cen a tato volba je dána konkrétní situací pojištěného podniku. Druhou 

charakteristikou k pojistné hodnotě je správné přiřazení pojistných hodnot k položkám 

nebo souborům majetku a charakteristika je nazvána „pojistná hodnota a druh 

majetku“.  

Poslední, tj. třetí charakteristika souvisí také se správným přiřazením pojistné 

hodnoty k položkám majetku z pohledu pojistného plnění.  Některé informace 

o pojistném plnění ve vztahu k pojištěnému majetku také odrážejí stanovení druhu 

pojistné hodnoty. Tato charakteristika je označena jako „pojistná hodnota a pojistné 

plnění“. 
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  K pojistné hodnotě je důležité shrnout následující. Obecné informace jsou 

součástí zákona o pojistné smlouvě. Pro podnik je nejdůležitější informace o správném 

stanovení pojistné částky a o finančních ztrátách chybného stanovení. Odpovědnost 

za správné stanovení nese pojistník. Metodika k ocenění majetku není součástí zákona 

ani PP a vychází z definice nové ceny, časové ceny a obvyklé ceny. Pojišťovny 

stanovují výše pojistných částek dle vlastních metodik, ale tato skutečnost nemění nic 

na odpovědnosti pojistníka. Stanovit správně pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku 

v pojistné praxi také znamená správně specifikovat soubor majetku nebo položky 

majetku a správně přidělit druh pojistné hodnoty k pojištěnému majetku.  

 

3.2.1 Obecné informace o pojistné hodnotě  

V příloze č. 14 je provedeno porovnání obecných informací o pojistné hodnotě 

dle pojišťoven. Pro analýzu je použit soubor informací dle předchozí části, který je 

upřesněn. Jedná se o informace, které jsou shrnuty v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 40: Shrnutí informací o pojištěném předmětu dle kategorie „pojistná 

hodnota“ a charakteristice „pojistná hodnota – obecné informace“ v živelním pojištění 

Soubor informací o pojištěném 

předmětu k 
Obsah souboru 

charakteristice:  pojistná hodnota – 

obecné informace 

Pojistná hodnota a pojistná částka 

Podpojištění a přepojištění 

Nová cena, časová cena a obvyklá cena 

Pojištění s limitem plnění - zlomkové pojištění 

a pojištění na první riziko 

Pojištění na první riziko – nutnost připojišťování 

hodnoty, neuplatnění podpojištění 

Odpovědnost za stanovení pojistné hodnoty 

Postup ocenění majetku 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

KOOP má informace o pojistné hodnotě uvedené ve všeobecných PP a dále 

ve zvláštních PP pro živelní pojištění. V případě sjednání pojištění s pojistnou částkou 

pojišťovna neomezuje horní hranici pojistného plnění ročním limitem. KOOP u limitu 

pojistného plnění rozlišuje pojištění na první riziko a zlomkové pojištění. Pojištění 

na první riziko je pro případy, kdy nelze určit PH věci. Zlomkové pojištění je pojištění 

s omezením plnění a sjednává se na část známé pojistné hodnoty. Je to pojištění 

pro případ, kdy lze stanovit PH a zlomkovým pojištěním se vědomě sníží horní hranice 

pojistného plnění. Jedná se o limit plnění vztažený k určitému souboru majetku, ale také 
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k pojistnému nebezpečí. Pojišťovna neuvádí, že v případě pojištění s limitem plnění 

neplatí podpojištění. Proto je v případě sjednání prvního rizika nutné tuto skutečnost 

ujednat. KOOP uvádí, že limit plnění je horní hranicí pojistného plnění pojistitele 

ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce a je zapotřebí provést 

obnovení limitu dohodou k pojistné smlouvě, pokud se snížil limit z důvodu pojistného 

plnění. KOOP neuvádí pojem přepojištění. 

ČP, jak vyplývá z názvu pojistných podmínek, má obecné informace 

k živelnímu pojištění zpracované ve všeobecných PP pro pojištění podnikatelů. 

Pojišťovna rozděluje pojištění na pojištění s pojistnou částkou a s limitem plnění. 

V případě sjednání pojištění s PČ pojišťovna neomezuje horní hranici pojistného plnění 

ročním limitem. Limity pojistného plnění mohou být sjednány pro jednotlivé pojištěné 

věci, soubory věcí, náklady a pro jednotlivá pojistná nebezpečí. V pojistné smlouvě lze 

sjednat limit plnění jako pojištění prvního rizika, což musí být v pojistné smlouvě 

výslovně uvedeno, a u tohoto pojištění se neuplatňuje podpojištění. U prvního rizika ČP 

uvádí, že se jedná o horní hranici úhrnu pojistných plnění pojišťovny ze všech 

pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku. ČP neuvádí pojem přepojištění 

a podpojištění. Taktéž neupozorňuje na obnovení limitu plnění po případném pojistném 

plnění. 

GP má pouze jeden dokument pojistných podmínek. Pojišťovna je výjimečná 

tím, že v rámci PP specifikuje věci a zároveň k nim uvádí možnosti sjednání druhů 

pojistných hodnot. Tento vztah je popsán v další části textu. Kromě nové, časové 

a obvyklé ceny uvádí možnost stanovení na jinou cenu. Pojišťovna vychází dle PP 

z omezení plnění limitem nebo pojistnou částkou. V případě sjednání pojištění s PČ 

pojišťovna omezuje horní hranici pojistného plnění ročním limitem a uvádí, že 

při vzniku pojistné události se pojistná částka snižuje pro zbytek pojistného období 

o výši vyplaceného pojistného plnění a výše pojistné částky může být na návrh 

pojistníka upravena proti doplacení pojistného. Pokud není možno stanovit PH, pak se 

sjednává pojištění jako limit na první riziko a neplatí zde ujednání o podpojištění. Limit 

plnění lze sjednat také jako roční agregovaný limit plnění, roční limit plnění 

pro pojištěnou položku a jako limit plnění z jedné pojistné události. Zlomkové pojištění 

se u pojištění majetku nesjednává, pokud je zapotřebí omezit horní hranici plnění 

pojistitele pod pojistnou hodnotu, postupuje se dle ročního limitu plnění pro pojištěnou 

položku. Roční limit plnění pro pojištěnou položku a/nebo pojistné nebezpečí a/nebo 
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místo pojištění je horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí za pojistný 

rok, které se týkaly dané pojištěné položky a/nebo pojistného nebezpečí a/nebo místa 

pojištění. Pojišťovna upozorňuje na nutnost obnovení pojistné částky do její původní 

výše doplacením pojistného, pokud došlo v průběhu pojistného roku v důsledku 

pojistného plnění ke snížení pojistné částky sjednané na první riziko. 

Pojišťovna ALLIANZ uvádí informace ve všeobecných PP pro pojištění 

podnikatelů. Pojišťovna uvádí horní hranici pojistného plnění buď pojistnou částku, 

nebo roční limit pojistného plnění. Omezuje tímto limit plnění. Pojišťovna hovoří 

o situaci, kdy nelze stanovit PH a neuplatňuje se v tomto případě podpojištění. PP 

neuvádějí, že se jedná o pojištění prvního rizika. Horní hranicí pojistného plnění z jedné 

pojistné události je roční limit pojistného plnění. Dále pojišťovna stanovuje možnost 

omezení na část hodnoty pojištěného majetku, tj. zlomkové pojištění. Opět se stanovují 

roční limity pojistného plnění pro jednotlivé pojištěné věci nebo jiné majetkové hodnoty 

a pojistná nebezpečí. Pojišťovna uvádí, že na úhradu pojistných událostí vzniklých 

během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše 

horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události. Tedy i pojištění s pojistnou 

částkou omezuje horní hranici pojistného plnění ročním limitem. ALLIANZ 

neupozorňuje na obnovení limitu plnění nebo pojistné částky po případném pojistném 

plnění. 

UNIQA uvádí informace v obecné části PP a především v části vztahující se 

k živelnímu pojištění. Pojišťovna stanovuje, že pojistná částka vyjadřuje pojistnou 

hodnotu a je nejvyšší hranicí plnění pojistitele. PČ se stanoví pro jednotlivé položky 

věcí movitých a nemovitých a pojištění nákladů. V případě sjednání pojištění s PČ je 

tato pojistná částka horní hranicí pojistného plnění za každou pojistnou událost. 

Omezení ročním limitem plnění zde není. K pojištění na první riziko pojišťovna uvádí, 

že je možné sjednat pro položky pojištěných nákladů a jiné položky uvedené v pojistné 

smlouvě. PČ je horní hranicí plnění pojistitele pro plnění ze všech pojistných událostí 

v průběhu jednoho pojistného období. V pojistné smlouvě musí být jednoznačně 

uvedeno, že se jedná o pojištění prvního rizika. V tomto případě neplatí ujednání 

o podpojištění. Pojišťovna upozorňuje na nutnost obnovení pojistné částky do její 

původní výše doplacením pojistného, pokud došlo v průběhu pojistného roku 

v důsledku pojistného plnění ke snížení pojistné částky sjednané na první riziko. 

Pojišťovna neuvádí pojem přepojištění a zlomkové pojištění.  
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Pojišťovna ČSOBP uvádí informace v rámci PP k živelnímu pojištění. Chybí 

zde vysvětlení pojmu obvyklá cena a přepojištění. Pojišťovna uvádí, že pojistné plnění 

je omezeno horní hranicí pojistného plnění. Horní hranice pojistného plnění je pojistná 

částka, pokud se nejedná o pojištění prvního rizika. Limit pojistného plnění je horní 

hranicí pojistného plnění při pojištění prvního rizika. Pojišťovna do prvního rizika 

zařazuje rozdílně od ostatních pojišťoven dvě možnosti. První možností je, že nelze 

určit pojistnou hodnotu. Druhou možností je, že lze určit pojistnou hodnotu, ale hodnota 

se sníží, tj. zlomkové pojištění. Pojišťovna omezuje součet pojistných plnění za jeden 

pojistný rok nebo pojistnou dobu. Součet pojistných plnění z pojistných událostí 

nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout horní hranici pojistného 

plnění uvedenou v pojistné smlouvě. Pojišťovna neuvádí, že v případě prvního rizika se 

neuplatní podpojištění, a neupozorňuje na obnovení limitu plnění nebo pojistné částky 

po případném pojistném plnění. 

Pojišťovna ČPP uvádí informace ve všeobecných PP. Chybí vysvětlení pojmu 

obvyklá cena. Pojišťovna uvádí, že pojistná hodnota může být vyjádřena novou cenou, 

časovou cenou a jiným způsobem (např. znaleckým posudkem), což zahrnuje i pojištění 

na obecnou cenu. K limitům plnění pojistitel uvádí, že je oprávněn stanovit PČ 

pro jednotlivá pojistná nebezpečí, věci a soubory věcí nebo náklady pojistného plnění. 

Jejich výše je uvedena ve smlouvě. Pojištění prvního rizika je dáno dohodou smluvních 

stran. Podobně jako u pojišťovny ČSOB se do pojištění prvního rizika zařazují dvě 

situace. První nastává, pokud pojistná částka byla vědomě snížena pod pojistnou 

hodnotu pojišťované věci nebo souboru věcí a tato skutečnost se uvádí v pojistné 

smlouvě. Druhá situace je v případě, že není možno pojistnou hodnotu věci nebo 

souboru zjistit. U pojištění prvního rizika je stanovená pojistná částka jako horní hranice 

plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného 

roku. Pojišťovna u prvního rizika, ale také u pojištění s limitem neuplatní podpojištění. 

Pokud dojde k vyčerpání PČ z důvodu poskytnutého pojistného plnění, je možné 

pro zbytek pojistného roku obnovit pojistnou částku do původní výše doplacením 

pojistného. Pojišťovna nezmiňuje pojem zlomkové pojištění.  

HVP uvádí informace ve všeobecných PP pro škodové pojištění. PH může být 

stanovena jako nová cena, časová cena a také jako jiná cena, která musí být výslovně 

v pojistné smlouvě ujednána. Možnost obvyklé ceny v podmínkách chybí, i když jiná 

cena je obecnějším vyjádřením a obvyklou cenu je zde možno zařadit. Horní hranice 
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plnění pojistitele se určí pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.  Limit 

pojistného plnění se stanovuje ve dvou případech. První je nemožnost stanovení 

pojistné hodnoty a druhý je pro případ pojištění jen části hodnoty pojištěného majetku. 

V PP pojišťovna rozlišuje limit na jednu pojistnou událost a roční limit plnění. Roční 

limit plnění musí být ujednán v pojistné smlouvě. Dle SU pro stavby a movité věci 

pojišťovna uvádí omezení ročního limitu plnění na dvojnásobek pojistné částky 

sjednané v pojistné smlouvě. K pojištění prvního rizika dochází, pokud dojde 

k vědomému snížení pojistné hodnoty pojišťované věci nebo souboru věcí. V rámci SU 

uvádí zcela odlišnou informaci ve smyslu, že pojištění na první riziko se sjednává, 

pokud není možno pojistnou hodnotu stanovit. Tento způsob pojištění musí být 

v pojistné smlouvě výslovně uveden. Sjednaná pojistná částka je horní hranicí plnění 

pro jednu a všechny pojistné události, ke kterým došlo v průběhu sjednané doby 

pojištění. V případě pojištění prvního rizika neplatí podpojištění. Zlomkové pojištění 

pojišťovna neuvádí a neupozorňuje na obnovení limitu plnění po případném pojistném 

plnění. 

Pojišťovna MAXIMA uvádí všechny informace ve všeobecných PP pojištění 

podnikatelů. Pojistná hodnota může být stanovena jako nová cena, časová cena, 

modifikovaná cena, dohodnutá cena nebo stanovena jiným způsobem. Obvyklá cena zde 

není definována, i když může být zařazena mezi dohodnutou cenu nebo cenu 

stanovenou jiným způsobem. Pojistná částka je horní hranicí plnění pojišťovny a má 

odpovídat pojistné hodnotě jednotlivé věci nebo součtu jednotlivých pojistných částek 

věcí tvořících soubor. Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout sjednanou 

pojistnou částku uvedenou v pojistné smlouvě. Není zde omezení ročním limitem 

plnění. Zlomkové pojištění zde není uvedeno a taktéž pojišťovna neuvádí limit plnění. 

Pojištění na první riziko je možné ujednat v případě vědomého snížení pojistné částky 

pod pojistnou hodnotu nebo v případě nemožnosti určení PH. U prvního rizika je 

pojistná částka horní hranicí plnění za jednu a všechny pojistné události, ke kterým 

došlo v jednom pojistném roce. Způsob pojištění musí být v pojistné smlouvě výslovně 

uveden. U pojištění na první riziko se neuplatňuje podpojištění a pojišťovna upozorňuje 

na nutnost obnovení pojistné částky do původní výše doplacením pojistného, pokud 

dojde ke snížení pojistné částky z důvodu pojistného plnění. Pojišťovna neuvádí 

v ujednáních, že za výši pojistné částky je odpovědný pojistník. Není zde vysvětleno 

přepojištění. 
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SLAVIA uvádí téměř všechny informace ve všeobecných PP pro pojištění 

majetku a odpovědnosti. Pojistná hodnota může být vyjádřena jako nová, časová nebo 

obecná cena. V případě pojištění s pojistnou částkou je pojistné plnění omezeno touto 

částkou, roční limit není stanoven. Limit pojistného plnění lze stanovit jako horní 

hranici plnění v případě, kdy nelze určit pojistnou hodnotu, tj. pojištění na první riziko, 

a v případě, kdy se pojištění vědomě sjednává pouze na část známé pojistné hodnoty 

věcí, tj. zlomkové pojištění. U prvního rizika a u zlomkového pojištění je sjednaný limit 

plnění horní hranicí plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom 

pojistném roce a v případě snížení horní hranice plnění pojistitele může pojistník 

obnovit limit pojistného plnění doplacením pojistného. Pojišťovna nevysvětluje pojem 

přepojištění a neuplatnění podpojištění v případě prvního rizika. 

U pojišťovny TRIGLAV je stanovení druhů hodnot dáno specifikací předmětu 

pojištění dle pevného členění. Pojišťovna dle tohoto členění dodržuje druhy cen. Vztah 

majetku a ceny je analyzován v dalším článku práce. Pojišťovna uvádí možnost sjednání 

nové a časové ceny. Pojem obvyklá cena v PP chybí. PČ je nejvyšší možná hranice 

plnění pojišťovny za jednu a všechny pojistné události, které nastaly v pojistném roce 

nebo v období, na které bylo pojištění sjednáno. Není-li možné stanovit PH, jedná se 

o pojištění prvního rizika a PČ je nejvyšší hranicí z jedné a ze všech pojistných události 

vzniklých v pojistném roce nebo v pojistném období, na které bylo sjednáno pojištění. 

U pojištění na první riziko neplatí ujednání o podpojištění. Pojištěný může obnovit PČ 

do původní výše doplacením pojistného, pokud došlo v průběhu pojistného období 

ke snížení nebo vyčerpání pojistné částky v důsledku pojistného plnění. Chybí zde 

pojem přepojištění a zlomkové pojištění.  

 

Shrnutí informací k charakteristice „pojistná hodnota – obecné informace“ 

 Dle provedené analýzy a přílohy č. 14 je provedeno následující shrnutí a další 

upřesnění v obecných informacích. Všechny pojišťovny uvádějí pojmy pojistná 

hodnota a pojistná částka a vztah mezi nimi. Analýzou byly zjištěny rozdílnosti 

u sjednání pojištění na plnou hodnotu, tj. bez limitu plnění. Jak bylo zmíněno, zákon 

o pojistné smlouvě (§ 28, odst. 5) hovoří o možnosti, že hranice pojistného plnění 

(označována také jako horní hranice pojistného plnění, dále jen HHPP), tj. pojistná 

částka se vztahuje na jednu škodnou událost, nebylo-li dohodnuto jinak. Některé 

pojišťovny ponechávají pojistnou částku na jednu škodnou událost, tj. limit na jednu 
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pojistnou událost, ale některé omezují plnění na jednu a všechny pojistné události, tj. 

roční limit plnění. Porovnání je provedeno v následující tabulce.  

 

Tabulka č. 41: Uvedení informací o horní hranici pojistného plnění  

Pojistitel 

Uvedení informace o horní hranici pojistného plnění 

HHPP na jednu pojistnou 

událost 

HHPP na jednu a všechny pojistné 

události 

KOOP ANO neuvádí 

ČP ANO neuvádí 

GP neuvádí ANO 

ALLIANZ neuvádí ANO 

UNIQA ANO neuvádí 

ČSOBP neuvádí ANO 

ČPP ANO neuvádí 

HVP neuvádí ANO - do dvojnásobku pojistné částky  

MAXIMA ANO neuvádí 

SLAVIA ANO neuvádí 

TRIGLAV neuvádí ANO 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může při pojistné 

události nastat a má odpovídat pojistné částce stanovené v pojistné smlouvě. Pojistná 

hodnota může být stanovena jako nová, časová a obvyklá cena.  

 

Tabulka č. 42: Uvedení pojmů nová, časová a obvyklá cena, příp. jiná cena 

Pojistitel 
Uvedení definic pojmů 

nová cena časová cena obvyklá cena jiná cena 

KOOP ANO ANO ANO neuvádí 

ČP ANO ANO ANO neuvádí 

GP ANO ANO ANO Vymezena ve smlouvě 

ALLIANZ ANO ANO ANO neuvádí 
UNIQA ANO ANO ANO neuvádí 
ČSOBP ANO ANO neuvádí neuvádí 
ČPP ANO ANO neuvádí Např. znalecký posudek 

HVP ANO ANO neuvádí Dle ujednání smlouvy 

MAXIMA ANO ANO neuvádí 
Modifikovaná cena 

Dohodnutá cena 

Jiný způsob dle smlouvy 

SLAVIA ANO ANO ANO neuvádí 
TRIGLAV ANO ANO neuvádí neuvádí 

Pramen: Vlastní zpracování 
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V PP je uváděn pojem obvyklá nebo obecná cena. Pokud je provedeno 

porovnání uvedení definic v PP pojistitelů, je zjištěno, že některé pojišťovny neuvádějí 

definici obvyklé ceny a některé uvádějí jiné ceny. Jiné ceny mají obecnější význam 

a obvyklou cenu je možno do této kategorie zařadit. Nicméně tento pojem je významný 

pro úplnou informovanost zájemce o pojištění. Předchozí tabulka je shrnutím této 

skutečnosti. 

Kromě pojištění na plnou hodnotu, tj. s pojistnou částkou, může být sjednáno 

pojištění s limitem plnění, buď jako první riziko nebo zlomkové pojištění. Všechny 

pojišťovny v PP uvádějí možnost sjednání prvního rizika, pouze ALLIANZ tento 

pojem neuvádí, přičemž definování je v podmínkách ALLIANZ uvedeno. Pro první 

riziko obecně platí, že se sjednává, pokud nelze určit PH. Zlomkové pojištění je 

pojištěním, kdy lze určit pojistnou hodnotu, ale je záměrně stanoven limit pojistného 

plnění. Některé pojišťovny uvádějí informace odlišně. Popsané porovnání shrnuje 

následující tabulka. 

 

Tabulka č. 43: Uvedení informací o pojištění na první riziko 

Pojistitel 

Uvedení informací o prvním riziku 

definování 

prvního 

rizika 

podmínka – 

nelze stanovit 

PH 

rozdílný 

pohled na 

první 

riziko  

vysvětlení prvního rizika 

KOOP ANO ANO není není 

ČP ANO neuvádí není není 

GP ANO ANO není není 

ALLIANZ 
ANO, pojem 

neuveden 
ANO není není 

UNIQA ANO neuvádí není není 

ČSOBP ANO neuvádí ANO 
Do prvního rizika je zařazeno   

zlomkové pojištění. 

ČPP ANO neuvádí ANO 
Do prvního rizika je zařazeno 

 i zlomkové pojištění. 

HVP ANO nejednoznačné ANO 

Vědomé snížení pojistné 

hodnoty 

Dvojí rozdílné vysvětlení 

MAXIMA ANO nejednoznačné ANO 
Do prvního rizika je zařazeno 

i zlomkové pojištění. 

SLAVIA ANO ANO není není 

TRIGLAV ANO ANO není není 

Pramen: Vlastní zpracování 
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Dle informací v předchozí tabulce pojišťovny ČP a KOOP neuvádí, že pojištění 

prvního rizika je pro případ, kdy nelze určit PH. ČSOB zařazuje do prvního rizika 

situaci, kdy nelze stanovit pojistnou hodnotu, a situaci, kdy lze stanovit pojistnou 

hodnotu, ale sjedná se pouze část hodnoty, tj. zlomkové pojištění. Stejně tak rozděluje 

pojištění prvního rizika ČPP a MAXIMA. HVP uvádí, že k pojištění prvního rizika 

dochází, pokud dojde k vědomému snížení pojistné hodnoty pojišťované věci nebo 

souboru věcí. Následně také uvádí v rámci SU pro stavby, že pojištění na první riziko se 

ujednává, pokud nelze stanovit PH. 

S prvním rizikem souvisí další důležitá informace. U tohoto pojištění je nutno 

sjednat podmínku vzdání se podpojištění. Ujednání této podmínky logicky vyplývá 

z prvního rizika. Pokud u majetku nelze stanovit PH, pak nelze v případě pojistného 

plnění uplatnit podpojištění. Většina pojišťoven tuto skutečnost uvádí. Další podstatnou 

informací k prvnímu riziku je postupné čerpání pojistné částky dle výše vyplácených 

pojistných plnění. Pojistník má možnost postupně připojišťovat pojistnou částku. 

Připojišťování je nutné u pojištění s plnou hodnotou a s limitem plnění na jednu 

a všechny pojistné události, které nastanou v průběhu pojistného roku, popř. pojistného 

období. Pokud pojišťovny v PP upozorňují na připojišťování, pak toto platí pro obě 

situace. Jedná se v obou případech o maximální roční limit plnění. Následující tabulka 

provádí shrnutí analýzy. 

 

Tabulka č. 44: Uvedení dalších informací o pojištění na  první riziko – podpojištění 

a čerpání pojistné částky 

Pojistitel 

Uvedení informací k prvnímu riziku 

neplatnost podpojištění 
upozornění na připojištění PČ 

po PPL 

KOOP neuvádí ANO 

ČP ANO neuvádí 

GP ANO ANO 

ALLIANZ ANO neuvádí 

UNIQA ANO ANO 

ČSOBP neuvádí neuvádí 

ČPP ANO ANO 

HVP ANO neuvádí 

MAXIMA ANO ANO 

SLAVIA neuvádí ANO 

TRIGLAV ANO ANO 

Pramen: Vlastní zpracování 
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Pojem zlomkové pojištění definuje zákon o pojistné smlouvě (§ 28, odst. 3). 

Některé pojišťovny tento pojem neuvádějí. Jedná se o pojišťovny ČP, UNIQA, ČPP, 

HVP, MAXIMA a TRIGLAV. Zlomkové pojištění je případ limitu pojistného plnění 

pro pojištěnou věc a pojištění se sjednává jen na určitou část pojistné hodnoty. V tomto 

případě platí ujednání o podpojištění. Pojišťovna ČPP jako jediná z pojistitelů uvádí 

vzdání se námitky podpojištění i v případě sjednání limitu plnění pro pojištěnou věc. 

Následující tabulka porovnává definování zlomkového pojištění a definování pojištění 

s limitem plnění dle pojistitelů vč. upozornění na připojištění PČ (limitu plnění) 

po pojistné události. 

 

Tabulka č. 45: Uvedení informací o zlomkovém pojištění 

Pojistitel 
Definování 

zlomkového pojištění 

Definování pojištění 

s limitem plnění 

Upozornění na 

připojištění PČ 

po PPL 

KOOP ANO ANO ANO 

ČP 
neuvádí, 

hovoří o limitu plnění 
ANO neuvádí 

GP 
ANO, sjednává jako 

roční limit plnění 
ANO ANO 

ALLIANZ ANO ANO neuvádí 

UNIQA neuvádí neuvádí neuvádí 

ČSOBP ANO ANO neuvádí 

ČPP neuvádí ANO ANO 

HVP neuvádí ANO neuvádí 

MAXIMA neuvádí neuvádí neuvádí 

SLAVIA ANO ANO ANO 

TRIGLAV neuvádí ANO neuvádí 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Žádná z pojišťoven neuvádí postup pro určení pojistné hodnoty pojištěného 

majetku. Nejpodrobnější popis stanovení hodnoty má pojišťovna GENERALI. Zájemce 

o pojištění při stanovení pojistné hodnoty může vycházet z definic pojmů nová cena, 

časová cena a obvyklá cena. V pojistné praxi je provedeno ocenění majetku 

zaměstnancem pojišťovny. Pojišťovny mají své vlastní metodiky. Pokud je při sjednání 

pojištění využita služba pojišťovacího zprostředkovatele, pak tento zprostředkovatel 

provádí ocenění, přičemž opět využívá postupů pojišťoven. Odpovědnost za výši 

pojistné částky, která má odpovídat pojistné hodnotě, nese pojistník.  

Odpovědnost za stanovení pojistné částky vyplývá z ujednání zákona 

o pojistné smlouvě (§ 28, odst. 2). Všechny pojišťovny kromě MAXIMY uvádějí 
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informaci o odpovědnosti. Formulace odpovědnosti za výši pojistné částky uvádí 

dle jednotlivých pojišťoven příloha č. 15.  

Se stanovením pojistné hodnoty a odpovědnosti souvisí pojmy podpojištění 

a přepojištění. Oba pojmy definuje zákon o pojistné smlouvě. Z analýzy PP zaměřených 

na uvedení pojmu podpojištění a přepojištění vyplynuly rozdílnosti. Většina 

pojišťoven vysvětluje pojem podpojištění. Pouze ČP nevysvětluje jeho význam, 

nicméně je v PP zmíněn. Přepojištění nevysvětlují pojišťovny KOOP, ČP, UNIQA, 

ČSOBP, MAXIMA, SLAVIA a TRIGLAV. Z pojmu přepojištění vyplývá důležitá 

informace, že pojištěný obdrží vždy skutečnou výši škody. Zdali je tato informace 

uvedena uvádí následující tabulka.  

 

Tabulka č. 46: Uvedení informací k definování pojmů podpojištění a přepojištění 

Pojistitel 

Uvedení informací k podpojištění a přepojištění 

definice 

podpojištění 

definice 

přepojištění 

 definování 

přepojištění 

dle zákona 

upozornění 

na pojistné plnění 

při přepojištění  

KOOP ANO neuvádí neuvádí neuvádí  

ČP neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí  

GP ANO ANO neuvádí ANO 

ALLIANZ ANO ANO ANO neuvádí 

UNIQA ANO neuvádí neuvádí neuvádí 

ČSOBP ANO neuvádí neuvádí neuvádí 

ČPP ANO ANO Částečně neuvádí 

HVP ANO ANO ANO neuvádí 

MAXIMA ANO neuvádí neuvádí neuvádí 

SLAVIA ANO neuvádí neuvádí neuvádí 

TRIGLAV ANO neuvádí neuvádí neuvádí 

Pramen: Vlastní zpracování 

  

Pokud je provedeno srovnání pojmu přepojištění, je patrné, že všechny pojišťovny 

pojem neuvádějí. Pokud je pojem vysvětlen, pak vysvětlení není vždy dle ujednání 

zákona o pojistné smlouvě.     

 

Rizika pojistníka vztahující se k charakteristice „pojistná hodnota – obecné 

informace“ 

Dle předchozí analýzy souboru informací (viz tabulka č. 40) a jejího shrnutí jsou 

identifikována rizika pojistníka vztahující se k charakteristice „pojistná hodnota - 

obecné informace“ pojištěného předmětu. Na základě provedené analýzy je tento soubor 
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upřesněn. Každá z těchto informací představuje riziko pojistníka v její neznalosti. 

Riziko pojistníka v neznalosti informace o pojistné hodnotě z obecného pohledu se 

vztahuje k: 

- definicím pojmů pojistná hodnota, pojistná částka,  

- definicím pojmu horní hranice pojistného plnění, 

- definicím pojmů nová cena, časová cena, obvyklá cena, případně jiná cena 

- pojištění na první riziko, vč. problematiky podpojištění a čerpání pojistné částky, 

- pojištění zlomkovému, vč. problematiky podpojištění a čerpání pojistné částky, 

- odpovědnosti za stanovení pojistné částky, 

- definicím pojmů podpojištění a připojištění. 

Tyto informace jsou dále hodnoceny. Stávají se východiskem pro snížení 

asymetrie informací na pojistném trhu s živelním pojištěním podniku. 

 

3.2.2 Informace o pojistné hodnotě ve vztahu k druhu majetku  

 Se správným stanovením hodnoty pojištěného majetku souvisí znalost 

informace, jaká hodnota je stanovena pro jednotlivé položky nebo soubory majetku 

v ujednáních PP. Zájemce o pojištění musí vycházet z ujednání v PP, které je 

k živelnímu pojištění závazné. Dle této informace se odvíjí stanovení pojistné hodnoty.  

V pojistné praxi se pro cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty a písemnosti 

stanovuje pojištění na první riziko. Jedná se o majetek, u kterého je problematické 

stanovit pojistnou hodnotu. V tomto případě nehrozí podpojištění, pokud je to v PP 

nebo pojistné smlouvě ujednáno. V případě pojistné události se pojišťovna řídí 

ujednáním dle PP vztahujícím se k pojistnému plnění k dané pojištěné položce majetku. 

V případě pojištění na první riziko hrozí riziko neznalosti informace o čerpání pojistné 

částky, a tedy riziko nepojištění nebo částečného pojištění. Odpovědnost za výši 

pojistné částky u prvního rizika nese pojistník. U zásob se sjednává pojištění především 

na plnou hodnotu a platí zde ujednání o podpojištění. Pojištění na první riziko u zásob 

pojišťovny standardně nesjednávají. Důvodem je, že podnik zná hodnotu zásob, a není 

tedy splněna podmínka pro první riziko. Protože zásoby jsou proměnlivé, pojišťovny 

požadují každý měsíc zasílat hlášení o skutečné výši zásob a podle stanovených pravidel 

dané pojišťovny se provádí navyšování popř. snižování pojistné částky. Pojištění zásob 

se platí na začátku pojistného období zálohou a na konci se provádí vyúčtování. Tento 

typ pojištění se označuje jako pojištění zásob k rozhodnému dni. Podobným typem je 
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pojištění na preventivní pojistnou částku. V PP tento typ pojištění není uveden. Pouze 

UNIQA uvádí pojem pojištění s preventivní pojistnou částkou bez bližšího vysvětlení.  

Pojištění s preventivní pojistnou částkou a pojištění k rozhodnému dni je možné sjednat 

i pro jiný druh majetku, pokud pojistná hodnota v průběhu období kolísá. 

 V příloze č. 16 se nachází v jednotlivých tabulkách přehled pojistných hodnot 

k pojištěným položkám majetku. Každá tabulka v této příloze je pro jednu pojišťovnu 

z důvodu rozsáhlosti informací. 

 KOOP rozděluje pojištěný majetek na movitý a nemovitý ve vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví pojistníka nebo pojištěného. V případě ujednání v pojistné smlouvě 

jsou pojištěným majetkem také cizí věci nemovité, movité po právu užívané, movité 

převzaté.  Pojistnou hodnotou věci je její nová cena, pokud není uvedeno jinak. KOOP 

jako základ stanovuje novou cenu, ale v dalších ujednáních uvádí výjimky. Časovou 

cenu stanovuje pro movité cizí věci převzaté. Obvyklá cena je stanovena pro věci 

zvláštní hodnoty. Pojistná hodnota zásob a cenných věcí je stanovena jako částka 

odpovídající nákladům na nové vyrobení nebo pořízení stejných nebo srovnatelných 

zásob nebo cenných věcí v daném čase a na daném místě.  

 ČP rozděluje předmět pojištění na movité a nemovité věci. Do nemovitých věcí 

k pojištění zařazuje stavby, které jsou budovami nebo jinými stavbami. Obvyklá cena se 

stanovuje pro věci zvláštní hodnoty, a to vlastní nebo cizí. Nová cena se stanovuje 

pro movité věci vlastní a cizí po právu užívané s výjimkou věcí zvláštní hodnoty. 

Časová cena se stanovuje pro ostatní movité věci. Ostatní movité věci nejsou konkrétně 

definovány. Z ujednání vyplývá, že časová cena se stanovuje pro cizí movité věci 

převzaté. Pojištění nemovitostí, tj. budov a jiných staveb, se stanovuje na novou cenu, 

pokud není uvedeno jinak. ČP neuvádí žádná další upřesnění. 

GP rozděluje předmět pojištění na nemovitosti, tj. budovy a věci movité. 

Dle článku specifikace předmětu pojištění konkrétně uvádí položky budov a věcí 

movitých včetně možnosti sjednání druhu pojistné hodnoty. Pro vlastní budovy je 

možno sjednat novou, časovou a obvyklou cenu. Pro cizí po právu užívané budovy se 

sjednává časová cena. Movité věci jsou rozděleny do kategorií: technické a obchodní 

vybavení provozu, zásoby a věcí zvláštního charakteru (cennosti, cenné věci, věci 

zvláštní hodnoty, písemnosti, věci zaměstnanců). V případě pojištění technického 

a obchodního vybavení provozu ve vlastnictví firmy lze sjednat novou a časovou cenu. 

Pokud se jedná o cizí po právu užívané vybavení, pak se stanoví časová cena. Vlastní 
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zásoby se pojišťují na novou cenu a cizí zásoby užívané na časovou cenu. V případě 

pojištění cizích věcí převzatých a věcí zvláštního charakteru se pojištění sjednává 

na první riziko a pojišťovna neurčuje pojistnou hodnotu. Pojistné plnění se řídí 

ujednáním dle PP, popř. pojistné smlouvy. Pojišťovna nehovoří o hodnotě cizí nemovité 

věci převzaté. 

 ALLIANZ pojištěné věci rozděluje na movité a nemovité. Pojišťovna uvádí, že 

se pojištění sjednává na novou cenu, časovou cenu nebo obvyklou cenu pojištěné věci. 

Žádná další specifikace v PP není uvedena.  

 Pojišťovna UNIQA uvádí, že předmětem pojištění jsou nemovité a movité věci. 

Pojištění budov, výrobních a provozních zařízení a věcí zaměstnanců se sjednává 

na novou, časovou nebo obecnou cenu. Zásoby se sjednávají na novou cenu, která je 

omezena dosažitelnou prodejní cenou v okamžiku pojistné události. Výši pojistné 

částky pro položku zásob je možno stanovit pevnou částkou nebo podle stavu zásob 

k rozhodnému dni. Pojistnou hodnotou cenných papírů přijatých k burzovnímu obchodu 

je jejich kurs uveřejněný v kursovním lístku burzy cenných papírů v den vzniku pojistné 

události. Pojistnou hodnotou ostatních cenných papírů je jejich tržní hodnota, pojistnou 

hodnotou disponibilních dokladů (vkladních knížek…) je hodnota jejich aktiv. Pojištění 

vzorů, modelů, prototypů, exponátů a výrobních zařízení nepoužitelných pro standardní 

produkci lze sjednat na časovou nebo obecnou cenu. Pojistnou hodnotou uměleckých 

předmětů a starožitností je obecná cena. Pojišťovna nerozlišuje pojistnou hodnotu 

vlastních a cizích věcí. Cizí věci je možno pojistit za podmínky, že tyto věci byly 

převzaty na základě písemné smlouvy a je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Cizí věci 

užívané nejsou v rámci podmínek zmíněny. 

ČSOBP rozděluje věci k pojištění na věci nemovité, věci movité vyjma zásob, 

zásoby vyjma cenností a cennosti. Pro všechny pojištěné věci uvádí možnost sjednání 

pojistné hodnoty na novou a časovou cenu. Pojišťovna nerozlišuje pojistnou hodnotu 

vlastních a cizích věcí. Cizí věci je možno pojistit za podmínky, že tyto věci byly 

převzaty nebo užívány na základě písemné smlouvy a je-li tak ujednáno v pojistné 

smlouvě. 

ČPP stanovuje předmět pojištění na věci movité a nemovité. Pokud pojišťovna 

nespecifikuje pojistnou hodnotu jinak, pak se obecně sjednává pro vlastní věci movité 

a nemovité buď nová cena, nebo časová cena, nebo cena stanovená jiným způsobem. 

Pojišťovna uvádí bližší specifikaci pro zásoby, cenné papíry, spisy, plány, vzory, 
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ukázkové modely, věci zvláštní hodnoty a cizí věci, které jsou oprávněně užívány.  

Pokud jsou zásoby zakoupené, je jejich pojistná hodnota pořizovací cena. U zásob 

vytvořených vlastní činností pojištěného je pojistná hodnota hodnotou vynaložených 

nákladů. U cenných papírů se stanovuje jako pojistná hodnota jejich tržní hodnota, 

u cenných papírů s úředním kurzem jako střední kurz v den posledního burzovního 

záznamu před sjednáním pojištění. Pojistná hodnota cenin, platebních karet, šeků 

a šekových knížek je omezena sjednanou pojistnou částkou. Spisy, plány, vzory, 

ukázkové modely jsou pojištěny na prokazatelné náklady na jejich pořízení. Věci 

zvláštní hodnoty se specifikují pojistnou hodnotou určenou na základě znaleckého 

posudku. Cizí věci movité i nemovité oprávněně užívané pojištěným se pojišťují 

s pojistnou hodnotou odpovídající časové ceně. Pojišťovna nestanovuje pojistnou 

hodnotu převzatých věcí, ale dle specifikace pojistných hodnot je možno usoudit, že lze 

sjednat cenu novou, časovou nebo cenu stanovenou jiným způsobem. PP tedy 

nestanovují PH u převzatých věcí jednoznačně. 

 Pojišťovna HVP rozlišuje pojištění movitých věcí a staveb. Movité věci jsou 

rozděleny na dvě kategorie: věci provozní, výrobní a obchodní povahy; hotové 

a rozpracované výrobky a zásoby. Věci nemusí být ve vlastnictví pojištěného 

a pojištěný s věcmi po právu nakládá. Stavby nejsou nijak kategorizovány. Podmínky 

umožňují pojištění vlastních staveb a pojištění staveb, které pojištěný po právu užívá 

nebo je spravuje (což lze zařadit mezi věci převzaté). Podmínky pojišťovny HVP nijak 

nespecifikují pojistnou hodnotu pro jednotlivé kategorie věcí. 

 MAXIMA rozděluje věci k pojištění na nemovité a movité. Pro movité 

a nemovité věci ve vlastnictví pojištěného pojišťovna stanovuje možnost sjednání nové 

ceny, časové ceny, modifikované ceny, dohodnuté ceny. Pojistná hodnota se může 

stanovit i jinak v pojistné smlouvě. Cizí movité i nemovité věci po právu užívané nebo 

převzaté na základě smlouvy mají v PP stanovenou pojistnou hodnotu ve výši časové 

ceny.  Další specifikace pojistné hodnoty není v PP určena. 

 SLAVIA pro pojištění rozlišuje nemovité a movité věci. Pokud je ujednáno lze 

pojistit i cizí věci, a to nemovité, cizí movité užívané, cizí movité převzaté. Pojistnou 

hodnotou věci je její nová cena, pokud není uvedeno jinak. SLAVIA jako základ 

stanovuje novou cenu, ale v dalších ujednáních uvádí výjimky. Nemovitou věc 

pojišťovna definuje obecně jako cizí (nerozlišuje užívanou a převzatou nemovitost), 

a proto je její hodnota nová cena. Časovou cenu stanovuje pro movité cizí věci převzaté. 
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Pojistná hodnota zásob a cenných věcí je stanovena jako částka odpovídající nákladům 

na nové vyrobení nebo pořízení stejných nebo srovnatelných zásob nebo cenných věcí 

v daném čase a na daném místě. Obvyklá cena je stanovena pro věci zvláštní hodnoty.  

 Pojišťovna TRIGLAV, jak už bylo uvedeno, má v ujednáních PP přehledně 

stanoveno členění předmětu pojištění. Pojištění lze sjednat pro věci nemovité a movité 

v členění: nemovité věci vlastní, ostatní běžné movité věci vlastní, zásoby, cizí věci 

převzaté, cizí věci užívané, cennosti, věci zvláštní hodnoty, rozestavěné stavby, 

písemnosti, věci na výstavy. Mezi nemovité věci vlastní patří budovy a haly 

(podmínkou je kolaudace) a dále stavby mimo důlní nadzemní a podzemní díla 

(podmínkou je kolaudace). Mezi ostatní běžné movité věci vlastní patří vlastní movité 

věci mimo zásoby, cizí věci převzaté, cizí věci užívané, cennosti, věci zvláštní hodnoty, 

písemnosti, motorová a přípojná vozidla s přidělenou SPZ včetně příslušenství, lodě 

a letadla včetně příslušenství. Na toto třídění navazuje stanovení pojistné hodnoty. 

Pojišťovna zcela jednoznačně uvádí možnosti sjednání pojistné hodnoty. Pro vlastní 

budovy a ostatní stavby a také pro běžné movité věci vlastní je možno ujednat novou 

cenu a časovou cenu. Pojištění cizích nemovitostí a jejich hodnoty pojišťovna 

v podmínkách neuvádí. Pro zásoby se sjednává částka, kterou by bylo třeba vynaložit 

při uzavírání pojistné smlouvy na znovuzřízení věci nebo částka, kterou by bylo třeba 

vynaložit na výrobu věci stejného druhu a kvality. Pro cizí movité věci převzaté 

a užívané je stanovena časová cena. Pro cennosti, cenné věci a věci zvláštní hodnoty se 

stanovuje cena, která je dohodnuta v pojistné smlouvě. Pojišťovna má právo vyžadovat 

pro případ stanovení pojistné hodnoty znalecký posudek. Jiné předměty pojištění mají 

pojistnou hodnotu ujednanou v pojistné smlouvě. Ostatní movitý majetek je definován 

jako zásoby, ostatní běžné movité věci, cizí věci převzaté a cizí věci užívané.  

 

Shrnutí informací k charakteristice „pojistná hodnota a druh majetku“ 

 Dle provedené analýzy je zřejmé, že pojistitelé definují PH ve vztahu k majetku. 

Přiřazení druhu PH k pojištěnému majetku je závislé na druhu majetku a vlastnickému 

vztahu k pojištěné věci. Nejpodstatnějšími položkami pro pojištění podniku jsou NV, tj. 

budovy a haly, ve kterých je prováděná činnost, a MV, tj. zařízení pro provozování 

činnosti včetně zásob. Ve většině případů jsou tyto nemovité i movité věci ve vlastnictví 

pojištěného podniku. Dalšími položkami pojištěných věcí mohou být cennosti, cenné 

věci, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, modely, prototypy, nehmotný majetek. Tyto 
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položky tvoří výrazně nižší hodnoty, než jsou hodnoty budov, hal a jejich zařízení. Věci 

jsou součástmi výluk (viz vyloučené položky majetku) a pojišťují se na první riziko, 

nehrozí u nich podpojištění. Podnik musí zvážit ujednání těchto věcí do pojistné 

smlouvy a pojistnou částku na první riziko stanovit v souladu se svými potřebami 

a pojistným plněním v rámci ujednání PP nebo pojistné smlouvy, aby nedošlo 

k částečnému pojištění (nedostatečná výše pojistné částky). Při pojistné události 

pojišťovna vychází z podstaty pojištění, že pojistné plnění slouží ke znovupořízení věci 

stejné nebo srovnatelné v daném místě a čase. Pojistitel platí skutečnou škodu 

a pojištění nemůže vést k obohacení. To je velmi podstatná informace pro zájemce 

o pojištění a východisko při stanovení pojistné hodnoty a následně pojistné částky. 

Pro další výzkum informací v oblasti pojistná hodnota bude vybrán majetek, 

který je klíčový pro podnik, tj. je zařazen majetek s vysokými pojistnými hodnotami 

(Schéma č. 16). U tohoto majetku se sjednává pojištění na plnou hodnotu. Hrozí zde 

riziko podpojištění, příp. přepojištění.  

 

Schéma č. 16: Položky pojištěného majetku 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Dle provedené analýzy vyplývají rozdílnosti ve stanovení druhu pojistné 

hodnoty k položkám majetku. Další porovnání pojistitelů vychází ze schématu. Jsou 

postupně porovnávány druhy pojistných hodnot pro nemovitosti (vlastní, cizí 

a převzaté), pro zařízení budov a hal (vlastní, cizí a převzaté) a pro zásoby (vlastní, cizí 

a převzaté). Porovnání je zpracováno v následujících třech tabulkách a vychází z přílohy 

č. 16. Pokud se pojišťovny k pojistné hodnotě cizích věcí nevyjadřují, pak je nutno 

dohodnout s pojistitelem možnost pojištění a druh pojistné hodnoty. Pokud pojišťovny 

uvádějí několik druhů hodnot, pak ujednání hodnoty závisí na konkrétní položce 

Nemovitý majek: 

budovy, haly 

Movitý majetek: 

Zařízení budov a hal 

Zásoby 

Vlastní 

Cizí 

Vztah k činnosti 

podniku 

Převzatý 

Užívaný 
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a souvisí toto ujednání s pojistným plněním pro danou položku. Platí zde ujednání 

cizího pojistného rizika dle zákona o pojistné smlouvě (§ 10) a dále případné ujednání 

smluvního vztahu mezi pojištěnou firmou, která věc užívá nebo ji převzala, 

a vlastníkem nemovité věci. Následující tabulka je porovnáním druhu pojistných hodnot 

k nemovitým věcem dle ujednání PP jednotlivých pojistitelů.  

 

Tabulka č. 47: Druh pojistné hodnoty nemovitých věcí 

Pojistitel 
Druh pojistné hodnoty pro nemovitosti 

vlastní cizí užívané cizí převzaté 

KOOP NC NC NC 

ČP NC neuvádí neuvádí 

GP NC, ČC, OC ČC neuvádí 

ALLIANZ NC, ČC, OC neuvádí neuvádí 

UNIQA NC, ČC, OC neuvádí neuvádí 

ČSOBP NC, ČC neuvádí neuvádí 

ČPP NC, ČC, JC ČC neuvádí 

HVP NC, ČC, JC NC, ČC, JC NC, ČC, JC 
MAXIMA NC, ČC, JC ČC ČC 

SLAVIA NC NC NC 

TRIGLAV NC neuvádí neuvádí 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 UNIQA pojišťovna uvádí možnost pojištění cizích věcí a hovoří o věcech 

převzatých, ale k pojistné hodnotě cizích věcí se nevyjadřuje. V pojistné praxi se 

u cizích nemovitých věcí sjednává především nová cena. Cizí nemovitosti musí mít 

vztah k pojištěné firmě ve vazbě k provozované činnosti.  

  

Tabulka č. 48: Druh pojistné hodnoty movitých věcí 

Pojistitel 
Druh pojistné hodnoty pro movité věci 

vlastní cizí užívané cizí převzaté 

KOOP NC NC ČC 

ČP NC NC ČC 

GP NC, ČC ČC První riziko 

ALLIANZ NC, ČC, OC NC, ČC, OC NC, ČC, OC 

UNIQA NC, ČC, OC neuvádí neuvádí 

ČSOBP NC, ČC neuvádí neuvádí 

ČPP NC, ČC, JC ČC neuvádí 

HVP NC, ČC, JC NC, ČC, JC NC, ČC, JC  

MAXIMA NC, ČC, JC ČC ČC 

SLAVIA NC NC ČC 

TRIGLAV NC, ČC ČC ČC 

Pramen: Vlastní zpracování 
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Předchozí tabulka je srovnáním druhu pojistné hodnoty movitých věcí dle PP 

jednotlivých pojistitelů. UNIQA pojišťovna uvádí možnost pojištění cizích věcí 

a hovoří o věcech převzatých, ale k pojistné hodnotě cizích věcí se nevyjadřuje. GP se 

nevyjadřuje zcela jednoznačně k pojištění movitých cizích věcí užívaných a u movitých 

věcí převzatých hovoří o pojištění na první riziko.  

Pojištění cizích movitých věcí, tj. vybavení a zařízení budov a hal, je v živelním 

pojištění možné na základě ujednání do pojistné smlouvy, i když PP tuto možnost 

nevysvětlují. Pokud firma používá nebo přebírá movité věci, pak musí u těchto věcí 

platit vztah k prováděné činnosti. V praxi se cizí věci užívané většinou sjednávají 

na novou cenu a převzaté na časovou cenu.  

 

Tabulka č. 49: Druh pojistné hodnoty zásob 

Pojistitel 
Druh pojistné hodnoty pro zásoby 

vlastní cizí užívané cizí převzaté 

KOOP NC nejednoznačné nejednoznačné 

ČP nejednoznačné nejednoznačné nejednoznačné 

GP NC ČC nejednoznačné 

ALLIANZ NC, ČC, OC NC, ČC, OC NC, ČC, OC 
UNIQA NC neuvádí neuvádí 

ČSOBP NC, ČC neuvádí neuvádí 

ČPP NC ČC neuvádí 

HVP NC, ČC, JC NC, ČC, JC NC, ČC, JC 
MAXIMA NC, ČC, JC ČC ČC 

SLAVIA NC nejednoznačné nejednoznačné 

TRIGLAV NC nejednoznačné nejednoznačné 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Předchozí tabulka k problematice pojistné hodnoty ve vztahu k pojištěným 

věcem je zaměřena na zásoby. Do kategorie zásob patří hotové výrobky, rozpracované 

výrobky, polotovary, materiál, zboží. UNIQA pojišťovna uvádí možnost pojištění cizích 

věcí a hovoří o věcech převzatých, ale k pojistné hodnotě cizích věcí se nevyjadřuje. 

O pojištění cizích zásob se pojišťovny vyjadřují nejednoznačně, případně se nevyjadřují 

vůbec. Hovoří o pojištění zásob, ale není jasné, zdali se může jednat také o cizí zásoby. 

Důvodem chybějícího vyjádření nebo nejednoznačného vyjádření je skutečnost, že se 

ve většině případů sjednává pojištění vlastních zásob. Pojistná hodnota se převážně 

sjednává jako nová cena, která je nákladem na nové vyrobení nebo pořízení. 

Rozhodující je, která z hodnot je nižší.  
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Rizika pojistníka vztahující se k charakteristice „pojistná hodnota a druh 

majetku“ 

Dle předchozí analýzy pojistných hodnot vztahujících se k položkám majetku 

jsou identifikována rizika pojistníka vztahující se k této charakteristice pojištěného 

předmětu. Na základě provedené analýzy je tento soubor upřesněn. Každá z těchto 

informací představuje riziko pojistníka v její neznalosti. Riziko pojistníka v neznalosti 

informace o pojistné hodnotě k určitému druhu majetku se vztahuje k: 

- druhu pojistné hodnoty k položkám majetku,  

- možnosti ujednání dle pojistných potřeb do pojistné smlouvy, 

- stanovení pojistné částky u prvního rizika. 

Tyto informace jsou dále hodnoceny. Stávají se východiskem pro snížení 

asymetrie informací na pojistném trhu s živelním pojištěním podniku. 

 

3.2.3 Informace o pojistné hodnotě ve vztahu k pojistnému plnění  

 Poslední část informací ke kategorii pojistná hodnota je analýzou ujednání v PP 

ve vztahu k případnému pojistnému plnění. Tento vztah může ovlivnit rozhodnutí 

o stanovení druhu pojistné hodnoty. Jedná se o ujednání vztahující se 

k vlastním pojištěným nemovitostem (budovám a halám) a movitým věcem (zařízení 

budov a hal).  K položkám majetku je obecně možno sjednat všechny druhy pojistných 

hodnot, tj. nová cena, časová cena a obvyklá cena. Některé pojišťovny, jak je popsáno 

v předchozí části, uvádějí pouze jeden druh pojistné hodnoty, a to novou cenu. Níže 

popsaná ujednání jsou podstatná pro výběr druhu pojistné hodnoty, i když pojišťovna 

uvádí pouze možnost sjednání nové ceny. 

V pojistné praxi se upřednostňuje pojištění na novou cenu. Pojištění na novou 

cenu znamená také pojistné plnění v nových cenách. Pokud je sjednáno pojištění 

v nových cenách, pak pojišťovny rozlišují dvě situace vzniklé škody, a to zničení nebo 

ztracení věci a poškození věci. Pojistné plnění v případě zničení nebo ztracení věci 

odpovídá částce přiměřené nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové 

věci snížené o cenu využitelných zbytků. Pojistné plnění v případě poškození věci 

odpovídá částce přiměřené nákladům na opravu poškozené věci snížené o cenu 

využitelných zbytků. V obou případech plnění pojistitele nesmí převýšit novou cenu. 

K pojištění na novou cenu je zapotřebí znát ještě další informace vztahující se 

k výši opotřebení majetku a vztahující se k opravě nebo znovupořízení věci do určité 
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doby po pojistné události. Od určité výše opotřebení majetku (převážně 70 %) 

a od určité doby neprovedení opravy nebo znovupořízení majetku (převážně 3 roky) 

pojišťovna poskytuje pojistné plnění jako v případě sjednání na časovou cenu.  

Pojištění na časovou cenu znamená pojistné plnění v časových cenách. Opět 

může dojít ke dvěma situacím. Pokud je pojištěná věc zničena nebo ztracena, vzniká 

právo na pojistné plnění ve výši částky odpovídající přiměřeným nákladům 

na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci snížené o částku odpovídající stupni 

opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení z doby 

bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu využitelných zbytků. 

Pokud je pojištěná věc poškozena, vzniká právo na pojistné plnění ve výši částky 

odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o částku 

odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému 

zhodnocení nahrazovaných částí z doby bezprostředně před vznikem pojistné události 

a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí. Plnění nesmí v obou 

případech převýšit časovou cenu. 

 Pokud je sjednána k položkám nemovitého majetku a k položkám vybavení 

nemovitostí nová cena, pak je pro podnik velmi podstatný následující soubor informací: 

- Pokud je pojištění sjednáno na novou cenu a před pojistnou událostí je pojištěná 

věc opotřebována více než X % (časová hodnota je nižší než 100 – X % nové ceny), 

pak pojišťovna bude vyplácet pojistné plnění nižší než je nová cena. Pojišťovny mají 

v PP různá ujednání, která jsou předmětem dalšího výzkumu. Pro podnik tato situace 

znamená, že pokud je pojištěný majetek opotřebován více než stanovených X %, pak 

obdrží pojištěný pojistné plnění krácené opotřebením a maximální hranice pojistného 

plnění bude do výše časové ceny. V pojistné praxi se jedná o nemovitý majetek 

neudržovaný a pojišťovna se brání, aby plnila v nových cenách. U movitého majetku se 

jedná opět o velmi opotřebený majetek. Může se stát, že podnik vlastní budovu nebo 

technické zařízení bez údržby a v tomto případě pojišťovna poskytne plnění ve výši 

časové ceny.  

- Pokud je pojištění sjednáno na novou cenu a pojištěný do 3 let po vzniku 

pojistné události neprokáže, že pojištěnou věc opravil, pak pojišťovna vyplatí částku 

odpovídající přiměřeným nákladům na její opravu sníženou o částku odpovídající stupni 

opotřebení nebo jiného znehodnocení. Pokud je pojištění sjednáno na novou cenu 

a pojištěný do 3 let po vzniku pojistné události neprokáže, že pojištěnou věc pořídil, 
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případně místo ní pořídil novou věc, pak pojišťovna vyplatí částku ve výši časové ceny.  

Tato informace pro podnik znamená, že pokud při sjednání pojištění má budovu nebo 

movitou věc, kterou po pojistné události nebude znovuzřizovat nebo opravovat, pak 

pro tento majetek sjedná pojištění na časovou cenu. Ujednání souvisí se splněním účelu 

pojištění. 

Příloha č. 17 je shrnutím, zda pojišťovny v rámci pojistných podmínek 

informace uvádějí.  

Pojišťovna KOOP v podmínkách stanovuje pro nemovitosti a movité věci pouze 

novou cenu, ale z dalších ujednání vyplývá také možnost pojištění na časovou cenu. 

KOOP stanovuje pro pojištěné věci opotřebené více než 70 % pojistné plnění do výše 

časové ceny. Ujednání je shodné pro nemovité i movité věci. Další podmínka 

k pojistnému plnění je stanovena k případu, že nedojde k opravě nebo znovupořízení 

nemovité věci do tří let od vzniku pojistné události. V tomto případě pojišťovna 

poskytne pojistné plnění v časových cenách v případě opravy a do výše časové ceny 

v případě znovupořízení. Ujednání není stanoveno pro movité věci. 

Pojišťovna ČP hovoří pouze o nové ceně pro nemovité a movité věci. ČP 

stanovuje pro pojištěné věci opotřebené více než 70 % plnění v časových cenách, i když 

je sjednáno pojištění na nové ceny. Pokud dojde k poškození věci, bude pojišťovna 

hradit částku sníženou o opotřebení nebo jiné znehodnocení. Pojišťovna se v PP 

nevyjadřuje k opotřebení, ale hovoří o časové ceně, která musí být nižší než 30 % nové 

ceny. V případě, že do tří let od vzniku pojistné události nedojde k opravě nebo 

znovupořízení movité či nemovité věci, pak pojišťovna bude plnit v časových cenách.  

GP rozlišuje u nemovitých věcí (tj. budov) novou cenu, časovou cenu 

a obvyklou cenu a u movitých věcí (tj. technické a obchodní vybavení provozu) hovoří 

o nové a časové ceně. Časová cena nemovitostí se stanoví v případě, že je opotřebení 

větší než 60 %, a u movitých věcí v případě, že je opotřebení větší než 70 %. 

U nemovitostí je také možnost sjednání obvyklé ceny. Obvyklá cena se sjedná, pokud je 

budova poškozena a určena ke zbourání nebo je trvale znehodnocena. Jedná se 

o budovu, kterou nelze užívat k jinému účelu. Pojišťovna stanovuje podmínku 

odškodnění, tj. úplné obnovení nebo opětovné pořízení pojištěné věci postižené škodou 

v důsledku pojistné události. Konkrétní doba na opravu nebo znovupořízení není 

stanovena. Pokud nedojde k opravě nebo znovupořízení budov, pak v případě poškození 

bude plněno ve výši úhrady nákladů na opravu, nejvýše do časové ceny budovy. 
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V případě zničení budovy bude plněno ve výši obecné ceny, nejvýše do časové ceny 

budovy. Náklady na opravu budou kráceny v poměru časová cena/nová ceny, resp. 

obecná cena/nová cena. Výše škody v obecné ceně je ve stejném poměru k výši škody 

v nové ceně jako obecná cena k nové ceně. Pokud nedojde k opravě nebo znovupořízení 

provozních zařízení a spotřebních předmětů, pak v případě poškození bude plněno 

ve výši úhrady nákladů na opravu. V případě zničení nebo ztráty provozních zařízení 

a spotřebních předmětů bude plněno ve výši časové ceny. Výše škody v časové ceně je 

ve stejném poměru k výši škody v nové ceně jako časová cena k nové ceně. 

Pojišťovna ALLIANZ hovoří u nemovitých a movitých věcí o nové, časové 

a obvyklé ceně. V případě pojištění na novou cenu poskytne pojistitel pojistné plnění 

přesahující časovou cenu, pouze pokud míra opotřebení věci nebude větší než 60 % 

a pokud pojištěný do tří let od pojistné události provede znovupořízení věci movité 

stejného druhu a kvality v místě pojištění, resp. znovupořízení věci nemovité.  

UNIQA v ujednáních PP stanovuje možnost sjednání u nemovitých a movitých 

věcí novou, časovou i obvyklou cenu. V dalších ujednáních stanovuje podmínku 

pro pojistné plnění. Pokud míra opotřebení nebo jiného znehodnocení části nebo celku 

jednotlivé položky předmětu pojištění přesahuje 70 % nové ceny, poskytne pojistitel 

pojistné plnění pouze v časové ceně. V ujednáních PP není stanovena podmínka opravy 

nebo znovupořízení věci poškozené pojistnou událostí ve vazbě na pojistné plnění.  

ČSOBP u nemovitých a movitých věcí hovoří o možnosti sjednání nové ceny 

a časové ceny. Z dalších ujednání vyplývá, že pokud je sjednáno pojištění na novou 

cenu a opotřebení nebo jiné znehodnocení přesáhne 70 %, pak pojišťovna plní 

maximálně do výše časové ceny. Při poškození bude pojišťovna plnit v nových cenách, 

ale pouze do výše ceny časové. Pokud je sjednáno pojištění na novou cenu a pojištěný 

do tří let od vzniku škodní události neprokáže, že poškozený nebo zničený předmět 

pojištění opravil nebo místo něho pořídil novou věc nebo jiný majetek srovnatelných 

parametrů, má pojistitel právo poskytnout pojistné plnění pouze do časové ceny 

poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění.  

ČPP obecně hovoří u movitých i nemovitých věcí o sjednání nové, časové, 

případně obvyklé ceny. V dalších ujednáních je stanovena podmínka. V případě zničení 

nebo ztráty věci, jejíž časová hodnota představovala méně než 40 % nové hodnoty věci, 

poskytuje pojistitel plnění ve výši časové hodnoty. V případě poškození věci, jejíž 

časová hodnota představovala méně než 40 % nové hodnoty věci, poskytuje pojistitel 
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plnění nejvýše ve výši časové hodnoty. ČPP nestanovuje podmínku opravy nebo 

znovupořízení věci poškozené pojistnou událostí ve vztahu na pojistné plnění. 

Vyjádření pojistitele je u tohoto ujednání velmi složité. 

Pojišťovna HVP stanovuje pro nemovité i movité věci novou, časovou a jinou 

cenu. V dalších ujednáních PP se nestanovuje žádná podmínka pro pojištění na novou 

cenu. Pojišťovna nestanovuje podmínku opravy nebo znovupořízení věci poškozené 

pojistnou událostí ve vztahu na pojistné plnění. 

MAXIMA ujednává pro nemovité a movité věci možnost sjednání nové, časové 

a jiné ceny. V dalších ujednáních nestanovuje žádnou podmínku pro pojištění na novou 

cenu. Pojišťovna nestanovuje podmínku opravy nebo znovupořízení věci poškozené 

pojistnou událostí ve vztahu na pojistné plnění. 

SLAVIA pro nemovité a movité věci uvádí možnost sjednání nové ceny. 

Dle dalších ujednání vyplývá rozdílné pojistné plnění v případě sjednání nové ceny. 

Pojišťovna stanovuje pro pojištěné věci opotřebené více než 70 % plnění do výše 

časové ceny. Při poškození se plní v nových cenách a maximálně do výše časové ceny. 

U zničení a ztracení věci se plní vždy do časové ceny. Pokud nebude provedena oprava 

nebo znovupořízení nemovité věci do tří let od vzniku pojistné události, pojistitel 

v případě poškození věci bude plnit v částkách přiměřených nákladům na její opravu 

sníženým stupněm opotřebení nebo jiného znehodnocení, v případě zničení věci bude 

plnit v časových hodnotách. 

Pojišťovna TRIGLAV uvádí možnost sjednání nové ceny pro nemovitosti, 

pro movité věci možnost sjednání nové a časové ceny. V dalších ujednáních 

nestanovuje podmínky pro plnění v případě sjednání nové ceny. Pokud do tří let nebude 

provedena oprava nebo znovupořízení věci, pak pojistitel poskytne plnění do výše 

časové ceny. 

 

Shrnutí informací k charakteristice „pojistná hodnota a pojistné plnění“  

Z analýzy vyplynuly rozdílnosti v ujednáních. V přílohách č. 18 a č. 19 jsou 

shrnuta konkrétní ujednání pojišťoven. Příloha č. 18 je zaměřena na ujednání o výši 

opotřebení při pojištění na novou cenu a příloha č. 19 obsahuje ujednání o provedení 

opravy nebo znovupořízení při pojištění na novou cenu. 

Všichni pojistitelé uvádějí výši pojistného plnění v závislosti na druhu 

pojistné hodnoty – nová a časová cena. Pojistné plnění také vyplývá z definic nová 



118 
 

a časová cena. Následující tabulky vycházejí z provedených analýz a porovnání. 

Tabulka č. 50 porovnává ujednání k pojistnému plnění ve vztahu k opotřebení majetku. 

Smysl tohoto ujednání je nepojišťovat na novou cenu velmi znehodnocený a opotřebený 

majetek nemovitý a movitý. Ujednání souvisí s povinností pojištěného/pojistníka 

provádět údržbu pojištěných věcí, což je také v některých podmínkách ujednáno. Pokud 

podnik v souboru nemovitých věcí má velmi opotřebenou budovu nebo v souboru 

movitých věcí velmi opotřebenou např. technologii, pak je vhodné ji vyloučit 

ze souboru pojištěných věcí na novou hodnotu. Podnik se dále může rozhodnout, zdali 

věc nepojistí vůbec, nebo ji pojistí na časovou cenu, případně na obvyklou cenu. 

 

Tabulka č. 50: Porovnání pojistného plnění ve vztahu k opotřebení pojištěných věcí 

Pojistitel 

Nemovité věci Movité věci 

Hranice 

pro opotřebení 
Pojistné plnění 

Hranice 

pro opotřebení 
Pojistné plnění 

KOOP 70 % Plnění v ČC 70 % Plnění v ČC 

ČP 70 % Plnění v ČC 70 % Plnění v ČC 

GP 

60 % Plnění v ČC 

70 % Plnění v ČC 
je znehodnocena 

je určena ke 

zbourání 

Plnění v OC 

ALLIANZ 60 % Plnění v ČC 60 % Plnění v ČC 

UNIQA 70 % Plnění v ČC 70 % Plnění v ČC 

ČSOBP 70 % Plnění v ČC 70 % Plnění v ČC 

ČPP 60 % Plnění v ČC 60 % Plnění v ČC 

HVP neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 
MAXIMA neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 
SLAVIA 70 % Plnění v ČC 70 % Plnění v ČC 

TRIGLAV neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Dle tabulky je patrné, že pouze tři pojišťovny (HVP, MAXIMA a TRIGLAV) 

nestanovují popsané ujednání v PP. U ostatních pojišťoven je ujednání uvedeno. 

Všechny pojišťovny hovoří o plnění v časových cenách. Pouze GP uvádí u nemovitosti 

dvě možnosti, plnění v obvyklých cenách a plnění v časových cenách.  GP, ALLIAZ 

a ČPP uvádí hranici opotřebení 60 %, ostatní pojišťovny 70 %. Pokud ujednání není 

stanoveno v PP, neznamená to, že pojišťovna ujednání nesjedná přímo do pojistné 

smlouvy. Následující tabulka je zaměřena na neprovedení opravy nebo znovupořízení 

pojištěné věci. Podmínka pro provedení opravy nebo znovupořízení souvisí 

s významem pojištění a účelem pojistného plnění.  
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Tabulka č. 51: Porovnání pojistného plnění ve vztahu k neprovedení opravy nebo 

znovupořízení 

Pojistitel 

Nemovité věci Movité věci 

Doba pro opravu 

nebo 

znovupořízení 

Pojistné plnění 

Doba pro opravu 

nebo 

znovupořízení 

Pojistné plnění 

KOOP 3 roky Plnění v ČC neuvádí neuvádí 
ČP 3 roky Plnění v ČC 3 roky Plnění v ČC 

GP 

neuvádí 

Oprava – plnění 

v nákladech na 

opravu do výše 

ČC 
neuvádí Plnění v ČC 

neuvádí 
Zničení - plnění 

v OC do výše ČC 

ALLIANZ 3 roky Plnění v ČC 3 roky Plnění v ČC 

UNIQA neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 
ČSOBP 3 roky Plnění v ČC 3 roky Plnění v ČC 

ČPP neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 
HVP neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 
MAXIMA neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 
SLAVIA 3 roky Plnění v ČC neuvádí neuvádí 
TRIGLAV 3 roky Plnění v ČC 3 roky Plnění v ČC 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Dle údajů v tabulce pojišťovny UNIQA, ČPP, HVP a MAXIMA ujednání 

nestanovují. SLAVIA a KOOP podmínku stanovují pouze pro nemovité věci. U všech 

pojišťoven, kromě GP, je stanovena doba na opravu a znovupořízení tři roky. U všech 

pojišťoven, kromě GP, je plnění stanoveno v časových cenách.  

 

Rizika pojistníka vztahující se k charakteristice „pojistná hodnota a pojistné 

plnění“ 

Dle předchozí analýzy pojistných hodnot vztahujících se k pojistnému plnění 

jsou identifikována rizika pojistníka vztahující se k této charakteristice pojištěného 

předmětu. Na základě provedené analýzy je tento soubor upřesněn. Každá z těchto 

informací představuje riziko pojistníka v její neznalosti. Riziko pojistníka v neznalosti 

informace o pojistné hodnotě ve vztahu k pojistnému plnění se vztahuje k: 

- pojištění na novou cenu a ujednání k výši pojistného plnění, 

- pojištění na časovou cenu a ujednání k výši pojistného plnění, 

- pojištění na novou cenu a ujednání k výši pojistného plnění, pokud opotřebení 

pojištěného majetku přesáhne stanovenou míru, 
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- pojištění na novou cenu a ujednání k výši pojistného plnění, pokud nebude 

pojištěný majetek opraven nebo znovupořízen do stanovené doby po pojistné 

události. 

Tyto informace jsou vstupem pro další hodnocení. Stávají se východiskem 

pro snížení AI na pojistném trhu s živelním pojištěním podniku. 
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4 Vyhodnocení asymetrie informací v živelním pojištění 

podniku 

Poslední část práce vychází z provedených analýz. Vyhodnocení asymetrických 

informací je zde provedeno v několika částech. Jedná se o hodnocení práce 

pojišťovacího zprostředkovatele, dále o hodnocení formálního zpracování pojistných 

podmínek pojistitelů, o hodnocení způsobu vyhledání pojistných podmínek 

na webových stránkách pojistitelů a především hodnocení míry informovanosti 

v pojistných podmínkách pojistitelů. Výsledky hodnocení vstupují do navržených 

způsobů snížení asymetrie informací na pojistném trhu v oblasti pojištěného předmětu 

živelního pojištění podniku. 

Hodnocení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele poukazuje na možnost 

efektivního snížení asymetrie informací. Je to samozřejmě možnost, která na pojistném 

trhu existuje a je na zvážení podniku ji využít. V pojistné praxi je využití 

zprostředkovatelské činnosti především u podniku zcela standardní záležitostí. Podniky 

využívají činnost pojistného makléře především z důvodů uvedených v kapitole 4.1. 

  

4.1 Vliv pojišťovacího zprostředkovatele  

 Pojišťovací zprostředkovatel může vstoupit do pojistného vztahu mezi zájemcem 

o pojištění (budoucím pojistníkem) a pojišťovnou. Činnost PZ upravuje legislativa. 

V České republice působí celkem pět subjektů (kromě PZEU). Každý subjekt má 

dle zákona o zprostředkovatelích stanovený rozsah činností a tyto činnosti jsou 

kritériem pro vyhodnocení vlivu PZ na asymetrii informací. Vyhodnocení je provedeno 

analýzou a srovnáním činností.  

Následující tabulka shrnuje základní činnost pojišťovacích zprostředkovatelů 

dle zákona o zprostředkovatelích. Ve sloupcích jsou k jednotlivým subjektům uvedeny 

podmínky k činnosti dle zákona o zprostředkovatelích. Všichni PZ musí splňovat 

definici zprostředkovatelské činnosti jako odborné činnosti dle zákona 

o zprostředkovatelích. 
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Tabulka č. 52: Porovnání činnosti PZ v České republice (kromě PZEU) 

Pojišťovací zprostředkovatelé v České republice a jejich činnost 

VPZ  PPZ  VPA  PA  PM 

Písemná 

smlouva 

s pojišťovnou 

Písemná 

smlouva 

s PA, VPA, PM  

Písemná 

smlouva 

s pojišťovnou 

Písemná 

smlouva 

s pojišťovnou 

Písemná 

smlouva se 

zájemcem 

o pojištění 

Činnost 

pro jednu a více 

pojišťoven 

Činnost 

dle pokynů PA, 

VPA nebo PM 

(dle smlouvy) 

Činnost 

pro jednu 

pojišťovnu 

Činnost 

pro jednu nebo 

více pojišťoven 

Spolupráce se 

všemi 

pojišťovnami  

Odměňován 

pojišťovnou 

Odměňován PA, 

VPA, PM 

(dle smlouvy) 

Odměňován 

pojišťovnou  

Odměňován 

pojišťovnou 

Odměňován 

pojišťovnou  

Není oprávnění 

přijímat pojistné 

Není oprávnění 

přijímat pojistné 

Oprávnění 

přijímat pojistné  

Oprávnění 

přijímat pojistné  

Oprávnění 

přijímat pojistné  

Nezprostředko -

vává PPL 

Nezprostředko - 

vává PPL 

Zprostředková -

vá PPL 

Zprostředková - 

vá PPL 

Zprostředková - 

vá PPL 

Nabídky nesmí 

být vzájemně 

konkurenční 

Je vázán pokyny 

PA, VPA, PM 

(dle smlouvy) 

Jedná pouze 

s jednou 

pojišťovnou 

Nabídky mohou 

být vzájemně 

konkurenční    

Nabídky jsou 

konkurenční 

Pojišťovna 

zodpovídá 

za škodu 

způsobenou 

VPZ 

PA, VPA, PM 

odpovídá 

za způsobenou 

škodu PPZ 

(dle smlouvy) 

Pojišťovna 

odpovídá 

za škodu 

způsobenou 

VPA  

PA odpovídá 

za způsobenou 

škodu 

PM odpovídá 

za způsobenou 

škodu 

Základní 

kvalifikační 

stupeň 

Základní 

kvalifikační 

stupeň  

Základní 

kvalifikační 

stupeň 

Střední 

kvalifikační 

stupeň 

Vyšší 

kvalifikační 

stupeň 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

K uvedeným subjektům je nutno zdůraznit, že pouze PM má dle zákona 

o zprostředkovatelích (§ 8, odst. 2) jako jediný ze všech subjektů následující povinnosti 

v závislosti na obsahu smlouvy s klientem: 

- Zpracovat komplexní analýzu pojistných rizik. 

- Zpracovat návrhy pojistných nebo zajistných programů. 

- Poskytnout konzultační a poradenskou činnost. 

- Provádět správu uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv. 

- Sledovat lhůty k jejich revizi. 

- Spolupracovat při likvidaci pojistných událostí. 

Porovnáním výše uvedených činností vyplývají rozdílnosti. Následující tabulka 

porovnává pouze rozdílné činnosti PZ s výjimkou PPZ. Pouze subjekt PPZ je vždy 

vázán písemnou smlouvou s PA, PM nebo VPA, je vázán jejich pokyny a neodpovídá 
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za škodu způsobenou třetím subjektům. Z tohoto důvodu nebude PPZ vystupovat 

v porovnání samostatně.   

 

Tabulka č. 53: Rozdílnosti v činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů 

Činnost 
Pojišťovací zprostředkovatelé v České republice 

VPZ VPA PA PM 

Písemná smlouva s pojišťovnou s pojišťovnou s pojišťovnou 
se zájemcem 

o pojištění 

Odpovědnost za škodu 
odpovídá 

pojišťovna 

odpovídá 

pojišťovna 
odpovídá PA * odpovídá PM 

Činnost pro jednu a více 

pojišťoven 

dle pokynů 

PA, VPA, PM  

pro jednu 

pojišťovnu 

pro jednu nebo 

více 

pojišťoven 

se všemi 

pojišťovnami 

Konkurenční nabídky ne ne  ano ano 

Kvalifikační stupeň základní základní střední vyšší 

Přijímání pojistného, 

zprostředkování PPL 
ne ano ano ano 

Pramen: Vlastní zpracování 
* Výjimka dle zákona o zprostředkovatelích: Pokud se pojišťovna, jejímž jménem a na jejíž 

účet PA jedná, písemně nezavázala převzít odpovědnost za škody způsobené touto jeho 

činností. 

 

Pro přijímání pojistného a zprostředkování pojistného plnění stanovuje zákon 

o zprostředkovatelích podmínku (§ 6 a, odst. 5) udržovat trvale likvidní finanční jistinu 

ve výši 4 % z ročního objemu jím inkasovaného pojistného, nejméně však ve výši 

odpovídající hodnotě 17 000 EUR nebo používat pro převody pojistného a pojistného 

plnění výhradně zvlášť k tomu zřízeného a od vlastního hospodaření odděleného 

bankovního účtu. Dle výše uvedeného porovnání je zřejmé, že PA a PM jsou subjekty, 

které odpovídají za škodu způsobenou třetí osobě. Za ostatní subjekty je odpovědná 

pojišťovna. Proto pro další analýzu AI je nutno provést zaměření pouze na subjekty, 

které nesou odpovědnost za pochybení.  

Nejdůležitějším kritériem pro vyhodnocení PZ je předložení konkurenčních 

nabídek od všech pojistitelů na pojistném trhu. Tuto podmínku splňuje pouze PA 

a PM. Pouze tyto dva subjekty mohou pro zájemce o pojištění zpracovat komplexní 

analýzu pojistného produktu na celém pojistném trhu. Pokud jsou porovnány dále tyto 

dva subjekty, pak další rozdílnosti v činnostech jsou ve smluvním vztahu 

a  v kvalifikačním stupni, ale také (je zmíněno dříve) dle stanovených povinností 

ve zprostředkovatelské činnosti.  
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PM má oproti PA stanovené konkrétní povinnosti v rámci zprostředkovatelské 

činnosti (zákon o zprostředkovatelích, § 8, odst. 2). PM má stanoven nejvyšší 

kvalifikační stupeň týkající se odborné způsobilosti a uzavírá písemnou smlouvu se 

zájemcem o pojištění.  

Odbornou způsobilostí se rozumí všeobecné a odborné znalosti nezbytné 

pro výkon činnosti. Všeobecné znalosti se prokazují dokladem o dokončení střední 

školy. Odborné znalosti se prokazují dokladem o absolvování odborného studia 

na střední nebo vysoké škole nebo složením odborné zkoušky. Odborná zkouška se 

vykonává v případě PA a PM před nejméně tříčlennou zkušební komisí. Členové jsou 

jmenováni bankovní radou ČNB. Rozdílnosti mezi kvalifikačními stupni znázorňuje 

následující tabulka (Zákon o zprostředkovatelích, § 18, odst. 7 a 8). 

 

Tabulka č. 54: Obsah středního a vyššího kvalifikačního stupně odborné způsobilosti 

Obsah kvalifikačních stupňů odborné způsobilosti 

Střední kvalifikační stupeň pro PA Vyšší kvalifikační stupeň pro PM 

- Dvouletá odborná praxe - Čtyřletá odborná praxe 

- Znalost pojistných produktů 
- Znalost pojistných a zajišťovacích 

produktů na pojistném trhu 

- Schopnost klientovi produkty řádně 

vysvětlit 

- Schopnost provádět analýzy 

konkurenčních produktů pojišťoven 

- Schopnost provádět analýzu 

konkurenčních produktů 

- Schopnost nabídnout klientovi nejlépe 

vyhovující produkt 

- Schopnost nabídnout klientovi pojistný 

nebo zajišťovací produkt nejlépe 

vyhovující jeho potřebám a řádně tento 

produkt klientovi vysvětlit 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Rozdíl mezi stupni odborné způsobilosti je v délce odborné praxe a možnosti 

nabízení zajišťovacího produktu. Odbornou praxí se rozumí činnost v pojišťovně nebo 

zajišťovně související s uzavíráním pojistných smluv nebo v oblasti zprostředkovatelské 

činnosti v pojišťovnictví. 

Pokud do uzavření pojistné smlouvy vstoupí pojišťovací zprostředkovatel, pak 

jeho úkolem je především provádění činnosti směřující k uzavření pojištění. Každý 

pojišťovací zprostředkovatel zpracovává informace o pojišťovně a jejím produktu, ale 

toto zpracování má různou úroveň. S vyhodnocením konkurenčních nabídek pojišťoven 

může pomoci pojistníkovi pouze pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř. Následující 

schémata znázorňují tuto situaci. 
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Schéma č. 17: Vliv pojišťovacího agenta na straně nabídky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

PA má také znalosti o pojišťovnách na pojistném trhu, protože s nimi 

spolupracuje a má s nimi uzavřenou písemnou smlouvu, což je dalším přínosem 

v neznalosti pojišťovny. Tyto informace předává pojistníkovi.  PA má taktéž povinnost 

provádět pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv. 

 

Schéma č. 18: Vliv pojišťovacího makléře na straně nabídky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

PM uzavírá smlouvu se zájemcem o pojištění a jedná za něj na základě plné 

moci, proto je jediným nezávislým subjektem. Protože spolupracuje s pojišťovnami 

POJIŠŤOVNA POJISTNÍK 

Riziko pojistníka 

- Neznalost subjektu (splnění budoucího závazku) 

- Neznalost produktu 
 

Pojistná 

smlouva 

Pojišťovací 

agent 

Písemná smlouva 

POJIŠŤOVNA POJISTNÍK 

Riziko pojistníka 

- Neznalost subjektu (splnění budoucího závazku) 

- Neznalost produktu 
 

Pojistná 

smlouva 

Pojišťovací 

makléř 

Písemná smlouva 

- Znalost pojistných produktů 

- Konkurenční nabídky pojistných produktů 

a jejich vyhodnocení 
 

- Znalost pojistných produktů 

- Konkurenční nabídky pojistných produktů a 

jejich vyhodnocení 
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na pojistném trhu, má také znalosti o nich. Tyto informace předává pojistníkovi. PM má 

také povinnost provádět konzultační a poradenskou činnost, správu pojištění 

a spolupráci při pojistné události. Další povinností PM je znalost zajišťovacích 

produktů. 

Dle provedené analýzy činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů je provedeno 

vyhodnocení a pojišťovací makléř je stanoven jako subjekt s největším vlivem 

na asymetrii informací na straně nabídky. PM snižuje riziko neznalosti pojistitele 

v těchto oblastech: 

- v neznalosti produktu, 

- v neznalosti postupu při uzavírání, změnách a aktualizaci pojistných smluv 

vč. opomenutí platby pojistného, 

- v neznalosti pojistitele jako subjektu. 

PM zájemci o pojištění zprostředkuje informace o budoucím pojistiteli. Pokud se 

jedná o živelní pojištění, pak PM má povinnost připravit pojistný program dle potřeb 

klienta. PM zná pojistné podmínky všech pojistitelů a je schopen všechny informace 

vyhodnotit a pro budoucího pojistníka zpracovat doporučení. Zájemce o pojištění 

nemusí sám tuto analýzu provádět, ale využije služeb PM. PM zná finanční situaci 

pojistitelů, ale také postupy při změnách pojistných smluv a při likvidacích pojistných 

událostí. Následující schéma vyjadřuje působení PM na straně nabídky. 

 

Schéma č. 19: Rizika pojistníka v případě uzavírání pojistné smlouvy prostřednictvím 

pojišťovacího makléře 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č.  

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 
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- Neznalost pojistitele 

Znalost pojistitele 
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Zájemce o pojištění je ohrožován rizikem neznalosti pojišťovny, jak již bylo 

zmíněno, a dále rizikem neznalosti pojišťovacího makléře. PM může informace 

o pojišťovně zájemci o pojištění záměrně utajit. Důvodem pro utajení informací je jejich 

využití ve svůj vlastní prospěch. 

Vztah mezi pojistníkem a pojišťovacím makléřem je vázán písemnou smlouvou 

a plnou mocí. Úkolem činnosti PM je zprostředkovat všechny informace o pojistiteli 

a jeho produktu. Pokud se zprostředkovatelská činnost týká pouze standardního rozsahu 

dle zákona o zprostředkovatelích, pak je zprostředkovatelská činnost bez úplaty. PM 

za uzavřené pojištění získává provizi od pojišťovny. Provize u pojišťoven se liší její 

výší. Výše provize v rámci jedné pojišťovny může být taktéž odlišná. Může být vázaná 

na konkrétního PM (celkové pojistné zprostředkované pojišťovně) a na druhu 

pojistného produktu (rizikovost produktu). Pokud PM upřednostňuje svůj zájem 

a umisťuje pojištění k pojistitelům podle výše provize, a to na základě utajení nebo 

zkreslení informace o pojistiteli, je pojišťovací makléř ohrožen rizikem: 

- ztráty klienta, tj. ztráty celé provize (příjmu PM), 

- vysokých nákladů při správě pojištění a likvidaci pojistných událostí. 

PM a pojistník mají opačný postoj k ceně pojištění. Pojistník požaduje nejnižší 

cenu za pojištění při nejširším pojistném krytí. PM požaduje nejvyšší provizi, 

tj. nejvyšší cenu za pojištění klienta. Požadovat nejvyšší provizi a z tohoto důvodu utajit 

informace o pojišťovně znamená pro PM vysoké riziko ztráty klienta. Riziko je 

způsobeno tím, že na pojistném trhu zprostředkovaném pojišťovacími makléři je vysoká 

konkurence. Pojišťovací makléři se snaží získat další klienty od konkurenčních 

makléřských společností nabídkou lepšího krytí a nižší ceny. Informace o pojistném 

krytí konkrétního podniku a ceně je velmi často známá, a proto je riziko ztráty klienta 

velmi vysoké. Na pojistném trhu zprostředkovaném pojišťovacími makléři se projevuje 

tendence snižování ceny za pojištění. Toto snižování je samozřejmě limitováno. PM 

potřebuje ke správě podniku minimální výši nákladů. Výše nákladů je závislá 

na činnosti klienta a na jeho škodním průběhu. Některé podniky jsou náročné na změnu 

rizika v průběhu trvání pojištění. Změna rizika může být způsobena změnou 

v pojištěném majetku (nákup, prodej, proměnlivost v zásobách) nebo změnou 

v pojistném nebezpečí (pojištění nového nebezpečí, změna limitu plnění) nebo změnou 

v zabezpečení (nové požární zabezpečení). I když PM není finančně zainteresován 

na pojistném plnění, každá pojistná událost pro něj znamená zvýšený náklad ve správě.  
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Riziko vysokých nákladů při správě pojištění a likvidaci pojistných událostí je 

způsobeno tím, že někteří pojistitelé nemají pro klienty odpovídající servis během trvání 

pojištění. Pokud bude u této pojišťovny umístěno pojištění z důvodu vyšší provize, pak 

PM je vystaven riziku vyšších nákladů při správě pojištění.  

Dle předchozího popisu je zřejmé, že riziko neznalosti PM a následné získání 

maximální provize bez upřednostnění zájmu pojistníka, přináší riziko finanční ztráty 

pojišťovacímu makléři. PM je rizikem finanční ztráty velmi ovlivněn a utajení 

informací ve svůj prospěch je pro PM velmi rizikovou činností. Tato synergie je 

znázorněna následujícím schématem. 

   

Schéma č. 20: Synergie mezi pojišťovacím makléřem a pojistníkem 

Schéma č.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

4.2 Formální zpracování pojistných podmínek a jejich vyhledání 

na webových stránkách  

 Následující vyhodnocení vychází z provedených analýz dle kapitoly druhé. 

První vyhodnocení je zaměřeno na zpracování pojistných podmínek pojistitelů 

z formálního pohledu. Druhá oblast vyhodnocení je pohledem na dostupnost pojistných 

podmínek pojistitelů na jejich webových stránkách. 
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Vyhodnocení formálního zpracování pojistných podmínek 

 Pro vyhodnocení PP z pohledu formálního zpracování jsou použita dvě kritéria. 

Prvním je počet produktů nepatřících k živelnímu pojištění podniku. PP nejsou vždy 

zpracovány pro jeden pojistný produkt a obsahují i informace k jiným majetkovým 

produktům, což může způsobit představu širšího pojistného krytí. Proto je kritériu 

přiřazena vyšší významnost. Druhým kritériem je počet dokumentů k živelnímu 

pojištění. Druhé kritérium může způsobit přehlédnutí některého z dokumentů a tedy 

přehlédnutí informací k živelnímu pojištění. Celkový počet stran dokumentů pojistných 

podmínek je v případě formálního posouzení diskutabilní, protože rozsah podmínek 

velmi úzce souvisí s kvalitativním rozsahem podmínek, a proto nebude tento parametr 

posuzován. Pro vyhodnocení nejsou posuzována další formální kritéria PP. Mezi ně 

patří např. struktura a přehlednost podmínek, velikost písma, logičnost a jasnost 

ve vyjadřování. 

Podle prvního kritéria jsou pojišťovny rozděleny do dvou skupin. První skupina 

pojistitelů obsahuje ty, jejichž PP obsahují pouze informace k živelnímu pojištění. Jedná 

se o pojišťovny TRIGLAV, ČSOBP, ČPP, MAXIMA a SLAVIA. První v pořadí je 

pojišťovna TRIGLAV, druhé pořadí přísluší čtyřem pojišťovnám, a to ČSOBP, ČPP, 

MAXIMA a SLAVIA a třetí pořadí získává HVP. Vyhodnocení je dle kritéria počet 

dokumentů.  

Druhá část pojistitelů disponuje s PP obsahujícími informace i k jiným 

pojistným produktům a tito pojistitelé jsou zařazeni až na další pořadí, a to dle kritéria 

počet produktů nepatřících k živelnímu pojištění od nejnižšího k nejvyššímu. Zaujímají 

pořadí čtvrté až osmé. Jedná se o pojišťovny GP, ČP, UNIQA, KOOP a ALLIANZ. GP 

je zařazena před ČP z důvodu pouze jednoho dokumentu pojistných podmínek. 

Následující tabulka je vyhodnocením formálního zpracování pojistných podmínek 

dle stanovených kritérií. Seřazení je provedeno od nejvhodnějšího zpracování 

po nejméně vhodné zpracování. Provedené vyhodnocení (seřazení) pojistitelů poukazuje 

na dostupnost informací dle PP jednotlivých pojistitelů, což také ovlivňuje AI. 

Dle stanovených kritérií formálního zpracování lze konstatovat, že pokud PP obsahují 

jen jeden dokument a neobsahují informace jiných pojistných produktů, pak tito 

pojistitelé nejvíce snižují AI.  
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Tabulka č. 55:  Vyhodnocení AI dle formálního zpracování pojistných podmínek  

Pořadí Pojistitel 
Kritérium – počet nepatřících 

produktů 

Kritérium – počet 

dokumentů 

1 TRIGLAV 0 1 

2 

ČSOBP 0 2 

ČPP 0 2 

MAXIMA 0 2 

SLAVIA 0 2 

3 HVP 0 3 

4 GP  1 1 

5 ČP 1 3 

6 UNIQA 5 1 

7 KOOP 6 1 

8 ALLIANZ 7 1 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

K vyhodnocení je nutno ještě dodat následující. Pojišťovny UNIQA a KOOP 

mají pojistné podmínky podobné v tom, že každá disponuje jedním souborem 

samostatných pojistných podmínek, což je příznivé pro orientaci v nich. Samostatné 

pojistné podmínky představují vždy samostatný pojistný produkt. V pojistné smlouvě 

každá pojišťovna odkazuje na konkrétní pojistné podmínky, nicméně v příloze pojistné 

smlouvy přikládá celý soubor. Pojišťovna ALLIANZ k živelnímu pojištění předkládá 

také jeden dokument, který obsahuje nerozdělitelné části a nepatřících produktů je 

celkem sedm. Ve srovnání s pojišťovnou UNIQA a KOOP jsou podmínky ALLIANZ 

nepřehledné z pohledu vyhledání informací patřících k živelnímu pojištění. Pokud by 

byly PP pojišťovny KOOP a UNIQA posuzovány tak, že části jsou opravdu samostatné, 

pak by bylo jejich hodnocení příznivější.  

 

Vyhodnocení vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách pojistitelů 

 Pojistné podmínky jsou nejpodstatnějším dokumentem při zjišťování rozsahu 

živelního pojištění. Mělo by být samozřejmostí jejich vyhledání na internetových 

stránkách. Na základě analýzy a porovnání v druhé kapitole je nyní provedeno 

vyhodnocení. Pro vyhodnocení jsou použita dvě kritéria. Prvním kritériem je možnost 

vyhledání na webových stránkách. Prvnímu kritériu je přiřazen větší význam. Druhým 

kritériem je počet produktů nabízených k živelnímu pojištění. Pro pojištění podniku 

nabízejí některé pojišťovny různé produkty. Tato skutečnost znamená složitější 

orientaci na webových stránkách. Více produktů naopak znamená pro klienta snahu 

pojistitele přizpůsobit se jeho individuálním potřebám.  
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 Podle prvního kritéria jsou pojišťovny rozděleny do dvou skupin. První skupinu 

tvoří ty, které mají PP přístupné na webových stránkách. Tato skupina obsahuje 

9 pojišťoven. Druhou skupinu tvoří ty, které PP nemají přístupné. Do druhé skupiny 

patří tři pojistitelé: ČPP, HVP a SLAVIA. ČPP je hodnocena lépe, protože má jeden 

dokument PP přístupný. Tyto pojišťovny nenabízejí pro živelní pojištění podniku více 

produktů. 

 Podle druhého kritéria je upraveno pořadí pojišťoven podle počtu produktů 

živelního pojištění nabízených pro podniky. Pojišťovny KOOP, GP a ALLIANZ 

nabízejí tři pojistné produkty. Protože tyto pojišťovny spadají do skupiny s přístupnými 

PP na webových stránkách, jsou tyto pojišťovny zařazeny do posledního pořadí v rámci 

této skupiny. Dle provedené analýzy vyhledání PP na webových stránkách u těchto 

pojistitelů je provedena rekapitulace: 

- KOOP: Hledané PP pro pojištění podniků lze najít v části „Pojištění malých 

a středních podnikatelů“. V „Pojištění průmyslu a podnikatelů“ podmínky nelze 

vyhledat, i když se pojištění těmito podmínkami řídí.  

- GP: Hledané PP se nacházejí v části „Pojištění individuálních rizik“ a nikoli v části 

„Pojištění podnikání“, která je určena pro podniky s nižšími pojistnými částkami. 

- ALLIANZ: Hledané PP se nacházejí v části „Firemní klienti“ a následně v části 

„Pojištění PRO podnikatele“. 

 

Tabulka č. 56: Vyhodnocení AI dle možnosti vyhledání pojistných podmínek 

na webových stránkách 

Pořadí Pojistitelé 

Kritérium – vyhledání 

na webových stránkách  

 Kritérium - Počet produktů 

pro pojištění podniku 

ANO / NE Počet 

1 

ČP ANO 1 

ČSOBP ANO 1 

UNIQA ANO 1 

MAXIMA ANO 1 

TRIGLAV ANO 1 

2 

KOOP ANO 3 

GP ANO 3 

ALLIANZ ANO 3 

3 ČPP ČÁSTEČNĚ 1 

4 
HVP NE 1 

SLAVIA NE 1 

Pramen: Vlastní zpracování 
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Předchozí tabulka uvádí hodnocení pojistitelů dle stanovených kritérií. Pořadí 

vyhodnocení je stanoveno dle nejpřehlednějšího vyhledání PP na webových stránkách. 

Optimální orientace náleží pojistitelům ČP, ČSOBP, UNIQA, MAXIMA a TRIGLAV. 

Pokud má podnik zájem o vyhledání PP u jakékoli pojišťovny, pak postup 

vyhledání je určen klíčovými slovy v různém pořadí: firma/podnik/podnikatel, majetek, 

živelní pojištění. 

 

4.3 Informovanost dle pojistných podmínek 

 Vyhodnocení AI v oblasti pojištěného majetku v rámci živelního pojištění 

podniku vychází z provedené analýzy v druhé a třetí kapitole. Východiskem jsou 

specifikované informace k této oblasti a jejich neznalost vytváří u pojistníka rizika. 

Každé riziko neznalosti informace vede k negativnímu finančnímu dopadu 

na pojištěného a sjednané pojištění nesplňuje základní funkci pojištění, tj. pojistné 

plnění je nedostatečné na úhradu skutečné škody při vzniklé pojistné události. Mohou 

nastat tyto situace: 

- podpojištění – nižší výše pojistného plnění, která není dostatečná k opravě nebo 

znovupořízení majetku, 

- přepojištění – platba vyšší ceny za pojištění než odpovídá skutečné hodnotě 

majetku, přičemž bude zaplacena skutečná škoda, nikoli pojistná částka při úplném 

zničení majetku, 

- neúplné (částečné) pojištění majetku nebo nepojištění majetku – pojistné krytí 

a následně pojistné plnění není dostatečné (způsobeno např. nezahrnutím určitého 

majetku do pojištění). 

Před vyhodnocením jsou syntézou stanoveny ty informace, jejichž uvedení je 

nezbytné v rámci ujednání pojistných podmínek pro maximální snížení rizika neznalosti 

pojistníka v oblasti pojištěného předmětu živelního pojištění. Východiskem pro syntézu 

jsou rizika stanovena ve 2. a 3. kapitole v rámci jednotlivých charakteristik pojištěného 

předmětu živelního pojištění. Tyto informace vytvářejí model pojistných podmínek 

v oblasti pojištěného předmětu živelního pojištění podniku. Model vytváří minimální 

standard pojistných podmínek ke zmírnění asymetrie informací. Následně je 

provedeno vyhodnocení PP pojistitelů, a to porovnáním jednotlivých PP s vytvořeným 

modelem PP a je vybrán pojistitel, jehož PP se nejvíce blíží minimálnímu standardu 

a zároveň nejvíce eliminuje riziko pojistníka. Vyhodnocení PP je provedeno ve dvou 
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rovinách. První rovinou je vyhodnocení dle kategorie „specifikace pojištěného majetku“ 

a druhou rovinou je vyhodnocení dle kategorie „pojistná hodnota“. Obě roviny spolu 

úzce souvisí a doplňují se. Stanovení pojistné hodnoty pro majetek zahrnuje kompletní 

specifikaci majetku.  

Ze stanovených rizik vyplynul další okruh informací. Jsou to informace, které 

omezují rozsah pojištěného předmětu v živelním pojištění podniku. Tyto informace 

nemusí být obsahem PP, ale u mnoha pojišťoven jsou a pojistník je taktéž musí 

vyhodnotit.  Syntézou je vytvořen soubor omezujících informací. Následně jsou 

porovnány informace v PP se stanoveným modelem a je vyhodnocen pojistitel, který 

nejméně a nejvíce omezuje pojištěný předmět v rámci živelního pojištění, ale zároveň 

také nejvíce snižuje asymetrii informací v omezujících podmínkách. Omezující 

informace vyplývají z obecné povinnosti pojištěného svůj majetek řádně spravovat, ale 

také z postoje pojistitele ke své finanční stabilitě v rámci pojistně-technického rizika. 

Poslední okruh informací jsou ta ujednání, která jsou obsahově rozdílná. Není 

zde možno stanovit jednoznačné vyjádření k uvedeným informacím. Tyto informace 

jsou analyzovány a zpracovány v rámci doporučení pro pojistný trh. Jedná se většinou 

o rozsah stanovených pojmů v rámci PP.  

 

4.3.1 Syntéza základních informací a vyhodnocení míry asymetrie 

informací  

 V příloze č. 20 je provedeno shrnutí všech rizik k pojištěnému předmětu v rámci 

živelního pojištění majetku. Dále jsou vybrány informace, které je nezbytné uvést 

v rámci ujednání pojistných podmínek pojistitelů. Informace jsou vybrány a rozděleny 

do dvou částí. První soubor informací je pro kategorii „specifikace pojištěného 

majetku“ (viz příloha č. 21). Druhý soubor informací je pro kategorii „stanovení 

pojistné hodnoty majetku“
16

 (viz příloha č. 22). 

 Oba soubory informací jsou modelem pojistných podmínek v rámci pojištěného 

předmětu živelního pojištění podniku. Informace jsou porovnány s jednotlivými 

pojistnými podmínkami pojistitelů.  

 

16
 Jedná se o upřesnění názvu kategorie“pojistná hodnota“. Stanovením pojistné hodnoty 

majetku se rozumí „stanovení pojistné hodnoty pojištěného majetku“ nebo stručněji „stanovení 

pojistné hodnoty“. 
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V příloze č. 23 je provedeno vyhodnocení pojistitelů v oblasti informací 

vztahujících se ke specifikaci pojištěného majetku. V příloze č. 24 je provedeno 

vyhodnocení pojistitelů v oblasti informací vztahujících se ke stanovení pojistné 

hodnoty pojištěného majetku. Příloha č. 25 je celkovým vyhodnocením informací 

vztahujících se k pojištěnému majetku.  

Hodnocení v tabulkách zmíněných příloh je provedeno následujícím způsobem. 

Informace pro hodnocení dle kategorie „specifikace pojištěného majetku“ jsou 

uvedeny v příloze č. 21 a každé informaci je přiděleno číslo (1 až 22). Jedná se celkem 

o 22 informací. V příloze č. 23 jsou informace dle čísel v řádcích a pojistitelé 

ve sloupcích tabulky. V buňkách tabulky přílohy č. 23 je uvedeno „A“ v případě, že 

informace s daným číslem je v PP uvedena. Prázdná buňka znamená neuvedení 

informace. Obdobným způsobem je provedeno hodnocení v kategorii „stanovení 

pojistné hodnoty“. V příloze č. 22 jsou informacím přidělena čísla (23 až 46) a jedná 

se o 24 informací. Následně v příloze č. 24 je uvedené informaci v PP přiřazeno „A“. 

Buňky s označením „A“ jsou sečteny. Příloha č. 25 je celkovým vyhodnocením 

úrovně informovanosti v oblasti pojištěného předmětu. Součty jsou uvedeny dle 

pojistitelů (11 subjektů), tj. dle charakteristik: „položka majetku“, „vlastnický vztah 

k majetku“, „poloha vzniku škody na majetku“, „výluky z majetku“, „pojistná hodnota - 

obecné informace“, „pojistná hodnota a druh majetku“, „pojistná hodnota a pojistné 

plnění“. Pojistitel s nejvyšším součtem nejlépe informuje pojistníka v oblasti 

pojištěného předmětu. 

Každý součet je doplněn procentuálním vyjádřením za každého pojistitele. 

Součet informací
17

 vyjadřuje úroveň informovanosti dle jednotlivých pojistitelů 

a hodnotí úroveň snížení AI.  

Součty jsou uvedeny také dle specifikovaných informací (46 informací) 

a každý součet je opět doplněn procentuálním vyjádřením za každou informaci. Součet 

informací vyjadřuje úroveň informovanosti na pojistném trhu s živelním pojištěním 

podniku dle jednotlivých informací a hodnotí úroveň zmírnění AI. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

17
 Součet informací vyjadřuje míru informovanosti na pojistném trhu. Je to nástroj k zjištění 

intenzity AI. Čím vyšší je míra informovanosti, tím nižší je intenzita (míra) AI. 
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Vyhodnocení asymetrie informací v kategorii „specifikace pojištěného majetku“ – 

základní informace 

Následující tabulka je shrnutím vyhodnocení pojistitelů v oblasti informací 

vztahujících se ke specifikaci pojištěného majetku. V levé části tabulky je provedeno 

seřazení pojistitelů podle zprostředkovaného pojistného na pojistném trhu s živelním 

pojištěním podniku. V pravé části tabulky je provedeno seřazení pojistitelů dle počtu 

informací v PP v oblasti charakteristiky pojištěného majetku v živelním pojištění 

podniku. Maximální počet informací je 22.  

 

Tabulka č. 57: Vyhodnocení AI v kategorii „specifikace pojištěného majetku“ 

dle pojistitelů – základní INFO 

Pořadí pojistitelů na PT dle 

zprostředkovaného pojistného 

Pořadí pojistitelů na PT dle podílu INFO 

ke specifikaci pojištěného majetku 

poř. Pojistitel 
Součet INFO 

poř. Pojistitel 
Součet INFO 

absolutně v % absolutně v % 

1. KOOP 16 73  
1. 

GP 18 82  

2. ČP 16 73  MAXIMA 18 82  

3. GP 18 82  2. UNIQA 17 77  

4. ALLIANZ 11 50  

3. 

KOOP 16 73  

5. UNIQA 17 77  ČP 16 73  

6. ČSOBP 15 68  ČPP 16 73  

7. ČPP 16 73  SLAVIA 16 73  

8. HVP 14 64  4. ČSOBP 15 68  

9. MAXIMA 18 82  5. HVP 14 64  

10. SLAVIA 16 73  6. TRIGLAV 13 59  

11. TRIGLAV 13 59  7. ALLIANZ 11 50  

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Dle výše uvedené tabulky je patrné, že GP a MAXIMA jsou pojišťovnami, 

které nejlépe informují pojistníka o specifikaci pojištěného předmětu a nejvíce snižují 

asymetrii informací. Z maximálního počtu 22 informací je v PP možno vyhledat 18 

informací, což činí 82 %. GP se nejvíce přibližuje ke stanovenému modelu (viz příloha 

č. 21) v charakteristice „vlastnický vztah k majetku“ (91 %) a MAXIMA 

v charakteristice „položka majetku“ (83 %). Obě pojišťovny a celý pojistný trh 

maximálně informují v charakteristice „výluky z majetku“ (100 %). ALLIANZ je 

pojišťovnou, která uvádí v PP podmínkách nejméně informací a nejméně snižuje 

asymetrii informací. Informuje klienty pouze ve výši 50 %.   

 Celková informovanost na pojistném trhu v oblasti specifikace pojištěného 

majetku živelního pojištění je ve výši 70 %, tj. z maximálního počtu 242 informací (22 
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informací a 11 pojišťoven) je uvedeno 170 informací. Následující tabulka je 

vyhodnocením zveřejnění informací v oblasti specifikace pojištěného majetku. 

 

Tabulka č. 58: Vyhodnocení AI v kategorii „specifikace pojištěného majetku“ 

na pojistném trhu – základní INFO 

Číslo 

informace 
Název základní informace 

Součet INFO 

dle pojistitelů 

absolutně v % 

1 Nutnost specifikování souboru nebo položky majetku 11 100   

2 Možnost pojištění souboru nebo položky  11 100  

7 Možnost pojištění vlastních věcí 11 100  

8 Nutnost ujednání pojištění cizích věcí do pojistné smlouvy 11 100   

9 Možnost pojištění převzatých věcí movitých  11 100  

18 Nutnost specifikování místa pojištění do pojistné smlouvy  11 100  

21 Výluky z pojištěného majetku 11 100  

22 Možnost sjednání pojištění vyloučené věci  11 100  

3 Definice souboru věcí 10 91  

11 Možnost pojištění užívaných věcí movitých 10 91  

10 Možnost pojištění převzatých věcí nemovitých 9 82  

4 
Automatické připojištění a odpojištění v rámci souboru 

věcí 
8 73  

12 Možnost pojištění užívaných věcí nemovitých 8 73  

5 Maximální navýšení hodnoty souboru 7 64  

19 Bližší specifikace místa pojištění 6 55  

20 Možnost sjednání místa pojištění pro celé území ČR 6 55 

13 Možnost pojištění věcí zaměstnanců 4 36 

16 
Význam pojištění cizího pojistného rizika z hlediska práv a 

povinností pojistníka a pojištěného 
4 36 

6 Možnost sjednání výluky ze souboru pojištěných věcí 3 27  

14 Definice souboru věci zaměstnanců 3 27  

15 Specifikování podmínky pro PPL  u věcí zaměstnanců 3 27  

17 Specifikování podmínky pro PPL u cizích věcí 1 9  

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 V tabulce je uvedena každá informace a maximální informovanost (100 %) je 

v oblastech: 

- nutnosti specifikování souboru nebo položky majetku, 

- možnosti pojištění souboru nebo položky, 

- možnosti pojištění vlastních věcí,  

- nutnosti ujednání pojištění cizích věcí do pojistné smlouvy, 

- možnosti pojištění převzatých věcí movitých, 

- nutnosti specifikování místa pojištění do pojistné smlouvy, 

- výluk z pojištěného majetku a možnosti sjednání pojištění vyloučené věci. 
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Nejnižší informovanost (9 %), a tedy nejvyšší riziko neznalosti informace je 

u informace „specifikování podmínky pro pojistné plnění u cizích věcí“.  

 

Vyhodnocení asymetrie informací v kategorii „stanovení pojistné hodnoty 

majetku“  - základní informace 

Další tabulka je shrnutím vyhodnocení pojistitelů v oblasti informací 

vztahujících se ke stanovení hodnoty pojištěného majetku. V levé části tabulky je 

provedeno seřazení pojistitelů podle zprostředkovaného pojistného na pojistném trhu 

s živelním pojištěním podniku. V pravé části tabulky je provedeno seřazení pojistitelů 

dle počtu informací v PP v oblasti charakteristiky pojištěného majetku v živelním 

pojištění podniku. Maximální počet informací je 24.  

 

Tabulka č. 59: Vyhodnocení AI v kategorii „stanovení pojistné hodnoty majetku“ – 

základní INFO 

Pořadí pojistitelů na PT 

dle zprostředkovaného pojistného 

Pořadí pojistitelů na PT dle podílu INFO 

ke stanovení PH pojištěného majetku 

Poř. Pojistitel 
Součet INFO 

Poř. Pojistitel 
Součet INFO 

absolutně v % absolutně v % 

1. KOOP 20 83  1. GP 22 92  

2. ČP 14 58  
2. 

KOOP 20 83  

3. GP 22 92  SLAVIA 20 83  

4. ALLIANZ 19 79  
3. 

ALLIANZ 19 79  

5. UNIQA 14 58  HVP 19 79  

6. ČSOBP 13 54  4. ČPP 18 75  

7. ČPP 18 75  
5. 

MAXIMA 16 67  

8. HVP 19 79  TRIGLAV 16 67  

9. MAXIMA 16 67  
6. 

ČP 14 58  

10. SLAVIA 20 83  UNIQA 14 58  

11. TRIGLAV 16 67  7. ČSOBP 13 54  

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Dle údajů tabulky je zřejmé, že GP je pojišťovnou, která nejlépe informuje 

pojistníka o stanovení pojistné hodnoty pojištěného předmětu. Z maximálního počtu 

24 informací je v PP možno vyhledat 22 informací, což činí 92 %. GP nejlépe informuje 

pojistníka v charakteristice „pojistná hodnota – obecné informace“ (93 %) Pojišťovna 

a celý pojistný trh maximálně informují v charakteristice „pojistná hodnota a pojistné 

plnění“ (100 %). ČSOBP je pojišťovnou, která uvádí v PP podmínkách nejméně 

informací. Informovanost je ve výši 54 %.  
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Celková informovanost na pojistném trhu je ve výši 72 %, tj. z maximálního 

počtu 264 informací (24 informací a 11 pojišťoven) je uvedeno 189 informací. 

 

Tabulka č. 60: Vyhodnocení AI v kategorii „stanovení pojistné hodnoty majetku“ 

na pojistném trhu – základní INFO 

Číslo 

informace 
Název základní informace 

Součet INFO 

dle pojistitelů 

absolutně v % 

23 Definice pojmů pojistná hodnota a pojistná částka 11 100  

24 Definice pojmů horní hranice pojistného plnění 11 100  

25 Definice pojmů nová cena, časová cena 11 100  

27 Možnost pojištění na první riziko 11 100  

38 Pojistná hodnota vlastních nemovitostí 11 100  

41 Pojistná hodnota vlastních movitých věcí 11 100  

45 
Pojištění na novou cenu a ujednání k výši pojistného 

plnění 
11 100  

46 Pojištění na časovou cenu a ujednání k výši PPL 11 100  

33 Definice podpojištění 10 91  

37 Odpovědnost za stanovení pojistné částky 10 91  

44 Pojistná hodnota vlastních zásob 10 91  

31 Možnost pojištění s limitem plnění 9 82  

42 Pojistná hodnota cizích užívaných movitých věcí 9 82  

28 Vzdání se podpojištění u prvního rizika 8 73  

43 Pojistná hodnota cizích převzatých movitých věcí 8 73  

29 Čerpání pojistné částky u pojištění prvního rizika 7 64  

26 Definice pojmu obvyklá cena 6 55  

39 Pojistná hodnota u cizích užívaných nemovitostí 6 55  

30 Možnost zlomkového pojištění 5 45  

32 Upozornění na dopojištění limitu plnění po PPL 4 36  

34 Definice přepojištění 4 36  

40 Pojistná hodnota cizích převzatých nemovitostí 4 36  

35 Definice přepojištění dle zákona 2 18  

36 Upozornění na pojistné plnění v případě přepojištění 1 9  

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Předchozí tabulka je vyhodnocením zveřejnění informací v oblasti stanovení 

pojistné hodnoty pojištěného majetku. Je zde uvedena každá informace a dle seřazení je 

patrné, že maximální informovanost (100 %) je v: 

- definici pojmů pojistná hodnota a pojistná částka, 

- definici pojmu horní hranice pojistného plnění, 

- definici pojmů nová cena, časová cena, 

- možnosti pojištění na první riziko, 

- pojistné hodnotě vlastních nemovitostí, 
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- pojistné hodnotě vlastních movitých věcí,  

- pojištění na novou cenu a ujednání k výši pojistného plnění, 

- pojištění na časovou cenu a ujednání k výši pojistného plnění. 

Nejnižší informovanost (9 %), a tedy nejvyšší riziko neznalosti informace je 

u informace „upozornění na pojistné plnění v případě přepojištění“. 

  

Vyhodnocení asymetrie informací v oblasti „předmětu pojištění“ – základní 

informace 

Následující hodnocení je celkovým hodnocením informovanosti v pojištěném 

předmětu. Slučuje předchozí hodnocení dle specifikace pojištěného majetku 

a dle stanovení PH pojištěného majetku. Následující tabulka předkládá toto celkové 

vyhodnocení pojistitelů na českém pojistném trhu s živelním pojištěním podniků. Stejně 

jako v předchozích hodnoceních je následující tabulka rozdělena do dvou částí. V levé 

části tabulky je provedeno seřazení pojistitelů podle zprostředkovaného pojistného. 

V pravé části tabulky je provedeno seřazení pojistitelů dle počtu INFO v PP v oblasti 

charakteristiky pojištěného předmětu. Maximální počet informací je 46 (22 – 

specifikace pojištěného majetku, 24 – stanovení pojistné hodnoty pojištěného majetku).  

 

Tabulka č. 61: Celkové vyhodnocení AI v oblasti „předmětu pojištění“ – základní INFO 

Pořadí pojistitelů na PT 

dle zprostředkovaného pojistného 

Pořadí pojistitelů na PT dle podílu INFO ke 

specifikaci pojištěného majetku 

Poř. Pojistitel 
Součet INFO 

Poř. Pojistitel 
Součet INFO 

absolutně v % absolutně v % 

1. KOOP 36 78 1. GP 40 87  

2. ČP 30 65 
2. 

KOOP 36 78  

3. GP 40 87 SLAVIA 36 78  

4. ALLIANZ 30 65 
3. 

ČPP 34 74  

5. UNIQA 31 67 MAXIMA 34 74  

6. ČSOBP 28 61 4. HVP 33 72  

7. ČPP 34 74 5. UNIQA 31 67  

8. HVP 33 72 
6. 

ČP 30 65  

9. MAXIMA 34 74 ALLIANZ 30 65  

10. SLAVIA 36 78 7. TRIGLAV 29 63  

11. TRIGLAV 29 63  8. ČSOBP 28 61  

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Dle výše uvedené tabulky je patrné, že GP je opět pojišťovnou, která nejlépe 

informuje pojistníka o celé oblasti pojištěného předmětu. Z maximálního počtu 

46 informací je v PP možno vyhledat 40 informací, což činí 87 %. GP nejlépe informuje 
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pojistníka v charakteristice „vlastnický vztah k majetku“ (91 %). Pojišťovna a celý 

pojistný trh maximálně informují v charakteristice „výluky z majetku“ (100 %) 

a „pojistná hodnota a pojistné plnění“. ČSOBP je pojišťovnou, která uvádí v PP 

podmínkách nejméně informací. Informuje klienty pouze ve výši 61 %.   

 Celková informovanost na pojistném trhu je ve výši 71 %, tj. z maximálního 

počtu 506 informací (46 informací a 11 pojišťoven) pojišťovny uvádějí 361 informací. 

  

4.3.2 Syntéza omezujících informací a vyhodnocení míry asymetrie 

informací 

 Analýzou je zjištěno, že pojistné podmínky pojistitelů obsahují také omezující 

informace (podmínky). Omezující podmínky jsou v PP pojistitelů jen v některých 

charakteristikách. V části specifikace pojištěného majetku jsou to dvě charakteristiky: 

„poloha vzniku škody na majetku“ a „výluky z majetku“. V části stanovení pojistné 

hodnoty pojištěného majetku jsou to také dvě charakteristiky: „pojistná hodnota – 

obecné informace“, „pojistná hodnota a pojistné plnění“. Analýza je provedena 

shodným způsobem jako v případě vyhodnocení úrovně informací (kapitola 4.3.1). 

Omezující informace jsou rozděleny do dvou částí. První soubor informací je pro 

kategorii „specifikace pojištěného majetku“ (viz příloha č. 26) a jejich počet je 14 (O1 

až O14). Druhý soubor informací je pro kategorii „stanovení pojistné hodnoty 

majetku“ (viz příloha č. 27) a jejich počet je 7 (O15 až O21). Vyhodnocení je 

provedeno v příloze č. 28 a v příloze č. 29, a to opět ve stejných kategoriích dle 

omezujících podmínek, tj. dle specifikace pojištěného majetku a dle stanovení pojistné 

hodnoty pojištěného předmětu. Příloha č. 30 přináší komplexní vyhodnocení 

omezujících informací v oblasti pojištěného předmětu živelního pojištění podniku.  

 U vyhodnocení v tabulkách příloh je opět uvedeno „A“, pokud se omezující 

informace v pojistných podmínkách vyskytuje. Prázdná buňka znamená neuvedení 

omezující informace. Buňky s označením „A“ jsou sečteny a součty seřazeny 

dle pojistitelů a dle pojistného trhu.  

Součty jsou dle pojistitelů (11 subjektů), tj. za charakteristiky: „poloha vzniku 

škody na majetku“, „výluky z majetku“, „pojistná hodnota - obecné informace“, 

„pojistná hodnota a pojistné plnění“. Pojistitel s nejvyšším součtem má v PP nejvíce 

omezujících informací v oblasti pojištěného předmětu. Každý součet je doplněn 



141 
 

procentuálním vyjádřením za každého pojistitele. Součet (míra INFO) vyjadřuje úroveň 

informovanosti dle jednotlivých pojistitelů a hodnotí úroveň snížení AI.  

Součty jsou uvedeny také dle specifikovaných omezujících informací 

(21 informací) a každý součet je doplněn procentuálním vyjádřením za každou 

informaci. Součet (míra INFO) vyjadřuje úroveň informovanosti na pojistném trhu 

s živelním pojištěním podniku dle jednotlivých informací a hodnotí úroveň zveřejnění 

informací. 

 

Vyhodnocení asymetrie informací v kategorii „specifikace  pojištěného majetku“ – 

omezující informace 

 Následující tabulka je shrnutím vyhodnocení pojistitelů v oblasti omezujících 

podmínek vztahujících se ke specifikaci pojištěného majetku. V levé části tabulky je 

provedeno seřazení pojistitelů dle zprostředkovaného pojistného na pojistném trhu 

s živelním pojištěním podniku. V pravé části tabulky je provedeno seřazení pojistitelů 

dle počtu omezujících informací v PP v oblasti charakteristiky specifikace pojištěného 

majetku v živelním pojištění podniku. Maximální počet omezujících informací je 14.  

 

Tabulka č. 62: Vyhodnocení AI  v kategorii „specifikace pojištěného majetku“ 

dle pojistitelů – omezující INFO 

Pořadí pojistitelů na PT 

dle zprostředkovaného pojistného 

Pořadí pojistitelů na PT dle podílu 

omezujících INFO ke specifikaci 

pojištěného majetku 

Poř. Pojistitel 
Součet INFO 

Poř. Pojistitel 
Součet INFO 

absolutně v % absolutně v % 

1. KOOP 7 50  
1. 

GP 10 71 

2. ČP 9 64 ČSOBP 10 71 

3. GP 10 71 2. ČP 9 64 

4. ALLIANZ 3 21 3. ČPP 8 57 

5. UNIQA 7 50 

4. 

KOOP 7 50 

6. ČSOBP 10 71 UNIQA 7 50 

7. ČPP 8 57 HVP 7 50 

8. HVP 7 50 5. SLAVIA 4 29 

9. MAXIMA 3 21 
6. 

ALLIANZ 3 21 

10. SLAVIA 4 29 MAXIMA 3 21 

11. TRIGLAV 2 14 7. TRIGLAV 2 14 

Pramen: Vlastní zpracování 

  

Dle výše uvedené tabulky je zřejmé, že GP a ČSOBP jsou pojišťovnami, které 

nejvíce omezují pojistníka v oblasti specifikace pojištěného předmětu. Z maximálního 

počtu omezujících podmínek (14) je v PP uvedeno 10 (71 %). GP nejvíce omezuje 
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v charakteristice „poloha vzniku škody na majetku“ (100 %) a ČSOBP v charakteristice 

„výluky z majetku“ (78 %). TRIGLAV je pojistitelem s nejužšími omezujícími 

podmínkami v oblasti specifikace pojištěného předmětu. Z celkového počtu 

omezujících podmínek, tj. 14, uvádí pouze 2 podmínky (14 %).  

Pojistný trh omezuje celkově pojistníka ve výši 45 %, tj. z maximálního počtu 

omezujících podmínek 154 (14 informací a 11 pojistitelů) uvádí 70. 

 Následující tabulka je vyhodnocením omezujících podmínek v oblasti 

specifikace pojištěného majetku. Je zde uvedena každá omezující podmínka 

a dle seřazení je patrné, že maximální omezení (91 %) je ve „výlukách z majetku – 

cennosti, cenné věci a písemnosti“.  Nejmenší omezení (9 %) je u informací „výluka 

z majetku – peněžní automaty“, „výluka z majetku - autorská práva a jiná nehmotná 

práva majetkového charakteru“ a „podmínka uložení pro další pojistná živelní 

nebezpečí pro další věci“. 

 

Tabulka č. 63: Vyhodnocení AI v kategorii „specifikace pojištěného majetku“ 

na pojistném trhu – omezující INFO 

Číslo 

informace 
Název omezující informace 

Součet INFO 

dle pojistitelů 

absolutně v % 

O9 Výluka z majetku – cennosti, cenné věci a písemnosti  10 91  

O10 Výluka z majetku – věci zvláštní hodnoty 9 82  

O2 Podmínka uložení pro záplavu, povodeň a vodu pro zásoby 8 73  

O11 Výluka z majetku – vzorky, názorné modely, prototypy 8 73  

O3 
Podmínka uložení pro záplavu, povodeň a vodu pro cizí 

věci převzaté 
6 55  

O7 Výluka z majetku – jiné stavby 6 55  

O1 Podmínka uložení pro požár pro peníze a cennosti 5 45  

O4 
Podmínka uložení pro záplavu, povodeň a vodu pro další 

věci 
5 45  

O8 Výluka z majetku – stavby na vodních tocích 4 36  

O12 Výluka z majetku – věci na výstavě 4 36  

O6 Výluka z majetku – umělecká díla jako součást nemovitostí 2 18  

O5 
Podmínka uložení pro další pojistná živelní nebezpečí 

pro další věci 
1 9  

O13 
Výluka z majetku – autorská práva a jiná nehmotná práva 

majetkového charakteru 
1 9  

O14 Výluka z majetku – peněžní automaty 1 9  

Pramen: Vlastní zpracování 

  

K omezujícím podmínkám v oblasti specifikace pojištěného předmětu je nutno 

zdůraznit, že každá položka pojištěného majetku (jednotlivá nebo soubor) je 
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pojišťovnou zařazena do různých kategorií rizikovosti. Pojišťovny mají různé rozsahy 

výluk z majetku, které lze pojistit. I když má pojišťovna výluky z majetku nejužší, pak 

vždy posuzuje každý majetek rozdílně z pohledu rizikovosti bez ohledu na rozsah 

stanovených výluk. Omezující podmínky vztahující se k výlukám majetku nejsou příliš 

zásadní, protože pojišťovna může sjednat pojištění vyloučené věci.  

Závažnějšími omezujícími podmínkami jsou podmínky omezující místo 

pojištění ve vztahu k živelnímu nebezpečí. Toto omezení nelze v rámci ujednání 

pojistné smlouvy standardně zrušit. Proto je v další tabulce tato omezující podmínka 

samostatně vyhodnocena.  

 

Tabulka č. 64: Vyhodnocení AI v charakteristice „poloha vzniku škody na majetku“ 

na pojistném trhu – omezující INFO 

Číslo 

informace 
Název omezující informace 

Součet INFO 

dle pojistitelů 

absolutně v % 

O2 
Podmínka uložení pro ZÁPLAVU, POVODEŇ a VODU 

pro zásoby 
8 73  

O3 
Podmínka uložení pro ZÁPLAVU, POVODEŇ a VODU 

pro cizí věci převzaté 
6 55  

O1 Podmínka uložení pro POŽÁR pro peníze a cennosti 5 45  

O4 
Podmínka uložení pro ZÁPLAVU, POVODEŇ a VODU 

pro další věci 
5 45  

O5 
Podmínka uloženi pro DALŠÍ POJISTNÁ ŽIVELNÍ 

NEBEZPEČÍ pro další věci 
1 9  

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Dle výše uvedené tabulky je zřejmé, že na pojistném trhu je nejvíce omezující 

podmínkou „podmínka uložení pro záplavu, povodeň a vodu pro zásoby“. 

Z 11 pojistitelů tuto podmínku v rámci PP stanovuje 8 subjektů.  

 

Vyhodnocení asymetrie informací v kategorii „stanovení pojistné hodnoty 

majetku“ – omezující informace 

 Níže uvedená tabulka je shrnutím vyhodnocení pojistitelů v oblasti omezujících 

podmínek vztahujících se ke stanovení pojistné hodnoty pojištěného majetku. V levé 

části tabulky je provedeno seřazení pojistitelů dle zprostředkovaného pojistného 

na pojistném trhu s živelním pojištěním podniku. V pravé části tabulky je provedeno 

seřazení pojistitelů dle počtu omezujících informací v PP v oblasti charakteristiky 
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pojistná hodnota pojištěného majetku v živelním pojištění podniku. Maximální počet 

omezujících informací je 7. 

 

Tabulka č. 65: Vyhodnocení AI v kategorii „stanovení pojistné hodnoty majetku“ 

dle pojistitelů – omezující INFO 

Pořadí pojistitelů na PT 

dle zprostředkovaného pojistného 

Pořadí pojistitelů na PT dle míry 

omezujících INFO ke stanovení PH 

pojištěného majetku 

poř. pojistitel 
součet INFO 

poř. pojistitel 
součet INFO 

absolutně v % absolutně v % 

1. KOOP 3 43 1. ALLIANZ 7 100 

2. ČP 4 57  2. GP 6 86 

3. GP 6 86  3. ČSOBP 5 71 

4. ALLIANZ 7 100  
4. 

ČP 4 57 

5. UNIQA 2 29  ČPP 4 57 

6. ČSOBP 5 71  

5. 

KOOP 3 43 

7. ČPP 4 57  SLAVIA 3 43 

8. HVP 1 14  TRIGLAV 3 43 

9. MAXIMA 0 0  6. UNIQA 2 29 

10. SLAVIA 3 43  7. HVP 1 14 

11. TRIGLAV 3 43  8. MAXIMA 0 0 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Dle výše uvedené tabulky je zřejmé, že ALLIANZ je pojišťovnou, která nejvíce 

omezuje pojistníka v oblasti stanovení pojistné hodnoty pojištěného předmětu. 

Z maximálního počtu omezujících informací (7) je v PP uvedeno 7 (100 %). Pojišťovna 

MAXIMA je subjektem s nejužšími omezujícími podmínkami. Z celkového počtu 

omezujících informací (7) neuvádí žádnou informaci (0 %).  

Pojistný trh celkově omezuje pojistníka ve výši 49 %, tj. z maximálního počtu 

omezujících podmínek 77 (7 informací a 11 pojistitelů) uvádí 38. 

Další tabulka je vyhodnocením omezujících podmínek v oblasti stanovení 

pojistné hodnoty pojištěného majetku na pojistném trhu. Je zde uvedena každá 

omezující podmínka a dle seřazení je patrné, že maximální omezení (73 %) je 

v „Omezení k pojištění na novou cenu pro NEMOVITÉ VĚCI – ujednání k výši 

pojistného plnění, pokud opotřebení pojištěného majetku přesáhne 70 %“ a v „Omezení 

k pojištění na novou cenu pro MOVITÉ VĚCI – ujednání k výši pojistného plnění, 

pokud opotřebení pojištěného majetku přesáhne 70 %“. Nejmenší omezení (18 %) je 

u informace „Omezení k pojištění na novou cenu pro MOVITÉ VĚCI – ujednání k výši 

pojistného plnění, pokud opotřebení pojištěného majetku přesáhne 60 %“. 
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Tabulka č. 66: Vyhodnocení AI v kategorii „stanovení pojistné hodnoty majetku“ 

na pojistném trhu – omezující INFO 

Číslo 

informace 
Název omezující informace 

Součet INFO 

dle pojistitelů 

absolutně v % 

16 

Omezení k pojištění na novou cenu pro NEMOVITÉ 

VĚCI – ujednání k výši pojistného plnění, pokud 

opotřebení pojištěného majetku přesáhne 70 % 

8 73 

18 

Omezení k pojištění na novou cenu pro MOVITÉ VĚCI – 

ujednání k výši pojistného plnění, pokud opotřebení 

pojištěného majetku přesáhne 70 % 

8 73 

20 

Omezení k pojištění na novou cenu pro NEMOVITÉ 

VĚCI – ujednání k výši pojistného plnění, pokud nebude 

pojištěný majetek opraven nebo znovupořízen po pojistné 

události 

7 64 

15 

Omezení horní hranice pojistného plnění  

- pojistná částka na jednu a všechny pojistné události 

v průběhu pojistného roku 

- pojistná částka na jednu pojistnou událost, pojistné 

plnění za pojistný rok do dvojnásobku pojistné částky 

5 45 

21 

Omezení k pojištění na novou cenu pro MOVITÉ VĚCI – 

ujednání k výši pojistného plnění, pokud nebude 

pojištěný majetek opraven nebo znovupořízen po pojistné 

události 

5 45 

17 

Omezení k pojištění na novou cenu pro NEMOVITÉ 

VĚCI – ujednání k výši pojistného plnění, pokud 

opotřebení pojištěného majetku přesáhne 60 % 

3 27 

19 

Omezení k pojištění na novou cenu pro MOVITÉ VĚCI – 

ujednání k výši pojistného plnění, pokud opotřebení 

pojištěného majetku přesáhne 60 % 

2 18 

Pramen: Vlastní zpracování  

 

Vyhodnocení asymetrie informací v oblasti „předmětu pojištění“ – omezující 

informace 

 Následující hodnocení je celkovým hodnocením omezujících informací v oblasti 

pojištěného předmětu. Slučuje předchozí hodnocení dle specifikace pojištěného majetku 

a dle stanovení pojistné hodnoty pojištěného majetku. Následující tabulka předkládá 

toto celkové vyhodnocení pojistitelů na českém pojistném trhu s živelním pojištěním 

podniku. Tabulka je rozdělena stejným způsobem jako v případě předchozích dílčích 

hodnocení. V levé části je řazení pojistitelů dle zprostředkovaného pojistného a v pravé 

části dle počtu omezujících informací v oblasti pojištěného majetku v živelním pojištění 

podniku. Maximální počet omezujících informací je 21 (14 - specifikace pojištěného 

majetku, 7- stanovení pojistné hodnoty pojištěného majetku). 
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Tabulka č. 67: Celkové vyhodnocení AI v oblasti „předmětu pojištění“ – omezující 

INFO 

Pořadí pojistitelů na pojistném trhu 

dle zprostředkovaného pojistného 

Pořadí pojistitelů na pojistném trhu 

dle počtu informací ke specifikaci 

pojištěného majetku 

Poř. Pojistitel 
Součet INFO 

Poř. Pojistitel 
Součet INFO 

absolutně v % absolutně v % 

1. KOOP 10 48 1. GP 16 76  

2. ČP 13 62 2. ČSOBP 15 71  

3. GP 16 76 3. ČP 13 62  

4. ALLIANZ 10 48 4. ČPP 12 57  

5. UNIQA 9 43 
5. 

KOOP 10 48  

6. ČSOBP 15 71 ALLIANZ 10 48  

7. ČPP 12 57 6. UNIQA 9 43  

8. HVP 8 38 7. HVP 8 38  

9. MAXIMA 3 14 8. SLAVIA 7 33  

10. SLAVIA 7 33 9. TRIGLAV 5 24  

11. TRIGLAV 5 24 10. MAXIMA 3 14  

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Dle údajů v předchozí tabulce je zřejmé, že PP pojišťovny GP obsahují největší 

množství omezujících informací v celé oblasti pojištěného předmětu. Z maximálního 

počtu omezujících podmínek (21) PP obsahují 16 informací, tj. 76 %.   Pojišťovna 

nejvíce omezuje pojistníka v oblasti charakteristiky „místo pojištění“ (100 %) 

a v oblasti charakteristiky „pojistná hodnota – obecné informace“ (100 %). MAXIMA 

je pojišťovnou s nejmenším rozsahem omezujících informací. Z celkového počtu 

omezujících podmínek (21) uvádí pouze 3 (14 %).  

Celková úroveň omezujících podmínek na pojistném trhu je 46 %, 

tj. z maximálního počtu 231 omezujících informací (21 informací a 11 pojistitelů) 

pojišťovny uvádějí 108 informací. 

  

4.3.3 Další informace mající vliv na snížení asymetrie informací  

Dle analýzy pojistných podmínek vyplynula nutnost zaměřit se na popis 

informací, které nelze zařadit do syntézy základních informací nebo omezujících 

informací. Jsou to informace, jejichž neznalost může mít také finanční dopad 

na pojistníka, u nichž nelze jednoznačně stanovit povinnost jejich uvedení, ale 

především rozsah uvedení. Tato oblast není nijak řešena legislativou. PP jednotlivých 

pojistitelů k této problematice přistupují rozdílně. Je nutno, aby si podnik uvědomil, že 

pojistitelé sjednávají pojistné smlouvy dle individuálních potřeb, ve kterých je možno 
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sjednat odlišná ujednání než uvádějí PP. Tímto lze asymetrií informací zmírnit, ale 

za podmínky znalosti informací. Jedná se o následující soubor informací: 

- obsah pojmů nemovitých věcí, 

- obsah pojmů movitých věcí, 

- rozsah výluk z pojištěných věcí, 

- obsah pojmu věci zaměstnanců, 

- obsah pojmů převzatých a po právu užívaných věcí, 

- význam definice územní platnost pojištění. 

Uvedení definic nemovitého majetku dle pojistitelů se nachází v tabulce č. 31 

v druhé kapitole práce. Dle pojistných podmínek je zjištěno, že maximální počet definic 

je 7 (nemovitost, stavba, budova, venkovní úprava, stavba na vodních tocích, stavební 

součást, příslušenství stavby). Z tohoto maximálního počtu uvádí pojišťovna SLAVIA 

nejvyšší počet definic, a to celkem 6. Naopak UNIQA neuvádí žádnou definici. 

Definice dle pojistitelů se liší. Pojistitelé mohou definice uvést přímo v rámci pojistné 

smlouvy. Zákon o pojistné smlouvě se touto problematikou nezabývá. Některé z pojmů 

uvádí občanský zákoník. Pojistník musí v případě sjednání smlouvy u dané pojišťovny 

vyhledat definice dle PP, pokud jsou uvedené, případně je vyhledat v občanském 

zákoníku, následně správně nadefinovat položku nebo soubor majetku do ujednání 

pojistné smlouvy.   

Obdobná situace je u definic pojmů movitého majetku. V tabulce č. 33 v druhé 

kapitole práce je shrnuto uvedení definic v PP. Maximální počet definic je 5 (movitá 

věc, cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty, písemnosti). Definice dle pojistitelů 

jsou odlišné. Proto na základě analýzy PP jsou stanoveny kategorie a jejich obsah je 

uveden v tabulce č. 32. KOOP, GP, ČSOBP, SLAVIA a TRIGLAV uvádějí všechny 

definice. ALLIANZ, HVP a MAXIMA uvádějí pouze tři definice. Pojistník musí 

postupovat stejným způsobem, jak je uvedeno u nemovitých věcí.  

Podnik má při sjednání pojištění především zájem o pojištění budov a hal, 

ve kterých provádí podnikatelskou činnost. Pokud se jedná o standardní výrobu nebo 

službu, je patrné, že podnik nebude mít zájem o pojištění parkovišť, cest, mostů, atd. 

V případě pojištění movitých věcí má podnik zájem pojistit především výrobní linky, 

stroje a zařízení pro výrobu nebo službu, zásoby. Výběr majetku k pojištění je závislý 

na prováděné činnosti podniku, ale také na jeho výši opotřebení. Podnik je 

při rozhodování ovlivňován hodnotou aktiva.   
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K výlukám je nutno shrnout, že podnik se musí zaměřit především na výluky 

pojistitelné a zvážit jejich sjednání. I když někteří pojistitelé neuvádějí příliš rozsáhlý 

výčet výluk, pojištění majetku je závislé na jeho popisu a prohlídce. Nelze tedy 

jednoznačně říci, že čím nižší je rozsah výluk z pojištěného majetku, tím širší je rozsah 

krytí dle pojistné smlouvy, případně naopak. Legislativa se nezabývá výlukami, pouze 

uvádí, že v rámci PP se uvádějí zejména výluky. Rozsah výluk z movitých věcí 

dle pojistitelů je uveden v tabulce č. 37 a rozsah výluk z nemovitých věcí v tabulce 

č. 38. Posoudit rozsah výluk znamená zaměřit se na definice pojmů nemovitých 

a movitých věcí. S výlukami také souvisí pojištění v rámci jiných pojistných produktů 

(viz tabulka č. 37 a č. 38). 

V pojistné praxi je běžné sjednat pojištění věcí zaměstnanců. Protože se jedná 

o cizí věci, při pojistné události může nastat možnost pojistného plnění z jiného 

pojištění (odpovědnost za škodu). Pokud tato možnost nastane, pak pojistné plnění bude 

upřednostněno z jiného pojištění, tj. nebude upřednostněno živelní pojištění. Jak již bylo 

zmíněno, některé pojišťovny možnost pojištění věcí zaměstnanců dle PP nepřipouštějí. 

Legislativa tento pojem neuvádí. ČP, GP, UNIQA a MAXIMA uvádějí možnost 

pojištění věcí zaměstnanců, definice uvádějí všechny kromě ČP (viz tabulka č. 35). 

V případě pojistné potřeby je podstatné pro podnik vzít v úvahu, co je věcmi 

zaměstnanců míněno. Obecně se jedná o osobní věci zaměstnanců, které obvykle nosí 

do práce.  GP a MAXIMA upřesňují definici ve smyslu, že se nejedná o peníze, šperky, 

cenné papíry, předměty patřící svým charakterem do vybavení domácnosti a motorová 

vozidla.  

Pojištění cizích věcí převzatých nebo užívaných je v pojistné praxi běžnou 

záležitostí. Obecně platí, že si podnik může pojistit cizí věc, ale musí ji používat ke své 

podnikatelské činnosti. Věci musí být evidovány v rámci podniku. Jedná se o věci 

převzaté k provedení činnosti nebo užívané na základě smlouvy. U pojištění cizích věcí 

je také možnost uplatnění pojistného plnění z jiného pojištění, např. z pojištění 

odpovědnosti za škodu. Pojištění cizích věcí je v zákoně o pojistné smlouvě upraveno 

tzv. pojištěním cizího pojistného rizika. 

 V PP pojistitelů se nachází informace o územní platnosti pojištění. Tento 

pojem uvádějí pojišťovny KOOP, ALLIANZ, SLAVIA a TRIGLAV (dle přílohy č. 10). 

Pojišťovny hovoří o územní platnosti Česká republika. Jedná se o obecné vyjádření 

místa pojištění pro majetkové pojištění. Tento rozsah je standardním u pojištění 
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odpovědnosti za škodu. U pojištění živelního se ve většině případů sjednává konkrétní 

adresa a pojistné podmínky upozorňují na ujednání místa pojištění do pojistné smlouvy. 

Výjimečně lze pro specifické věci sjednat místo pojištění Česká republika (mobilní 

telefony, notebooky, nářadí pro opravy u zákazníků).  

 

4.4 Rozhodovací model MAJETEK – DRUH PH 

 V příloze č. 31 se nachází Model MAJETEK – DRUH PH zmírňující asymetrii 

informací. Je vytvořen na základě provedených analýz informací v pojistných 

podmínkách. V modelu lze vyhledat všechny definované charakteristiky předmětu 

pojištění. Model zobrazuje postup stanovení druhu pojistné hodnoty v závislosti 

na pojištěném majetku.  

Model je rozdělen do dvou oblastí dle stanovených kategorií předmětu pojištění, 

tj. „specifikace pojištěného majetku“ (levá část modelu a vstupní část modelu) 

a „stanovení pojistné hodnoty“ pojištěného majetku (pravá část a výstupní část modelu).  

V obou kategoriích lze vyhledat popsané charakteristiky a každá má svůj význam. 

Vstupem do modelu je majetek sloužící k činnosti podniku. Výstupem z modelu je 

stanovení druhu pojistné hodnoty. Výstup je doplněn v této části druhem rizika 

(oblast „riziko“). Model potvrzuje závislost pojistné hodnoty na specifikaci pojištěného 

majetku, s výjimkou charakteristiky „poloha vzniku škody majetku“ a „položka 

majetku“. Tyto charakteristiky nemají vliv na stanovení druhu pojistné hodnoty 

pojištěného majetku, ale na konkrétní ocenění, což PP pojistitelů neuvádějí. PP 

stanovují pouze definice druhů pojistných hodnot, ze kterých vyplývá postup ocenění, 

avšak postup ocenění pojistné podmínky nijak nestanovují. 

Majetek sloužící k činnosti podniku na místě pojištění (charakteristika „poloha 

vzniku škody na majetku“) je buď jednotlivou věcí, nebo souborem věcí 

(charakteristika „položka majetku“). Z majetku jsou vyloučeny nepojistitelné výluky. 

Některé z nepojistitelných výluk je možno pojistit jiným pojistným produktem, např. 

stavebně montážním pojištěním. Ze vstupní části „majetek“ vycházejí tři základní linie. 

Tyto linie jsou dány charakteristikou „vlastnický vztah k majetku“ a „výluky 

z pojištěného majetku“. Jedná se o linie: vlastní a cizí (majetek), tj. charakteristika 

„vlastnický vztah k majetku“, a o linii výluky, tj. charakteristika „výluky z pojištěného 

majetku“. Postupem v liniích v závislosti na druhu majetku, tj. MV a NV, PV a UV, lze 
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vyhledat výstup modelu, tj. druh pojistné hodnoty, který je závislý na charakteristice 

„pojistná hodnota a pojistné plnění“. Jedná se především o tyto informace: 

- skutečnosti, zdali je možné pojistnou hodnotu stanovit (pojištění na plnou hodnotu 

nebo pojištění na první riziko), 

- výši opotřebení majetku, 

- skutečnosti, zdali bude poškozená nebo zničena věc po pojistném plnění opravena 

nebo znovupořízena. 

Obvyklá cena jako druh pojistné hodnoty není v modelu nijak blíže popsána 

(v rozhodovacím procesu). Vyplývá to z provedených hodnocení. Obvyklá cena je 

velmi výjimečným druhem pojistné hodnoty a v praxi se standardně u pojištěných věcí 

nesjednává. Pojistník může požadovat sjednání na tuto cenu, což má za následek 

pojistné plnění v nižších cenách než odpovídá opravě a znovupořízení. Stejně tak není 

blíže popsán limit, protože rozhodnutí je závislé na nemožnosti stanovit pojistnou 

hodnotu. 

Druh pojistné hodnoty jako výstup z modelu je vstupní informací pro správné 

ocenění majetku k pojištění. Model zpracovává standardní postup a nezahrnuje 

výjimečné možnosti pro specifické pojistné potřeby podniku. Model je rozhodovacím 

schématem pro správné určení druhu pojistné hodnoty (nová cena, časová cena 

a obvyklá cena) a východiskem pro správný postup a výsledek ocenění. Tímto zmírňuje 

asymetrii informací v pojištěném majetku živelního pojištění podniku a minimalizuje 

rizika spojená s negativním finančním dopadem na podnik.   

 

4.5 Doporučení ke snížení asymetrie informací  

 AI na pojistném trhu s živelním pojištěním podniku v oblasti pojištěného 

majetku je popsána, analyzována a vyhodnocena. Informace v pojistných podmínkách 

se liší a každý pojistitel informuje pojistníka rozdílně. Neúplná informovanost může 

způsobit pojistníkovi finanční ztrátu v případě pojistné události nebo při placení 

pojistného.  

Aby došlo ke snížení AI, a tedy ke snížení rizika pojistníka, je nutné informovat 

zájemce o pojištění (pojistníka, pojištěného) v následujících oblastech pojištěného 

majetku, a to jednoznačně a úplně.  

- Pojem podpojištění a přepojištění. 

- Pojištění s pojistnou částkou nebo s limitem plnění. 
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- Pojištění zlomkové, příp. pojištění na první riziko. 

- Pojištění cizího pojistného rizika. 

- Vysvětlení pojmu obvyklá cena (obecná cena) a možnosti sjednání. 

Problematika vyplývá z provedené analýzy informací dle PP pojistitelů a jejich 

následného vyhodnocení. Oblasti informací tvořící doporučení vyplynuly především 

z porovnání informovanosti dle zákona o pojistné smlouvě a pojistných podmínek 

pojistitelů. 

 

Pojem podpojištění a přepojištění 

Podpojištění vytváří v pojistné praxi nejvyšší riziko pojistníka. Podpojistit se 

znamená sjednat pojištění neplnohodnotně. Takové pojištění nesplňuje svou funkci, 

protože v případě pojistné události pojištěný neobdrží částku na obnovu či 

znovupořízení zničeného či poškozeného majetku. Podpojistit se také znamená 

pro pojistníka „ušetřit“ na pojistném a vizi „pojistitel podpojištění nezjistí“. Pojistitel 

v pojistné praxi při pojistné události prověřuje stanovení pojistné částky, pokud 

podpojištění přesáhne výši 10 %, je podpojištění uplatněno, a tedy pojistné plnění je 

kráceno výší podpojištění. Zákon o pojistné smlouvě (§ 41) pojem důsledně vysvětluje.  

Přepojištění je v pojistné praxi méně časté. Přepojistit se znamená sjednat 

pojistnou částku vyšší než je pojistná hodnota, a tedy platit vyšší pojistné. Přepojištění 

je definováno zákonem o pojistné smlouvě (§ 40). Zákon vysvětluje pojem a upozorňuje 

možnosti úpravy pojistné částky, pokud se zjistí v průběhu trvání pojištění, že nastalo 

přepojištění. Zákon neuvádí, že pojistník v případě pojistné události dostane vyplacenou 

skutečnou škodu. Tato skutečnost vyplývá z podstaty pojištění, ale může dojít 

k mylnému vysvětlení pojistníka. Proto je podstatné tuto informaci doplnit v rámci PP. 

Další část textu tuto problematiku rekapituluje a podtrhuje význam informací. 

 

Pojištění s pojistnou částkou nebo s limitem plnění a pojištění na první riziko 

 Pojištění vysvětluje zákon o pojistné smlouvě (§ 28). Pojistná částka nebo limit 

plnění jsou horní hranicí pojistného plnění. Je sjednána na jednu škodnou událost, 

pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak (viz horní hranice pojistného plnění). 

Pokud nelze určit pojistnou částku, sjednává se limit plnění. Limit plnění lze sjednat 

pro část hodnoty pojištěného majetku, pokud tomu odpovídá pojistný zájem, 

tj. i v případě, že lze určit pojistnou hodnotu. V tomto případě hovoří zákon 
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o zlomkovém pojištění. Pojem zlomkové pojištění je podstatným pojmem v rámci PP.  

V rámci PP je nutno jasně vysvětlit pojištění na první riziko, i když tento pojem zákon 

o pojistné smlouvě nestanovuje.  

Problematika prvního rizika a možnosti pojištění jsou zcela zásadní věci v pojistné 

praxi. V PP je nutno v souvislosti s prvním rizikem popsat tyto oblasti: 

- kdy je možné sjednat první riziko, 

- jak stanovit výši pojistné částky u prvního rizika, 

- jaký je vztah prvního rizika a podpojištění, 

- jak postupovat u pojištění na první riziko po pojistné události. 

Pojistník si velmi často zaměňuje pojem pojištění s limitem plnění a pojištění 

na první riziko. Výše uvedené otázky jsou podstatné i pro pojištění s limitem plnění. 

Odpovědi jsou uvedeny v následující porovnávací tabulce. 

 

Tabulka č. 68: Porovnání vybraných informací k pojištění na první riziko a k pojištění 

s limitem plnění 

Informace Pojištění na první riziko Pojištění s limitem plnění 

Kdy je možné sjednat 

pojištění? 

Nelze stanovit pojistnou 

hodnotu majetku. 

Lze stanovit pojistnou hodnotu 

majetku. 

Jak stanovit 

pojistnou částku? 

Pojistná částka by měla 

odpovídat pravděpodobné škodě 

na pojištěném majetku. 

Ocenit majetek a stanovit 

pojistnou částku odpovídající 

pojistné hodnotě majetku. 

Hrozí riziko 

podpojištění? 

Nehrozí riziko podpojištění, 

pokud je skutečnost uvedena 

v PP, případně v pojistné 

smlouvě. 

Hrozí riziko podpojištění. 

Nehrozí pouze v případě 

výslovného stanovení v PP nebo 

v pojistné smlouvě. 

Jak postupovat 

s pojištěním 

u prvního rizika 

po pojistné události? 

Provést kontrolu výše pojistné 

částky a výše pojistného plnění. 

Pro další část pojistného roku 

platí pojistná částka snížená 

o výši pojistného plnění. 

Provést kontrolu výše pojistné 

částky a výše pojistného plnění. 

Pro další část pojistného roku 

platí pojistná částka snížená 

o výši pojistného plnění. 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 Tato oblast informací je velmi důležitá, protože dle analýzy PP vyplynuly 

významné rozdílnosti mezi pojistiteli. Také je zjištěno, že někteří pojistitelé vysvětlují 

pojmy rozdílně, než uvádí zákon o pojistné smlouvě, případně v PP se nacházejí 

rozdílná vysvětlení. To vše způsobuje informační asymetrii.   
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Pojištění cizího pojistného rizika 

Pojištění cizího pojistného rizika je definováno zákonem o pojistné smlouvě 

(§ 10).  V pojistné praxi se jedná o případ pojištění cizích věcí převzatých nebo 

po právu užívaných. Je důležité vysvětlení této souvislosti v PP pojistitelů a uvedení 

komplexního vysvětlení tohoto pojištění.  

 

Vysvětlení pojmu obvyklá cena (obecná cena) a možnosti sjednání 

 Pojištění na obvyklou cenu je možné dle ujednání zákona o pojistné smlouvě 

(§ 37, odst. 3). Zákon o pojistné smlouvě se odvolává na definici dle zákona 

o oceňování. Synonymem obvyklé ceny je obecná cena, tržní cena nebo obchodovatelná 

cena. V PP je nutné tento pojem vysvětlit a uvést možnosti sjednání tohoto druhu 

pojistné hodnoty. 

 

Změna pojistného rizika v průběhu trvání pojištění 

 Zákon o pojistné smlouvě (§ 15) hovoří o povinnosti oznámení změny nebo 

zániku pojistného rizika pojistníkem. Tato povinnost se týká i cizího pojistného rizika. 

Zákon stanovuje také postup při zvýšení pojistného rizika. Změna pojistného rizika 

v pojištění živelním v oblasti pojištěného majetku znamená, že pojistník je povinen 

každou změnu týkající se majetku oznámit pojistiteli. Jedná se o změnu v místě 

pojištění, zvýšení nebo snížení pojistné částky při nákupu nebo prodeji majetku, příp. 

změna vlastnictví majetku. V pojistné praxi velmi často dochází k těmto změnám. 

Velmi rizikovou oblastí je pojištění zásob, kdy dochází ke změnám v každém dni. 

Pojistitele pojištění zásob sjednávají s preventivní pojistnou částkou nebo pojištěním 

k rozhodnému dni. V PP není však tato skutečnost uvedena. Pro snížení rizika pojistníka 

je důležité uvést možnost pojištění zásob speciálním způsobem. PP tuto skutečnost 

neuvádějí. 

 

Doporučení ke zmírnění asymetrie informací z pohledu formálního zpracování 

pojistných podmínek a jejich vyhledání na webových stránkách pojistitelů 

Práce vyhodnocuje také formální zpracování pojistných podmínek včetně 

vyhledání na internetu. Z tohoto pohledu je vhodné, aby pojistitelé zvážili následující 

doporučení: 
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- Pojistné podmínky k živelnímu pojištění podniku se doporučuje předkládat 

v jednom dokumentu. Důvodem je vyhnout se možnosti přehlédnutí některého 

z dokumentů. 

- Z pojistných podmínek k živelnímu pojištění podniku se doporučuje vyloučit 

všechny informace nepatřící k produktu. Výsledkem je eliminovat představu 

podniku, že má pojištění širší rozsah. 

- Doporučuje se zjednodušení pohledu na tento druh pojištění dle informací 

na webových stránkách, a to jasnějším vysvětlením volby daného produktu 

pro podnik. Jedná se především o případ, kdy pojišťovny uvádějí větší množství 

produktů, což může způsobit nejasnost při výběru.  

- Doporučuje se zveřejnění pojistných podmínek živelního pojištění podniku 

na webových stránkách.  
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Závěr 

 Dizertační práce hledá metody pro zmírnění asymetrie informací formou 

hodnocení úrovně asymetrických informací na pojistném trhu v ČR. Neznalost 

informace nese riziko negativního finančního dopadu na pojištěný podnik. Analýza 

a vyhodnocení jsou zaměřeny na pojištěný předmět jako část rizika vstupujícího 

do ujednání pojistné smlouvy v živelním pojištění podniku. Významnou a detailní částí 

výzkumu je analýza pojistných podmínek, která je propojena s podrobnou komparací. 

Není zde opomenuto hodnocení formálního zpracování pojistných podmínek a možností 

vyhledání na webových stránkách pojistitelů. Protože podnik velmi často využívá 

služeb zprostředkovatelů pojištění, je do této práce zahrnuta také činnost těchto 

subjektů. Cílem práce bylo najít efektivní způsob zmírnění asymetrie informací 

na pojistném trhu s živelním pojištěním podniku v oblasti pojištěného předmětu. S cílem 

práce souvisí odpovědi na stanovené výzkumné otázky. 

 

Výsledky práce na základě stanovených cílů a výzkumných otázek 

- Je možné snížit asymetrii informací využitím služeb pojišťovacího 

zprostředkovatele? 

Provedeným výzkumem je zjištěno, že zprostředkovatelé pojištění jsou 

subjektem zveřejňujícím informace o pojistném trhu a v oblasti pojistného produktu je 

jejich význam prvořadý. Pojišťovací makléř je vyhodnocen jako subjekt s nejvyšším 

vlivem na asymetrii informací ve zkoumaném předmětu práce, protože zveřejněním 

informací snižuje riziko podniku v neznalosti nabídky. Nezávislost je dána uzavřením 

smlouvy se zájemcem o pojištění (nikoli s pojišťovnou) a pojišťovací makléř vstupuje 

do celého procesu pojištění na základě plné moci klienta. V práci je upozorněno, že 

v případě využití služeb pojišťovacího makléře vstupuje zájemce o pojištění do rizika 

neznalosti tohoto subjektu. Na základě popsání synergií na pojistném trhu subjektů 

pojistník a pojišťovací makléř je ukázáno, že toto riziko je tržně snižováno. Je zde 

výrazné riziko ztráty klienta a vysokých nákladů v celém procesu pojištění, které působí 

na riziko utajení informace (nezveřejnění informace) za účelem vyšší provize 

pojišťovacího makléře. Rozhodnutí využít služeb pojišťovacího makléře není zařazeno 

do doporučení. Práce pouze uvádí tuto cestu jako možnost efektivního snížení asymetrie 

informací.  
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- Je možné snížit asymetrii informací způsobem formálního zpracování pojistných 

podmínek? 

Provedeným výzkumem jsou hodnoceny pojistné podmínky pojistitelů 

dle formálního zpracování. Doporučením pro pojistitele je předkládat k živelnímu 

pojištění podniku pouze jeden dokument, a to bez informací k dalším produktům. Tímto 

by mělo dojít ke snížení rizika přehlédnutí informací k pojistnému produktu nebo rizika 

představy širšího pojistného krytí než je reálné. V této oblasti jsou pojistné podmínky 

pojišťovny TRIGLAV vyhodnoceny optimálně, a tedy tento pojistitel nejvíce snižuje 

asymetrii informací z pohledu formálního zpracování. Naopak pojistné podmínky 

pojišťovny ALLIANZ jsou vyhodnoceny jako nejméně vhodné.  

- Je možné snížit asymetrii informací zveřejněním pojistných podmínek na webových 

stránkách pojistitelů? 

Výzkum hodnotí dostupnost pojistných podmínek na webových stránkách. 

Dostupnost tohoto dokumentu je v dnešní době samozřejmostí. Doporučením 

pro pojistitele je zveřejnění pojistných podmínek na internetových stránkách. Další 

doporučení se týká pojistitelů, kteří nabízejí podnikům větší počet produktů, a tedy další 

možnosti rozhodování. Tito pojistitelé by měli na svých webových stránkách předložit 

jasnější vysvětlení pro správnou volbu produktu. Tímto by mělo dojít ke snížení rizika 

nedostupnosti veřejných informací. Dle provedeného hodnocení nejvíce toto riziko 

snižují pojistitelé ČP, ČSOBP, UNIQA, MAXIMA a TRIGLAV, a tedy nejvíce snižují 

asymetrii informací v této oblasti. Nedostatky byly zjištěny u pojistitelů ČPP, HVP 

a SLAVIA, protože jejich pojistné podmínky nejsou na webových stránkách dostupné 

nebo jsou částečně dostupné (ČPP). Pojistitelé KOOP, GP a ALLIANZ by měli zvážit 

jasnější dostupnost informací k nabízeným pojistným produktům a tím snížit riziko 

neorientovanosti zájemce o pojištění v nabízených pojistných produktech. 

- Je možné zmírnit asymetrii informací na základě vyhodnocení úrovně 

informovanosti pojistných podmínek v oblasti pojištěného majetku živelního 

pojištění podniku? 

Dojít k odpovědi na tuto otázku je výsledkem velmi náročného kvalitativního 

výzkumu s prvky kvantitativního výzkumu v oblasti výpočtu míry informovanosti. 

Postupně prováděné hodnocení vytváří novou metodu, jejímž výsledkem je hodnocení 

míry informovanosti v oblasti pojištěného majetku živelního pojištění na základě 

stanovení standardu pojistných podmínek a následně návrh postupů pro snižování 
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asymetrie informací (dále: Metoda standardních pojistných podmínek). Jedná se 

o následující postupy: 

- Vytvoření Modelu STANDARD-PP, který definuje minimální standard 

pojistných podmínek pro snížení asymetrie informací. Model obsahuje základní 

informace, které by měly být obsahem pojistných podmínek v oblasti pojištěného 

majetku živelního pojištění podniku. Model je velmi důležitou základnou navržené 

Metody standardních pojistných podmínek.  

- Vytvoření Modelu MAJETEK-DRUH PH, který je rozhodovacím schématem 

pro správné určení druhu pojistné hodnoty (nová cena, časová cena a obvyklá cena) 

a východiskem pro správný postup a výsledek ocenění.   

- Definování doporučení pro pojistný trh (pojistitelé, pojistný trh, asociace), 

která se vztahují ke zveřejnění v těchto oblastech pojištěného předmětu: pojem 

podpojištění a přepojištění, pojištění na pojistnou částku nebo s limitem plnění, pojištění 

zlomkové, příp. pojištění na první riziko, pojištění cizího pojistného rizika, vysvětlení 

pojmu obvyklá cena (obecná cena) a možnosti sjednání. Zařazení informací je dáno 

zákonem o pojistné smlouvě a následným porovnáním těchto informací s informacemi 

v pojistných podmínkách pojistitelů. Uvedení informací do ujednání pojistných 

podmínek vede ke snížení asymetrie informací na pojistném trhu. 

Vyhodnocení a shrnuté výstupy jsou provedeny postupem, který je zároveň touto 

prací vytvořen. Metoda pro hodnocení míry informovanosti v oblasti pojištěného 

majetku živelního pojištění (Metoda standardních pojistných podmínek) je 

metodou pro posouzení asymetrie informací ve stanovené oblasti. Algoritmus metody 

lze shrnout do těchto kroků: 

1. Definování charakteristik pojistného produktu (východiskem je riziko, tj. pojištěný 

předmět) dle pojistné teorie. 

2. Analýza zákona o pojistné smlouvě dle zvolených charakteristik. 

3. Definování souboru informací k daným charakteristikám na základě možnosti 

vzniku rizika pojistníka v neznalosti informace. 

4. Analýza pojistných podmínek pojistitelů dle stanovených informací. 

5. Syntéza rizik pojistníka v neznalosti informace. 

6. Syntéza základních informací tvořících standard pojistných podmínek (Model 

STANDARD – PP). 

7. Syntéza omezujících informací. 
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8. Hodnocení základních informací metodou komparace: pojistné podmínky 

a informace dle Modelu STANDARD – PP. 

9. Hodnocení omezujících informací metodou komparace: pojistné podmínky 

a syntéza omezujících informací. 

10. Výpočet míry informovanosti v oblasti základních informací a v oblasti omezujících 

informací. 

11. Určení míry asymetrie informací na pojistném trhu dle pojistitelů a dle informací. 

Popsáním vytvořené metody je patrné, že aplikováním částí 1 – 6, a tedy 

vytvořením Modelu STANDARD – PP, se již snižuje asymetrie informací. Z hlediska 

asymetrie informací jsou velmi důležité kroky 7 – 11, a proto jsou v práci dále 

rozpracovány. Model STANDARD – PP se používá pro hodnocení celého pojistného 

trhu a hodnocení je vstupem do stanovených doporučení.  

 Aplikací vytvořené metody je vyhodnocena míra asymetrie informací. V oblasti 

základních informací „předmětu pojištění“ je GP pojišťovnou s nejvyšší mírou 

informovanosti na pojistném trhu (87 %) a naopak ČSOB je pojišťovnou s nejnižší 

mírou informovanosti na pojistném trhu (61 %). V oblasti omezujících informací 

„předmětu pojištění“ je opět GP pojišťovnou, která nejvíce zmírňuje asymetrii 

informací (76 %), a pojišťovna MAXIMA naopak nejméně snižuje asymetrii informací 

(14 %). 

V úvodu dizertační práce je zdůvodněno zúžení předmětu výzkumu. Provedený 

výzkum v dizertační práci nabízí možnost výzkumu v další části rizika, tj. oblast 

pojistného nebezpečí, a v dalších pojistných produktech z pohledu pojistných 

podmínek. Významnou možností dalšího výzkumu je problematika oceňování majetku 

pro potřeby pojištění. Informace v oblasti metod konkrétního ocenění za účelem 

pojištění, tj. stanovení pojistné hodnoty, jsou informace nedostatečné, resp. nejsou 

veřejně přístupné, a je zde výrazná nejednotnost (každá pojišťovna má svou metodiku) 

a je zřejmá silná asymetrie informací. Pojišťovací makléř může efektivně snížit 

asymetrii informací, ale z důvodu nejednotné metodiky je v této oblasti ohrožen 

neznalostí informací. Oblastí pro další výzkum je také pohled na formální zpracování 

pojistných podmínek a navržení jejich jednotné formy, což může umožnit snížení rizika 

neznalosti informace z důvodu nedostupnosti či nepřehlednosti. Výsledky dizertační 

práce jsou námětem pro publikování, což by vedlo ke zvýšení informovanosti subjektů 

v této oblasti pojistného trhu. 
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Příloha č. 1: Seznam řádných členů ČAP 

Poř. 

č. 
Název pojistitele Vybrané informace o pojistiteli 

1. AEGON Pojišťovna, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 4. 2005 

Datum zahájení členství v ČAP: 28. 3. 2007 

2. Allianz pojišťovna, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 1. 1993 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 10. 1993 

3. Amcico pojišťovna a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 1. 1992 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 10. 1993 

4. 
Aviva životní pojišťovna, 

a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  3. 11. 1997 

Datum zahájení členství v ČAP: 1. 12. 1998 

5. AXA pojišťovna a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  12. 5. 2008 

Datum zahájení členství v ČAP: 23. 6. 2009 

6. 
AXA životní pojišťovna 

a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  14. 7. 1995 

Datum zahájení členství v ČAP: 25. 11. 1997 

7. 

Česká podnikatelská 

pojišťovna, a.s., Viena 

Insurance Group 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  0 % 

Datum zahájení činnosti:  6. 11. 1995 

Datum zahájení členství v ČAP: 17. 3. 1998 

8. Česká pojišťovna a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 5. 1992 

Datum zahájení členství v ČAP: 16. 10. 1992 

9. 
Česká pojišťovna ZDRAVÍ 

a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  0 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 7. 1993 

Datum zahájení členství v ČAP: 25. 11. 1997 

 

 

 



 
 

Poř. 

č. 
Název pojistitele Vybrané informace o pojistiteli 

10. 
ČSOB Pojišťovna, a. s., 

člen holdingu ČSOB 

Sídlo (město): Pardubice 

Podíl zahraniční účasti:  75 %  

Datum zahájení činnosti:  17. 4. 1992 

Datum zahájení členství v ČAP: 25. 11. 1992 

11. 
D.A.S. pojišťovna právní 

ochrany, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 2. 1995 

Datum zahájení členství v ČAP: 17. 3. 1998 

12. DIRECT Pojišťovna, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  21. 5. 2007 

Datum zahájení členství v ČAP: 25. 3. 2010 

13. 
Evropská Cestovní 

Pojišťovna, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  16. 9. 1993 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 10. 1993 

14. 
Exportní garanční a 

pojišťovací společnost, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  0 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 6. 1992 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 10. 1993 

15. Generali Pojišťovna a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  0 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 12. 1993 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 10. 1993 

16. 
Hasičská vzájemná 

pojišťovna, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  0 % 

Datum zahájení činnosti:  11. 11. 1992 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 10. 1993 

17. 
HDI Versicherung AG, 

organizační složka 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  23. 11. 1996 

Datum zahájení členství v ČAP: 21. 12. 1993 

18. 

ING Životní pojišťovna 

N.V., pobočka pro Českou 

republiku 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 6. 1992 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 10. 1993 

19. Komerční pojišťovna, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  51 % 

Datum zahájení činnosti:  6. 11. 1995 

Datum zahájení členství v ČAP: 20. 11. 1995 



 
 

Poř. 

č. 
Název pojistitele Vybrané informace o pojistiteli 

20. 

Kooperativa pojišťovna, 

a.s., Vienna Insurance 

Group 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  89,65 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 3. 1993 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 10. 1993 

21. MAXIMA pojišťovna, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  0 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 7. 1994 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 3. 2009 

22. 
POJIŠŤOVNA CARDIF 

PRO VITA, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  11. 10. 1996 

Datum zahájení členství v ČAP: 28. 11. 2000 

23. 

Pojišťovna České 

spořitelny, a.s., Vienna 

Insurance Group 

Sídlo (město): Pardubice 

Podíl zahraniční účasti:  90 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 1. 1993 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 10. 1993 

24. Pojišťovna VZP, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  0 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 6. 1994 

Datum zahájení členství v ČAP: 20. 11. 1995 

25. Slavia pojišťovna a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  0 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 6. 1994 

Datum zahájení členství v ČAP: 20. 11. 1995 

26. Triglav pojišťovna, a.s. 

Sídlo (město): Brno 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  21. 8. 2000 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 3. 2008 

27. UNIQA pojišťovna, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 7. 1993 

Datum zahájení členství v ČAP: 26. 10. 1993 

28. 

VISTORIA 

VOLKSBANKEN 

pojišťovna, a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  90 % 

Datum zahájení činnosti:  23. 9. 1994 

Datum zahájení členství v ČAP: 17. 3. 1998 

29. Wűstenrot pojišťovna a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  1. 1. 2006 

Datum zahájení členství v ČAP: 29. 3. 2006 



 
 

Poř. 

č. 
Název pojistitele Vybrané informace o pojistiteli 

30. 
Wűstenrot životní 

pojišťovna a.s. 

Sídlo (město): Praha 

Podíl zahraniční účasti:  100 % 

Datum zahájení činnosti:  12. 12. 1998 

Datum zahájení členství v ČAP: 28. 11. 2000 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2: Přehled pojistných podmínek živelního pojištění podniku a jejich 

vybrané charakteristiky  

Pojistitel 

Pojistné podmínky 

Název 

Počet 

doku-

mentů 

Počet 

stran  

Uvedení 

informa

-cí 

nepatří-

cich 

Počet 

nepatříc-

cích 

produktů 

KOOP 
PP pro pojištění podnikatelských 

rizik – TREND 7 
1 32 ANO 6 

ČP 

VPP pro pojištění majetku 

podnikatelů VPPMP 2005 

Doplňkové PP pro pojištění movitých 

věcí k podnikání DPPMP 2 

Doplňkové PP pro pojištění staveb 

k podnikání DPPSP2 

3 8 ANO 1 

GP 

VPP pro pojištění průmyslových 

rizik – požární pojištění VPP PR-

P2005/01 

1 12 ANO 1 

ALLIANZ 
Pojištění podnikatelů / Pojistné 

podmínky č. 1/11 
1 24 ANO 7 

ČSOBP 

VPP – obecná část VPP OC 2005 

VPP – zvláštní část / Živelní pojištění 

VPP Z 2007 

2 8 NE 0 

UNIQA 
Soubor PP pro pojištění podnikatelů/ 

101 
1 18 ANO 5 

ČPP 

VPP pro pojištění majetku VPP M 

1/07 

Doplňkové PP pojištění pro případ 

poškození nebo zničení věci živelní 

událostí DPPŽU3 MP 1/07 

2 6 NE 0 

HVP 

VPP, obecná část pro škodové 

pojištění 

SU pro pojištění staveb 

SU pro pojištění movitých věcí 

2 18 NE 0 

MAXIMA 

VPP pojištění podnikatelů, Obecná 

část 

VPP pojištění podnikatelů pro živelní 

pojištění 

2 13 NE 0 

SLAVIA 

VPP pro pojištěn majetku 

a odpovědnosti 

Zvláštní PP pro živelní pojištění 

2 7 NE 0 

TRIGLAV 
VPP pro škodové živelní pojištění 

podnikatelů 
1 7 NE 0 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3: Nepatřící pojistné produkty zařazené v rámci pojistných podmínek 

živelního pojištění podniku 

Pojistitel Názvy nepatřících pojistných produktů 

Počet 

nepatřících 

pojistných 

produktů  

KOOP 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojištění krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením 

Pojištění skel 

Pojištění elektroniky 

Pojištění strojů a strojních zařízení 

Pojištění věci během dopravy 

6 

ČP Pojištění krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením 1 

GP Pojištění přerušení provozu 1 

ALLIANZ 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojištění krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením 

Pojištění skel 

Pojištění elektroniky 

Pojištění přerušení provozu 

Pojištění věci během dopravy 

Komplexní program NOE 

7 

UNIQA 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojištění krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením 

Pojištění skel 

Pojištění elektroniky 

Pojištění strojů a strojních zařízení 

5 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 4: Postup vyhledání pojistných podmínek na webových stránkách  

Pojistitel Název PP 
Webové 

stránky 
Jednotlivé kroky 

KOOP 
PP pro pojištění podnikatelských 

rizik – TREND 7 

www.koop.

cz 

1. Naše produkty 

2. Pojištění malých a středních 

podnikatelů 

3. Pojištění malých a středních 

podnikatelů TREND 

ČP 

VPP pro pojištění majetku 

podnikatelů VPPMP 2005 

Doplňkové PP pro pojištění 

movitých věcí k podnikání 

DPPMP 2 

Doplňkové PP pro pojištění 

staveb k podnikání DPPSP2 

www.ceska

pojistova.cz 

1. Firmy 

2. Majetek 

3. Pojištění majetku 

 

GP 

VPP pro pojištění průmyslových 

rizik – požární pojištění VPP 

PR-P2005/01 

www.gener

ali.cz 

1. Pojištění individuálních rizik 

2. Pojištění průmyslových rizik 

3. Požární pojištění majetku 

ALLIANZ Pojištění podnikatelů /PP č. 1/11 
www.allian

z.cz 

1. Firemní klienti 

2. Majetek a odpovědnost 

3. Pojištění PRO podnikatele 

ČSOBP 

VPP – obecná část VPP OC 

2005 

VPP – zvláštní část / Živelní 

pojištění VPP Z 2007 

www.csobp

oj.cz 

1. Pojištění firmy 

2. Pojištění podnikatelských 

rizik 

3. Živelní pojištění 

a Dokumenty ke stažení 

UNIQA 
Soubor PP pro pojištění 

podnikatelů/ 101 

www.uniqa

.cz 

1. Podnikatelé 

2. Podnikání II 

3. Základní info 

ČPP 

VPP pro pojištění majetku VPP 

M 1/07 

www.cpp.c

z 

1. Pojištění podnikatelů 

2. Pojištění podnikatelů 

a průmyslu 

3. Pojistné podmínky 

Doplňkové PP pojištění 

pro případ poškození nebo 

zničení věci živelní událostí 

DPPŽU3 MP 1/07 

Nejsou k dispozici 

HVP 

VPP, obecná část pro škodové 

pojištění 

SU pro pojištění staveb 

SU pro pojištění movitých věcí 

www.hvp.c

z 
Nejsou k dispozici 

MAXIMA 

VPP pojištění podnikatelů, 

Obecná část 

VPP pojištění podnikatelů 

pro živelní pojištění 

www.maxi

ma-as.cz 

1. Pojištění 

2. Pojištění podnikatelů 

a průmyslu 

3. Dokumenty ke stažení 

SLAVIA 

VPP pro pojištěn majetku 

a odpovědnosti 

Zvláštní PP pro živelní pojištění 

www.pojist

ovna-

slavia.cz 

Nejsou k dispozici 

TRIGLAV 
VPP pro škodové živelní 

pojištění podnikatelů 

www.trigla

v.cz 

1. Pojištění podnikatelů 

2. Živelní pojištění 

Pramen: Vlastní zpracování 

 



 
 

Příloha č. 5: Struktura zákona o pojistné smlouvě   

Části zákona Rozsah částí zákona 

ČÁST PRVNÍ 

Pojistná smlouva 

Je rozdělena do pěti hlav  

§ 1 - § 67 

ČÁST DRUHÁ 

Změna občanského zákoníku 

Neobsahuje žádné hlavy 

§ 68 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o některých podmínkách 

podnikání v oblasti cestovního ruchu 

Neobsahuje žádné hlavy 

§ 69 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o mezinárodním právu 

soukromém a procením 

Neobsahuje žádné hlavy 

§ 70 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o péči a zdraví lidu 

Neobsahuje žádné hlavy 

§ 71 

ČÁST ŠESTÁ 

Přechodná ustanovení 

Neobsahuje žádné hlavy 

§ 72 

ČÁST SEDMÁ 

Účinnost 

Neobsahuje žádné hlavy 

§ 73 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 6: První část zákona o pojistné smlouvě a její struktura 

Název 

HLAVY 
Rozsah jednotlivých dílů 

HLAVA I 

Obecná 

ustanovení 

Díl 1 

Základní 

ustanovení 

§ 1 - § 18 

Díl 2 

Zánik 

soukromého 

pojištění 

§ 19 - § 25 

   

HLAVA II 

Škodové 

pojištění 

a obnosové 

pojištění 

Díl 1 

Obecná 

ustanovení 

o škodovém 

pojištění 

§ 26 - § 33 

Díl 2 

Obecná 

ustanovení 

o obnosovém 

pojištění 

§ 34 - § 36 

   

HLAVA III 

Soukromé 

pojištění 

věci a jiného 

majetku 

Díl 1 

Obecná 

ustanovení 

o soukromém 

pojištění věci 

a jiného 

majetku 

§ 37 - § 41 

Díl 2 

Pojištění 

právní 

ochrany 

§ 42 

Díl 3 

Pojištění 

odpovědnosti 

za škodu 

§ 43 - § 46 

Díl 4 

Pojištění 

úvěru 

a záruky 

§ 47 

Díl 5 

Pojištění 

finančních 

ztrát 

§ 48 

HLAVA IV 

Pojištění 

osob 

Díl 1 

Obecná 

ustanovení 

o pojištění 

osob 

§ 49 - § 53 

Díl 2 

Životní 

pojištění 

§ 54 - § 59 

Díl 3 

Úrazové 

pojištění 

§ 60 - § 61 

Díl 4 

Pojištění 

pro případ 

nemoci 

§ 62 

 

HLAVA V 

Zvláštní 

ustanovení 

Díl 1 

Zvláštní 

ustanovení 

pro soukromé 

pojištění 

sjednávané 

v rámci 

členských 

států 

§ 63 - § 64 

Díl 2 

Informace 

poskytované 

zájemci 

a pojistníkovi 

§ 65 – § 67 

   

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 7:  Uvedení informace o charakteristice „ položka majetku“ 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

KOOP ČP GP 

Jaké věci lze pojistit 

– soubor, položka, 

jiný majetek 

P - 150/05, čl. I odst. 

1 

P - 500/09, čl. II, 

odst. 2 

VPPMP 2005, čl. 4, 

odst. 1 

DPPMP 2, čl. 3, odst. 

1 

DPPSP 2, čl. 3, odst. 

1 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 19, odst. 1, 2 

Definice souboru 

majetku 

P-150/05, čl. IX, odst. 

19 

VPPMP 2005, čl. 4, 

odst. 2 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 19, odst. 2 

Jak v pojistné 

smlouvě definovat 

soubor nebo položky 

majetku 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ALLIANZ ČSOBP UNIQA 

Jaké věci lze pojistit 

– soubor, položka, 

jiný majetek 

VPP - P 1/11, čl. 18 

ZPP - P 1/11, čl. 6 

VPP OC 2005, čl. 

VIII, odst. 14 

VPPZ 2007, čl. III, 

odst. 1 

UCZ/Živ/10, čl. 10, 

odst. 1 

Definice souboru 

majetku 
Neuvedeno 

VPP Z 2007, čl. III, 

odst. 4 

UCZ/Živ/10, čl. 10, 

odst. 1 

Jak v pojistné 

smlouvě definovat 

soubor nebo položky 

majetku 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ČPP HVP MAXIMA 

Jaké věci lze pojistit 

– soubor, položka, 

jiný majetek 

VPPM 1/07, čl. 3, 

odst. 1, 3 

DPPŽU3 MP 1/07, čl. 

4, odst. 1 

SU pro stavby, čl. 3, 

odst. 1 

SU pro movité věci, 

čl. 3, odst. 1, 2, 4 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. II, 

odst. 1, 2 

VPP pro živel, čl. III 

Definice souboru 

majetku 

VPPM 1/07, čl. 3, 

odst. 2 

SU pro movité věci, 

čl. 7, odst. 1 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. XVI, 

odst. 8 

Jak v pojistné 

smlouvě definovat 

soubor nebo položky 

majetku 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 



 
 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

SLAVIA TRIGLAV 

Jaké věci lze pojistit 

– soubor, položka, 

jiný majetek 

110/08, čl. II, odst. 1 VPP, čl. 4, odst. 1 

Definice souboru 

majetku 
110/08, čl. IX, odst. 19 VPP, čl. 18, odst. 51 

Jak v pojistné 

smlouvě definovat 

soubor nebo položky 

majetku 

Neuvedeno Neuvedeno 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 8: Uvedení informace o charakteristice „vlastnický vztah k pojištěnému 

majetku“ 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

KOOP ČP GP 

Pojištění vlastních 

věcí 

P - 150/05, čl. I, odst. 

3 

DPPMP 2, čl. 3, odst. 

1, 2 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 19, odst. 2 

Pojištění věci 

zaměstnanců 
Neuvedeno 

DPPMP 2, čl. 3, odst. 

3 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 19, odst. 5 

Pojištění cizích 

movitých věcí po 

právu užívaných 

nebo převzatých  

P - 150/05, čl. I, odst. 

4 

VPPMP 2005, čl. 4, 

odst. 5 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 19, odst. 3 

Pojištění cizích 

nemovitých věcí 

P - 150/05, čl. I, odst. 

4 
Neuvedeno 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 19, odst. 3 

Pojištění cizího 

pojistného rizika 
P - 100/09, čl. XIV Neuvedeno Neuvedeno 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ALLIANZ UNIQA ČSOBP 

Pojištění vlastních 

věcí 

ZPP - P 1/11, čl. 6, 

odst. 1, 2 

UCZ/Živ/10, čl. 10, 

odst. 2 

VPP Z 2007, čl. III, 

odst. 1 

Pojištění věci 

zaměstnanců 
Neuvedeno 

UCZ/Živ/10, čl. 10, 

odst. 5 
Neuvedeno 

Pojištění cizích 

movitých věcí 

po právu užívaných 

nebo převzatých 

ZPP - P 1/11, čl. 4 

odst. 2 

UCZ/Živ/10, čl. 10, 

odst. 3 

Pouze věci převzaté 

VPP Z 2007, čl. III, 

odst. 5 

Pojištění cizích 

nemovitých věcí 
Neuvedeno 

Pouze cizí věci 

převzaté 

UCZ/Živ/10, čl. 10, 

odst. 3 

VPP Z 2007, čl. III, 

odst. 5 

Pojištění cizího 

pojistného rizika 

VPP - P 1/11, čl. 9, 

odst. 4 

VPP - P 1/11, čl. 10 

UCZ/05, čl. 7 

UCZ/Živ/10, čl. 10, 

odst. 3 

Pouze uvedení pojmu 

VPP Z 2007, čl. III, 

odst. 5 

VPP OC2005, čl. 

VIII, odst. 2 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

SLAVIA TRIGLAV 

Pojištění vlastních věcí 110/08, čl. II, odst. 1, 3 VPP, čl. 4, odst. 1 

Pojištění věci zaměstnanců Neuvedeno Neuvedeno 

Pojištění cizích movitých 

věcí po právu užívaných 

nebo převzatých 

110/08, čl. II, odst. 4 VPP, čl. 4, odst. 1 

Pojištění cizích nemovitých 

věcí 
110/08, čl. II, odst. 4 VPP, čl. 4, odst. 1 

Pojištění cizího pojistného 

rizika 
VPP/08, čl. XVII Neuvedeno 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ČPP HVP MAXIMA 

Pojištění vlastních 

věcí 

VPPM 1/07, čl. 3, 

odst. 3, 4 

DPPŽU MP 1/07, čl. 

4, odst. 1 

SU pro stavby, čl. 3, 

odst. 1 

SU pro movité věci, 

čl. 3 odst. 2 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. II 

VPP pro živel, čl. III, 

odst. 1 

Pojištění věci 

zaměstnanců 
Neuvedeno Neuvedeno 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. III, 

odst. 2 

Pojištění cizích 

movitých věcí 

po právu užívaných 

nebo převzatých 

VPPM 1/07, čl. 3, 

odst. 3 

DPPŽU MP 1/07, čl. 

4, odst. 1 

SU pro movité věci, 

čl. 3 odst. 2 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. II 

VPP pro živel, čl. III, 

odst. 1 

Pojištění cizích 

nemovitých věcí 

VPPM 1/07, čl. 3, 

odst. 3 

DPPŽU MP 1/07, čl. 

4, odst. 1 

SU pro stavby, čl. 3, 

odst. 1 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. II 

VPP pro živel, čl. III, 

odst. 1 

Pojištění cizího 

pojistného rizika 
Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 



 
 

Příloha č. 9: Uvedení informace o charakteristice „poloha vzniku škody na majetku“ 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

KOOP ČP GP 

Místo pojištění – 

ujednání v pojistné 

smlouvě 

P - 150/05, čl. III 

P - 500/09, čl. I., odst. 

5 

VPPMP 2005, čl. 7 
VPP PR - P 2005/01, 

čl. 21, odst. 1 

Místo pojištění – 

Česká republika 

P - 500/09, čl. I, odst. 

4 
Neuvedeno Neuvedeno 

Bližší specifikace 

místa pojištění 
Neuvedeno Neuvedeno 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 21, odst. 2,3,4 

Omezení uložení 

věci pro věci 

a nebezpečí 

P - 150/05, čl. VI., 

odst. 1 b) 

DPPMP, čl. 5 odst. 10 

DPPMP, čl. 8, odst. 1 

a) 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 10, odst. 2 k) 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ALLIANZ UNIQA ČSOBP 

Místo pojištění – 

ujednání v pojistné 

smlouvě 

VPP - P 1/11, čl. 19 UCZ/Živ/10, čl. 16 VPP Z 2007, čl. IV 

Místo pojištění – 

Česká republika 
Neuvedeno UCZ/Živ/10, čl. 16 Neuvedeno 

Bližší specifikace 

místa pojištění 
Neuvedeno 

pro věci mimo 

budovu 

MB/10 

pro cennosti 

VPP Z 2007, čl. IV, 

odst. 2 

Omezení uložení 

věci pro věci 

a nebezpečí 

ZPP - P 1/07, čl. 4 

odst. 3.1 

UCZ/Živ/10, čl. 8, 

odst. 4 c) 

UCZ/Živ/10, čl. 9, 

odst. 6 b) 

VPP Z, čl. VII, odst 1 

c) 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ČPP HVP MAXIMA 

Místo pojištění – 

ujednání v pojistné 

smlouvě 

VPPM 1/07, čl. 5 

DPPŽU MP 1/07, čl. 

5, odst. 1 

VPP pro škodové 

pojištění, čl. 17 

VPP pro živel, čl. IV, 

odst. 1 

Místo pojištění – 

Česká republika 
VPPM 1/07, čl.5 Neuvedeno Neuvedeno 

Bližší specifikace 

místa pojištění 

DPPŽU MP 1/07, čl. 

5, odst. 2,3 
Neuvedeno 

VPP pro živel, čl. IV, 

odst. 2, 3 

Omezení uložení 

věci pro věci 

a nebezpečí 

VPPM 1/07, čl. 10, 

odst. 5 l) 

DPPŽU MP 1/07, čl. 

5, odst. 4 

SU pro movité věci, 

čl. 5 odst. 1 
Neuvedeno 



 
 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

SLAVIA TRIGLAV 

Místo pojištění – ujednání 

v pojistné smlouvě 
110/08, čl. IV VPP, čl. 5 odst. 1 

Místo pojištění – Česká 

republika 
Neuvedeno VPP, čl. 5, odst. 2 

Bližší specifikace místa 

pojištění 
Neuvedeno VPP, čl. 18, odst. 16 

Omezení uložení věci 

pro věci a nebezpečí 
Neuvedeno VPP, čl. 11, odst. 1p) 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 10: Uvedení informace o územní platnosti pojištění a místu pojištění 

Pojistitel 

Místo pojištění ČR Územní platnost pojištění 

Uvedení 

informace 
Podmínky  

Uvedení 

informace 
Podmínky  

KOOP 
pouze pro  

mobilní telefony 

 P - 500/09, čl. 1, 

odst. 4 
Česká republika 

P - 100/09, čl. 

VII 

ALLIANZ Neuvedeno Neuvedeno Česká republika 
VP P - P 1/11, čl. 

2 

UNIQA 
není-li 

dohodnuto jinak 

UCZ/Živ/10, čl. 

16, odst. 4  
Neuvedeno Neuvedeno 

ČPP 

Geografické 

území členských 

států EU 
není-li 

dohodnuto jinak 

VPPM 1/07, čl. 5 Neuvedeno Neuvedeno 

SLAVIA Neuvedeno Neuvedeno Česká republika VPP /08, čl. XI. 

TRIGLAV 

není-li v pojistné 

smlouvě uvedena 

jiná územní 

platnost 

VPP, čl. 5, odst. 

2 

VPP čl. 18, odst. 

16 

Česká republika 
VPP, čl. 5, odst. 

2 

Pramen: Vlastní zpracování 

Pozn.: ČP, GP, ČSOBP, HVP a MAXIMA tyto informace neuvádějí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 11: Uvedení informace o charakteristice „výluky z pojištěného majetku“ 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

KOOP ČP GP 

Výluky 

z pojištěného 

movitého majetku – 

položky 

P - 150/05, čl. I, odst. 

2, 6 

P - 150/05, čl. IX 

DPPMP 2, čl. 4 

DPPMP 2, čl. 9 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 19, odst. 4 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 24, odst. 1f) 

čl. 29, D 

Výluky 

z pojištěných staveb 

- položky 

P - 150/05, čl. I, odst. 

6 

P - 150/05, čl. IX 

DPPSP 2, čl. 4 

DPPSP 2, čl. 8 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 24, odst. 1g) 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ALLIANZ UNIQA ČSOBP 

Výluky 

z pojištěného 

movitého majetku – 

položky 

VPP - P 1/11, čl. 24, 

odst. 2 

ZPP - P 1/11, čl. 6, 

odst. 3 

UCZ/Živ/10, čl. 10, 

odst. 4, 6 

UCZ/Živ/10, čl. 23 

VPP Z 2007, čl. III, 

odst. 2 a 3 

VPP Z 2007, čl. X 

Výluky 

z pojištěných staveb 

- položky 

Neuvedeno 
UCZ/Živ/10, čl. 10, 

odst. 6 

VPP Z 2007, čl. III, 

odst. 2 a 3 

VPP Z 2007, čl. X 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

SLAVIA TRIGLAV 

Výluky z pojištěného 

movitého majetku – položky 

110/08, čl. II, odst. 2,6 

110/08, čl. IX 

ANO 

VPP, čl. 4, odst. 2 

Výluky z pojištěných staveb 

- položky 

110/08, čl. II, odst. 6 

110/08, čl. IX 

ANO 

VPP, čl. 4, odst. 2 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ČPP HVP MAXIMA 

Výluky 

z pojištěného 

movitého majetku – 

položky 

VPPM 1/07, čl. 12, 

odst. 2 

DPPŽU3 MP 1/07, čl. 

4, odst. 2 

SU pro movité věci, 

čl. 3, odst. 3 

SU pro movité věci, 

čl. 7 

VPP podnikatelů, čl. 

II., odst. 6 

VPP podnikatelů, čl. 

XVI. 

VPP pro živel, čl. III, 

odst. 2 

Výluky 

z pojištěných staveb 

- položky 

VPPM 1/07, čl. 12, 

odst. 2 

DPPŽU3 MP 1/07, čl. 

4, odst. 2 

SU pro stavby, čl. 3, 

odst. 2,3 

SU pro stavby, čl. 7 

Neuvedeno 



 
 

Příloha č. 12: Specifikace výluk z pojištěného movitého majetku  

Pojistitel Věci movité vyloučené z pojištění 

KOOP 

Cennosti 

Cenné věci 

Věci zvláštní hodnoty  

Písemnosti  

Motorová a přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou 

Lodě a letadla 

Kolejová vozidla 

Vzorky, názorné modely prototypy 

Živá zvířata 

ČP 

Cennosti 

Cenné věci 

Věci zvláštní hodnoty 

Písemnosti 

Vzorky, názorné modely, prototypy 

Věci na výstavě 

Automaty na vhazování mincí včetně obsahu, automaty vydávající peníze 

Silniční a zvláštní vozidla 

Letadla a zařízení pro létání všeho druhu 

Lodě, jiná plavidla a lodní motory 

Zvířata 

GP 

Cennosti 

Cenné věci 

Věci zvláštní hodnoty 

Písemnosti 

Reprodukční pomocné prostředky – modely, šablony 

Peněžní automaty včetně obsahu 

Motorová vozidla 

Výbušniny a třaskaviny 

Kožešiny 

Lodě a letadla – vyplývá z ujednání 

Kolejová vozidla  - vyplývá z ujednání 

ALLIANZ 

Cennosti 

Cenné věci 

Písemnosti 

Výstavní modely 

Peněžní, prodejní, parkovací, telefonní, výdejní automaty, multifunkční 

bankomaty 

Motorová a nemotorová vozidla, tramvaje a jiná kolejová vozidla, vozidla 

lanových drah, a to včetně příslušenství a součástí těchto vozidel 

Letadla, létající zařízení, balony, vzducholodě a plavidla všeho druhu 

UNIQA Cennosti  

Cenné věci 

Věci zvláštní hodnoty 

Písemnosti 

Vzory, prototypy, exponáty 

Věci na výstavě 

Hrací, peněžní a obdobné automaty včetně jejich obsahu 

Motorová vozidla, přívěsy, návěsy a tažné stroje, kterým jsou přidělovány SPZ 

Zařízení atomových elektráren a zařízení na přípravu jaderného paliva  

 



 
 

Pojišťovny Věci movité vyloučené z pojištění 

ČSOBP 

Cenné papíry 

Věci zvláštní hodnoty  

Písemnosti 

Vzorky, názorné modely, prototypy 

Věci na výstavě 

Zbraně a střelivo 

Vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích 

Autorská a jiná nehmotná práva majetkového charakteru 

Zvířata 

ČPP 

Cennosti 

Cenné věci 

Věci zvláštní hodnoty 

Písemnosti  

Motorová vozidla, přívěsy, návěsy a jiné tažné stroje 

Zvířata 

HVP 

Cennosti 

Cenné věci 

Věci zvláštní hodnoty 

Výrobní a provozní dokumentace  

Průmyslové vzory, modely a prototypy 

MAXIMA 

Cennosti  

Cenné věci 

Věci zvláštní hodnoty  

Vzory, modely, nosiče dat (jako součást věci zvláštní hodnoty) 

Písemnosti  

Sbírky  

SLAVIA Cennosti 

Cenné věci 

Věci zvláštní hodnoty 

Písemnosti 

Vzorky, názorné model, prototypy 

Motorová a přípojná vozidla s přidělenou SPZ nebo registrační značkou, 

s výjimkou pracovních strojů samojízdných a přípojných 

Lodě a letadla 

Kolejová vozidla 

Živá zvířata 

TRIGLAV 

Motorová vozidla, přívěsy, návěsy s SPZ 

Motorová vozidla používaná k závodům a rychlostním zkouškám  

Letadla, vznášedla 

Lodě a plavidla 

Kolejová vozidla 

Zvířata 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 13: Specifikace výluk z pojištěného nemovitého majetku  

Pojistitel Věci nemovité vyloučené z pojištění 

KOOP 

Pozemky  

Stavby na vodních tocích 

Venkovní přípojky, komunikace, zpevněné plochy, studny, septiky nebo 

zařízení vně budovy 

Porosty 

ČP 

Pozemky 

Vybavení budov a domovního zařízení  

Zabudované kuchyňské linky a zabudovaný nábytek, anténní systémy, sluneční 

kolektory, systémy elektrické zabezpečovací signalizace včetně kamer těchto 

systémů 

Venkovní úpravy (přípojky kabelových a trubních rozvodných sítí, zpevněné 

plochy, obrubníky, rygoly, opěrné zdi, venkovní schody, ploty, zemní sklepy, 

hnojiště, pařeniště, skleníky z kovových či jiných profilů, venkovní bazény, 

samostatně stojící komíny, lávky, pergoly a drobná zahradní architektura) 

Umělecká, uměleckořemeslná nebo historická díla jako součást stavby (sochy, 

plastik, fresky, řezby…) 

Stavby na vodních tocích a korytech 

Porosty a rostliny, které jsou součástí pozemku 

GP 

Pozemky 

Umělecká díla 

Elektrická a jiná přenosová vedení, transformátory na vedeních, kabelech, 

trubkách a podtrubích včetně vybavení a příslušenství s nimi souvisejícího 

kromě těch, která jsou umístěn v pojištěných objektech 

UNIQA 
Pozemky 

Vrtné věže včetně příslušenství 

ČSOBP 

Pozemky 

Oplocení, pozemní komunikace a zpevněné plochy 

Porosty 

ČPP 

Pozemky 

Podzemní stavby (např. plynovody, vodovody, kanalizace, parovody) 

Hráze a stavby na vodních tocích 

Sloupy a stožáry 

Rozvodné sítě (např. silnoproudé vysokého napětí) 

Porosty, plodiny 

HVP 

Pozemky 

Vedlejší stavby, jednoduché stavby, drobné stavby, seskupení a soubory 

staveb, kterým nebylo přiděleno popisné či evidenční číslo 

Terénní úpravy 

Vnější anténní systémy, konzole elektrického nebo jiného vedení  

Porosty 

SLAVIA 

Pozemky 

Stavby na vodních tocích 

 Porosty 

TRIGLAV 
Pozemky 

Porosty, rostliny 

Pramen: Vlastní zpracování 

Pozn.: ALLIANZ a MAXIMA neuvádí žádné výluky z nemovitého majetku 

 

 



 
 

Příloha č. 14: Uvedení informací o charakteristice „pojistná hodnota – obecné 

informace“ 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

KOOP ČP GP 

Pojistná hodnota 

P - 100/09, čl. XII, odst. 

1 

P - 100/09, čl. XVI, 

odst. 1 

P - 150/05, čl. VII 

VPPMP 2005, čl. 5, 

odst. 4 

DPPMP 2, čl. 3, odst. 

4 

DPPSP 2, č. 3, odst. 2 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 5, odst. 1 

čl. 22, odst. 2 

čl. 29, A, odst. 6  

čl. 29, B, odst. 2 

čl. 29, C, odst. 2 

Pojistná částka 
P - 100/09, čl. XVI, 

odst. 1 

VPPMP 2005, čl. 5, 

odst. 2, 3  

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 5 

čl. 22, odst. 1 

Podpojištění P - 100/09, čl. XVII Neuvedeno 
VPP PR - P 2005/01, 

čl. 25, odst. 18 

Přepojištění Neuvedeno Neuvedeno 
VPP PR - P 2005/01, 

čl. 25, odst. 19 

Nová cena 

P - 100/09, čl. XVI, 2 a) 

P - 150/05, čl. VII., odst. 

1 

VPPMP 2005, čl. 5, 

odst. 4 a) 

DPPMP 2, čl. 3, odst. 

4 a) 

DPPSP 2, čl. 3, odst. 2 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 5, odst. 1 

čl. 29, A, odst. 6 a) 

čl. 29, B odst. 2 a) 

čl. 29, C odst. a) 

Časová cena 

P - 100/09, čl. XVI, 2 b) 

P - 150/05, čl. VII., odst. 

2 

VPPMP 2005, čl. 5, 

odst. 4 b) 

DPPMP 2, čl. 3, odst. 

4 b) 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 5, odst. 1 

čl. 22, odst. 2 

čl. 29, A, odst. 6 b) 

čl. 29, B, odst. 2 b) 

Obvyklá cena 

P - 100/09, čl. XVI, 2 c) 

P - 150/05, čl. VII., odst. 

4 

VPPMP 2005, čl. 5, 

odst. 4 c) 

DPPMP 2, čl. 3, odst. 

4 c) 

DPPMP 2, čl. 9, odst. 

1 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 5, odst. 1 

čl. 29, A, odst. 6 c) 

čl. 29, B odst. 2 c) 

Pojištění 

s limitem plnění – 

zlomkové 

pojištění 

P - 100/09, čl. XII, odst. 

1 

P - 100/09 čl. XVIII 

VPPMP 2005, čl. 5, 

odst. 2, 5 

pojem neuvádí 

roční limit plnění 

pro pojištěnou 

položku 

VPP PR - P 2005/01,  

čl. 22, odst. 5 b) 

Pojištění 

s limitem plnění - 

první riziko 

 P - 100/09 čl. XVIII 
VPPMP 2005, čl. 5, 

odst. 6,7 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 22, odst. 3, 4 

Pojištění na první 

riziko – neplatí 

podpojištění 

Neuvedeno 
VPPMP 2005, čl. 5, 

odst. 7 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 25, odst. 18 

Čerpání limitu - 

dopojištění 

P - 100/09 čl. XVIII, 

odst. 2 c) 
Neuvedeno 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 25 odst. 17 

Postup ocenění 

majetku 
Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Odpovědnost 

za stanovení PČ 

P - 100/09, čl. XVI, 

odst. 3 

VPPMP 2005, čl. 5, 

odst. 1 

VPP PR - P 2005/01, 

čl. 22, odst. 1 

Pramen: Vlastní zpracování 



 
 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ALLIANZ UNIQA ČSOBP 

Pojistná hodnota 
VPP - P 1/11, 

čl. 21, odst. 1 

UCZ/Živ/10, čl. 14, 

odst. 1 

VPP Z 2007, čl. VIII, 

odst. 1, 2 

Pojistná částka 

VPP - P 1/11, 

čl. 7, odst. 1 

čl. 21, odst. 1 

UCZ/Živ/10, čl. 14, 

odst. 1 

VPP Z 2007, čl. VIII, 

odst. 1, 4 

Podpojištění 
VPP - P 1/07, 

čl. 23, odst. 6 

UCZ/Živ/10, čl. 15, 

odst. 1 

VPP Z 2007, čl. IX, 

odst. 9 

Přepojištění 
VPP - P 1/11, 

čl. 21, odst. 8 
Neuvedeno Neuvedeno 

Nová cena 
VPP - P 1/11, 

čl. 21, odst. 3, 4 

UCZ/05, čl. 3, písm. 

w) 

UCZ/Živ/10, čl. 14, 

odst. 2 a) 

VPP Z 2007, čl. VIII, 

odst. 2 a) 

Časová cena 
VPP - P 1/11, 

čl. 21, odst. 3, 5 

UCZ/05, čl. 3, písm. 

v) 

UCZ/Živ/10, čl. 14, 

odst. 2 b) 

VPP Z 2007, čl. VIII, 

odst. 2 a) 

Obvyklá cena 
VPP - P 1/11, 

čl. 21, odst. 3, 6 

UCZ/Živ/10, čl. 14, 

odst. 2 c) 
Neuvedeno 

Pojištění s limitem 

plnění – zlomkové 

pojištění 

VPP - P 1/11, čl. 21, 

odst. 10 
Neuvedeno 

VPP Z 2007, čl. VII, 

odst. 6 

Pojištění s limitem 

plnění – první riziko 

VPP - P 1/11, čl. 21, 

odst. 9 

UCZ/Živ/10, čl. 15, 

odst. 2 

VPP Z 2007, čl. VII, 

odst. 4, 6 

Pojištění na první 

riziko – neplatí 

podpojištění 

VPP - P 1/07, čl. 21, 

odst. 9 

UCZ/Živ/10, čl. 15, 

odst. 1 
Neuvedeno 

Čerpání limitu 

plnění - dopojištění 
Neuvedeno 

UCZ/Živ/10, čl. 15, 

odst. 3 

jen pro první riziko 

Neuvedeno 

Postup ocenění 

majetku 
Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Odpovědnost 

za stanovení PČ 

VPP - P 1/11, 

čl. 21, odst. 1 a 2 

UCZ/Živ/10, čl. 14, 

odst. 1 

VPP Z 2007, čl. VIII, 

odst. 5 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ČPP HVP MAXIMA 

Pojistná hodnota 
VPPM 1/07, čl. 4, 

odst. 1, 2 

VPP pro škodové 

pojištění, čl. 10, odst. 

1, 2 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. VI, 

odst. 1 

Pojistná částka 
VPPM 1/07, čl. 4, 

odst. 1, 4 

VPP pro škodové 

pojištění, čl. 11, odst. 

1 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. VII, 

odst. 1 

Podpojištění 
VPPM 1/07, čl. 4 

odst. 5 

VPP pro škodové 

pojištění, čl. 12, odst. 

1 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. VIII, 

odst. 1 

Přepojištění 
VPPM 1/07, čl. 4 

odst. 6 

VPP pro škodové 

pojištění, čl. 12, odst. 

3 

Neuvedeno 

Nová cena 
VPPM 1/07, čl. 4, 

odst. 2 a) 

VPP pro škodové 

pojištění, čl. 10, odst. 

2 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. VI, 

odst. 1 a) 

Časová cena 
VPPM 1/07, čl. 4, 

odst. 2 b) 

VPP pro škodové 

pojištění, čl. 10, odst. 

2 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. VI, 

odst. 1 b) 

Obvyklá cena Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Pojištění s limitem 

plnění – zlomkové 

pojištění 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Pojištění s limitem 

plnění – první riziko 

VPPM 1/07, čl. 4, 

odst. 8, 9 

VPP pro škodové 

pojištění, čl. 11, odst. 

5 

SU pro stavby, čl. 6 

odst. 9 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. VII, 

odst. 2 

Pojištění na první 

riziko – neplatí 

podpojištění 

VPPM 1/07,čl. 13, 

odst. 23 

VPP pro škodové 

pojištění, čl. 11, odst. 

1, 3, 4 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. VIII, 

odst. 2 a) 

Čerpání limitu – 

dopojištění 

VPPM 1/07, čl. 4, 

odst. 11 
Neuvedeno 

VPP pojištění 

podnikatelů, čl. VII, 

odst. 3, 

jen pro první riziko 

Postup ocenění 

majetku 
Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Odpovědnost 

za stanovení PČ 

VPPM 1/07, čl. 4, 

odst. 4 

VPP pro škodové 

pojištění, čl. 11, odst. 

2 

Neuvedeno 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

SLAVIA TRIGLAV 

Pojistná hodnota 
VPP/08, čl. VIII., odst. 1, 2 

110/08, čl. VI 
VPP, čl. 8, odst. 1, 3 

Pojistná částka VPP/08, čl. VIII., odst. 1 VPP, čl. 8, odst. 3, 4, 5 

Podpojištění VPP/08, čl. IX 

VPP, čl. 8, odst. 7 

čl. 13, odst. 19 

čl. 18, odst. 29 

Přepojištění Neuvedeno Neuvedeno 

Nová cena VPP/08, čl. VIII. odst. 2 a) 
VPP, čl. 8, odst. 1  

čl. 18, odst. 21 

Časová cena VPP/08, čl. VIII. odst. 2 b) 
VPP, čl. 8, odst. 1 

čl. 18, odst. 7 

Obvyklá cena VPP/08, čl. VIII. odst. 2 c) Neuvedeno 

Pojištění s limitem 

plnění – zlomkové 

pojištění 

VPP/08, čl. VIII. odst. 4 b) Neuvedeno 

Pojištění s limitem 

plnění – první riziko 
VPP/08, čl. VIII. odst. 4 a) VPP, čl. 9 

Pojištění s limitem 

plnění – neplatí 

podpojištění 

Neuvedeno VPP, čl. 13, odst. 19 

Čerpání limitu – 

dopojištění 
VPP/08, čl. VIII. odst. 2 d) 

VPP, čl. 9, odst. 2, 

jen pro první riziko 

Postup ocenění 

majetku 
Neuvedeno Neuvedeno 

Odpovědnost 

za stanovení PČ 
VPP/08, čl. VIII. odst. 3 VPP, čl. 8, odst. 6 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 15: Rozsah ujednání o odpovědnosti za stanovení pojistné částky 

Pojistitel Ujednání dle pojistných podmínek pojistitelů 

KOOP 

Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě 

pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak.  

Limit pojistného plnění stanoví na svou odpovědnost pojistník. 

ČP Pojistník stanoví v pojistné smlouvě horní hranici plnění na vlastní odpovědnost. 

GP 

Pojistná částka je stanovena pojistníkem pro každou pojištěnou věc nebo 

pojištěný soubor věcí tak, aby odpovídala pojistné hodnotě věci nebo souboru 

věcí v době uzavření pojistné smlouvy. 

Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu, je horní hranicí plnění pojistitele 

ze všech pojistných událostí za pojistný rok částka stanovená pojištěným 

podle jeho uvážení a pojistné potřeby a sjednaná v pojistné smlouvě pro danou 

pojištěnou položku jako limit na první riziko. 

ALLIANZ 

Pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku. Pojistnou 

částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník. Pokud se pojistník liší 

od pojištěného, stanoví pojistník pojistnou částku po dohodě s pojištěným.  

Pojistník je povinen pojistnou částku stanovit tak, aby odpovídala pojistné 

hodnotě pojištěného majetku v době sjednání pojištění. Dále je pojistník povinen 

dbát, aby pojistná částka odpovídala pojistné hodnotě pojistného majetku 

i během trvání pojištění. Na žádost pojistníka může být výše pojistné částky 

v průběhu pojistného období změněna. Zpětná platnost změny je vyloučena. 

Nelze-li určit pojistnou hodnotu, nebo dohodnou-li se na tom pojistník 

a pojistitel, stanoví se na návrh pojistníka horní hranice pojistného plnění z jedné 

pojistné události ročním limitem pojistného plnění. 

Je-li v pojistné smlouvě dohodnuto, že se pojištění vztahuje na část hodnoty 

pojištěného majetku (zlomkové pojištění) stanoví se na návrh pojistníka 

v pojistné smlouvě ročními limity pojistného plnění pro jednotlivé pojištěné věci 

nebo jiné majetkové hodnoty a pojistná nebezpečí. 

UNIQA 

Pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu a je nejvyšší hranicí plnění 

pojistitele. Pojistná částka se stanoví pro jednotlivé položky věcí movitých 

a nemovitých a pojištěných nákladů. Pojistnou částku stanoví vždy na vlastní 

odpovědnost pojistník.  

ČSOBP 
Pojistná částka je na návrh pojistníka stanovena tak, aby odpovídala pojistné 

hodnotě předmětu pojištění v době uzavření pojistné smlouvy. 

ČPP 

Pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě je horní hranicí plnění pojistitele. 

Pojistná částka má odpovídat pojistné hodnotě věcí nebo souboru věcí. Pojistnou 

částku stanovuje na vlastní odpovědnost pojistník.  

HVP 

Pojistná částka se stanoví na návrh a odpovědnost pojistníka tak, aby odpovídala 

pojistné hodnotě pojistné věci nebo souboru věcí v době uzavření pojistné 

smlouvy.  

Nelze-li v době uzavření pojistné smlouvě určit pojistnou hodnotu, stanoví se 

na návrh a odpovědnost pojistníka horní hranice plnění limitu pojistného plnění.  

MAXIMA Neuvedeno 

SLAVIA 

Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě 

pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. 

Limit pojistného plnění stanoví na svou odpovědnost pojistník.  

TRIGLAV 

Pojistnou částku stanovuje pojištěný na vlastní odpovědnost. 

Není-li možné stanovit pojistnou hodnotu, určí pojistnou hodnotu pojištěný 

podle svého uvážení a své pojistné potřeby. 

Pramen: Vlastní zpracování 

Pozn.: MAXIMA neuvádí informaci v rámci PP. 



 
 

Příloha č. 16: Uvedeni informace o charakteristice „pojistná hodnota a položka 

majetku“   

 

KOOP 

Rozdělení majetku 
Druh pojistné 

hodnoty 

Informace v pojistných 

podmínkách 

Movité věci 

Vlastní 

Cizí užívané  
nová cena 

P - 150/05, čl. VII, odst. 1 

P - 150/05, čl. I, odst. 4 b 

Cizí převzaté 

(obecně) 
časová cena P - 150/05, čl. VII, odst. 2 

Vlastní zásoby  
náklady na nové 

vyrobení nebo 

pořízení  

P - 150/05, čl. VII, odst. 3 

Vlastní cenné věci 
náklady na nové 

vyrobení nebo 

pořízení 

P - 150/05, čl. VII, odst. 3 

Vlastní věci 

zvláštní hodnoty 
obvyklá cena P - 150/05, čl. VII, odst. 4 

Nemovité věci 

Vlastní  nová cena 
P - 150/05, čl. I, odst. 1, 3 

čl. VII, odst. 1 

Cizí (obecně) nová cena 
P - 150/05, čl. I, odst. 4 a) 

P - 150/05, čl. VII, odst. 1 

Pramen: Vlastní zpracování 

Pozn. Věci zaměstnanců pojistitel neuvádí. 

 

 

ČP 

Rozdělení majetku 
Druh pojistné 

hodnoty 

Informace v pojistných 

podmínkách 

Movité věci 

Vlastní 

Cizí po právu 

užívané  
nová cena DPPMP 2, čl. 3, odst. 4 a) 

Ostatní (obecně) 

Cizí převzaté 
časová cena 

DPPMP 2, čl. 3, odst. 4 b) 

DPPMP 2, čl. 5, odst. 13 

Vlastní věci 

zvláštní hodnoty  

Cizí věci zvláštní 

hodnoty 

obvyklá cena 

DPPMP 2, čl. 3, odst. 4 c) 

DPPMP 2, čl. 9, odst. 19, 20, 

21,22 

Nemovité věci 
Budova 

Jiná stavba 
nová cena DPPSP 2, čl. 3, odst. 2 

Pramen: Vlastní zpracování 

Pozn.: Věci zaměstnanců je možno zařadit do věcí ostatních a PH je časová cena. 

 

 

 

 

 



 
 

GP 

Rozdělení majetku 
Druh pojistné 

hodnoty 

Informace v pojistných 

podmínkách 

Movité věci 

Vlastní technické 

a obchodní 

vybavení provozu 

Nová cena 

Časová cena 

VPP PR - P 2005/01, čl. 19, odst. 1 

čl. 29 B 

Vlastní zásoby Nová cena 
VPP PR - P 2005/01, čl. 19, odst. 1 

čl. 29 C 

Cizí užívané 

technické 

a obchodní 

vybavení provozu 

Časová cena 

VPP PR - P 2005/01, čl. 19, odst. 1 

čl. 22, odst. 2 

čl. 29 B 

Cizí užívané 

zásoby 
Časová cena 

VPP PR - P 2005/01, čl. 19, odst. 1 

čl. 22, odst. 2 

čl. 29 C 

Vlastní cennosti, 

cenné věci, věci 

zvláštní hodnoty, 

písemnosti 

Není stanovena 

pouze první 

riziko 

VPP PR - P 2005/01, čl. 19, odst. 1 

čl. 22, odst. 3 

čl. 29 D 

Cizí věci převzaté 
Není stanovena 

pouze první 

riziko 

VPP PR - P 2005/01, čl. 19, odst. 1 

čl. 22, odst. 3 

Věci zaměstnanců Není stanovena  

Nemovité věci 

Vlastní budovy 
nová cena 

časová cena 

obvyklá cena 

VPP PR - P 2005/01, čl. 19, odst. 1 

čl. 29 A 

Cizí po právu 

užívané budovy 
časová cena 

VPP PR - P 2005/01, čl. 19, odst. 

1, 3 

čl. 22, odst. 2 

čl. 29 A 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

ALLIANZ 

Rozdělení majetku 
Druh pojistné 

hodnoty 

Informace v pojistných 

podmínkách 

Movité věci 

Vlastní 
Nová cena 

Časová cena 

Obvyklá cena 

VPP - P 1/11, čl. 21, odst. 3,4,5,6 

ZPP - P 1/11, čl. 6, odst. 2 
Cizí užívané 

Cizí převzaté 

Nemovité věci Vlastní 
Nová cena 

Časová cena 

Obvyklá cena 

VPP - P 1/11, čl. 21, odst. 3,4,5,6 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 



 
 

UNIQA 

Rozdělení majetku 
Druh pojistné 

hodnoty 

Informace v pojistných 

podmínkách 

Movité věci 

Výrobní a provozní 

zařízení Nová cena 

Časová cena 

Obecná cena 

UCZ/Živ/10, čl. 14, odst. 3 

Věci zaměstnanců 

Zásoby 

Nová cena 

s pevnou částkou 

nebo 

k rozhodnému 

dni 

UCZ/Živ/10, čl. 14, odst. 4 

Cenné papíry 
Kursovní lístek 

burzy cenných 

papírů UCZ/Živ/10, čl. 14, odst. 5 

Ostatní cenné 

papíry 
Tržní hodnota 

Vzory, modely, 

prototypy, 

exponáty 

Časová cena 

Obecná cena 
UCZ/Živ/10, čl. 14, odst. 6 

Věci zvláštní 

hodnoty 
Obecná cena UCZ/Živ/10, čl. 14, odst. 7 

Nemovité věci Budovy 
Nová cena 

Časová cena 

Obecná cena 

UCZ/Živ/10, čl. 10, odst. 2, 3 

 čl. 14, odst. 3 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

ČSOBP 

Rozdělení majetku 
Druh pojistné 

hodnoty 

Informace v pojistných 

podmínkách 

Movité věci 

Movité věci 

Nová cena 

Časová cena 

VPP Z 2007, čl. III, odst. 1,  

čl. VII odst. 3  
Zásoby 

Cennosti 

Nemovité věci Nemovité věci 
Nová cena 

Časová cena 

VPP Z 2007, čl. III, odst. 1,  

čl. VII odst. 2 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ČPP 

Rozdělení majetku 
Druh pojistné 

hodnoty 

Informace v pojistných 

podmínkách 

Movité věci 

Vlastní zásoby 
Pořizovací cena  

Vlastní náklady 

VPPM 1/07, čl. 4, odst. 3 

Vlastní cenné 

papíry 
Tržní hodnota 

Vlastní cenné 

papíry s úředním 

kurzem 
Střední kurz 

Vlastní ceniny, 

platební karty, šeky 

a šekové knížky 
Pojistná částka 

Vlastní spisy, 

plány, vzory, 

ukázkové modely 

Prokazatelné 

náklady na jejich 

pořízení 

Vlastní věci 

zvláštní hodnoty 

Cena stanovena 

soudním 

znalcem 

Vlastní movité věci 

ostatní – kromě 

výše uvedených 

Nová cena 

Časová cena 

Jiný způsob 

VPPM 1/07, čl. 2 

Cizí užívané Časová cena 
VPPM 1/07, čl. 4, odst. 3, písm. 

e) 

Nemovité věci 

Vlastní 
Nová cena 

Časová cena 

Jiný způsob 

VPPM 1/07, čl. 2 

Cizí užívané  Časová cena 
VPPM 1/07, čl. 4, odst. 3, písm. 

e) 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HVP 

Rozdělení majetku 
Druh pojistné 

hodnoty 

Informace v pojistných 

podmínkách 

Movité věci 

Vlastní věci 

provozní, výrobní 

a obchodní povahy 

Nová cena 

Časová cena 

Jiná cena 

VPP pro škodové pojištění, čl. 10 

SU pro movité věci, čl. 3 

Vlastní hotové 

a rozpracované 

výrobky a zásoby 

Cizí věci (pojištěný 

s nimi po právu 

nakládá) provozní, 

výrobní a obchodní 

povahy 

Cizí (pojištěný 

s nimi po právu 

nakládá) hotové 

a rozpracované 

výrobky a zásoby 

Nemovité věci 

Vlastní stavby 

Nová cena 

Časová cena 

Jiná cena 

VPP pro škodové pojištění, čl. 10 

SU pro stavby, čl. 3, odst. 1 

 

Cizí stavby 

užívané, 

spravované 

pojištěným 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

MAXIMA 

Rozdělení majetku 
Druh pojistné 

hodnoty 

Informace v pojistných 

podmínkách 

Movité věci 

Vlastní  

Nová cena 

Časová cena 

Modifikovaná 

cena 

Dohodnutá cena 

Cena určená 

jiným způsobem 

VPP pojištění podnikatelů, čl. II, 

odst. 1 a) 

čl. VI, odst. 1, 2  

Cizí užívané 
Časová cena 

VPP pojištění podnikatelů, čl. II, 

odst. 1 a) 

čl. VI, odst. 3 Cizí převzaté 

Nemovité věci 

Vlastní  

Nová cena 

Časová cena 

Modifikovaná 

cena 

Dohodnutá cena 

Cena určená 

jiným způsobem 

VPP pojištění podnikatelů, čl. II, 

odst. 1 a) 

čl. VI, odst. 1, 2 

Cizí užívané 
Časová cena 

VPP pojištění podnikatelů, čl. II, 

odst. 1 a) 

čl. VI, odst. 3 Cizí převzaté 

Pramen: Vlastní zpracování 



 
 

SLAVIA 

Rozdělení majetku 
Druh pojistné 

hodnoty 

Informace v pojistných 

podmínkách 

Movité věci 

Vlastní 

Cizí po právu 

užívaná  
nová cena 

110//08, čl. II, odst. 1, 3 

čl. VI 

Cizí převzaté 

(obecně) 
časová cena 110//08, čl. VI, odst. 2 

Vlastní zásoby  náklady na nové 

vyrobení nebo 

pořízení  

110//08, čl. VI, odst. 3 

Vlastní cenné věci 

Vlastní věci 

zvláštní hodnoty 
obvyklá cena 110//08, čl. VI, odst. 4 

Nemovité věci 

Vlastní  nová cena 
110//08, čl. II, odst. 1, 3 

čl. VI, odst. 1 

Cizí (obecně) nová cena 
110//08, čl. II, odst. 4 a) 

čl. VI, odst. 1 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

TRIGLAV 

Rozdělení majetku 
Druh pojistné 

hodnoty 

Informace v pojistných 

podmínkách 

Movité věci 

Vlastní ostatní 

běžné movité věci 
Nová cena 

Časová cena 
VPP, čl. 8, odst. 1 b) 

Vlastní zásoby 

Částka na 

znovuzřízení věci 

Částka na 

výrobu věci 

VPP, čl. 8, odst. 1 c) 

Cizí převzaté 

Časová cena VPP, čl. 8, odst. 1 d), e) 

Cizí užívané 

Vlastní cennosti  

Cena uvedená 

v pojistné 

smlouvě 

VPP, čl. 8, odst. 1 h) Vlastní cenné věci 

Vlastní věci 

zvláštní hodnoty 

Nemovité věci 
Vlastní budovy 

a ostatní stavby 
Nová cena 

Časová cena 
VPP, čl. 8, odst. 1 a) 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 17: Uvedení informace o charakteristice „pojistná hodnota a pojistné 

plnění“ 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

KOOP ČP GP 

Opotřebení a plnění 

na časovou cenu – 

nemovitosti 

P - 150/5, čl. VIII, 

odst. 3 

DPPSP 2, čl. 5, odst. 

2 

 

VPP PR - P 

2005/010, čl. 29, A, 

odst. 6 

Opotřebení a plnění 

na časovou cenu – 

movité věci 

P - 150/5, čl. VIII, 

odst. 3 

DPPMP 2, čl. 5, odst. 

2 

VPP PR – P 

2005/010, čl. 29, B, 

odst. 2 

Oprava nebo 

pořízení nové věci 

do tří let a plnění 

na časovou cenu – 

nemovitosti 

P - 150/5, čl. VIII, 

odst. 4 

DPPMP2, čl. 5, odst. 

11 

 

 

VPP PR – P 

2005/010, čl. 25, odst. 

10, 11 a) 

Oprava nebo 

pořízení nové věci 

do tří let a plnění 

na časovou cenu – 

movité věci 

Neuvedeno 
DPPSP 2, čl. 5, odst. 

5 

VPP PR – P 

2005/010, čl. 25, odst. 

10, 11 b) 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ALLIANZ UNIQA ČSOBP 

Opotřebení a plnění 

na časovou cenu - 

nemovitosti 

VPP - P 1/11, čl. 23, 

odst. 3 

UCZ/Živ/10, čl. 18, 

odst. 5 

VPP Z 2007, čl. IX, 

odst. 3 

Opotřebení a plnění 

na časovou cenu – 

movité věci 

VPP - P 1/11, čl. 23, 

odst. 3 

UCZ/Živ/10, čl. 18, 

odst. 5 

VPP Z 2007, čl. IX, 

odst. 3 

Oprava nebo 

pořízení nové věci 

do tří let a plnění 

na časovou cenu - 

nemovitosti 

VPP - P 1/11, čl. 23, 

odst. 3 
Neuvedeno 

VPP OC 2005, čl. VI, 

odst. 4 

Oprava nebo 

pořízení nové věci 

do tří let a plnění 

na časovou cenu – 

movité věci 

VPP - P 1/11, čl. 23, 

odst. 3 
Neuvedeno 

VPP OC 2005, čl. VI, 

odst. 4 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

SLAVIA TRIGLAV 

Opotřebení a plnění 

na časovou cenu - 

nemovitosti 

110/08, čl. VII, odst. 3 Neuvedeno 

Opotřebení a plnění 

na časovou cenu – movité 

věci 

110/08, čl. VII, odst. 3 Neuvedeno 

Oprava nebo pořízení nové 

věci do tří let a plnění 

na časovou cenu - 

nemovitosti 

110/08, čl. VII, odst. 4 VPP, čl. 13, odst. 16 

Oprava nebo pořízení nové 

věci do tří let a plnění 

na časovou cenu – movité 

věci 

110/08, čl. VII, odst. 4 VPP, čl. 13, odst. 16 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace 
Uvedení informace v pojistných podmínkách pojistitelů 

ČPP HVP MAXIMA 

Opotřebení a plnění 

na časovou cenu - 

nemovitosti 

VPPM 1/07, čl. 13, 

odst. 3 a 4 
Neuvedeno Neuvedeno 

Opotřebení a plnění 

na časovou cenu – 

movité věci 

VPPM 1/07, čl. 13, 

odst. 3 a 4 
Neuvedeno Neuvedeno 

Oprava nebo 

pořízení nové věci 

do tří let a plnění 

na časovou cenu - 

nemovitosti 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 

Oprava nebo 

pořízení nové věci 

do tří let a plnění 

na časovou cenu – 

movité věci 

Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 



 
 

Příloha č. 18: Rozsah ujednání o výši opotřebení při pojištění na novou cenu 

Pojistitel 
Ujednání dle pojistných podmínek pojistitelů 

k nemovitým věcem k movitým věcem 

KOOP 

Pokud byla věc poškozena, zničena nebo ztracena, a její opotřebení nebo jiné 

znehodnocení přesáhlo 70 %, vyplatí pojistitel: 

- V případě zničení nebo ztracení – částku odpovídající přiměřeným nákladům 

na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci 

- V případě poškození – částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu 

poškozené věci  

Pojistné plnění vyplatí pojistitel pouze do výše časové ceny bezprostředně 

před pojistnou událostí. 

ČP 

Pokud však byla časová cena pojištěné stavby nižší než 30 % její nové ceny, 

pojišťovna poskytne pojistné plnění:  

- V případě zničení nebo ztracení – částku odpovídající časové ceně pojištěné 

věci 

V případě poškození – částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu 

sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení 

GP 

Pojistná hodnota budovy je její časová 

cena, tj. nová cena snížená o částku 

odpovídající stupni opotřebení nebo 

jiného znehodnocení budovy, pokud 

opotřebení přesáhne 60 % nové ceny 

Pojistná hodnota technického 

a obchodního vybavení provozu je 

časová cena, tj. nová cena snížená 

o částku odpovídající stupni 

opotřebení nebo jiného znehodnocení 

věci, pokud opotřebení přesáhne 

70 % nové ceny. 

Pojistná hodnota budovy je její obecná 

cena, tj. cena budovy, za kterou ji lze 

v daném čase a místě obvykle koupit, 

pokud je budova poškozena určena 

ke zbourání nebo trvale 

znehodnocena. 

ALLIANZ 

Pokud je věc pojištěna na novou cenu, poskytne pojistitel pojistné plnění 

přesahující časovou cenu, pouze pokud míra opotřebení věci nebude v době 

vzniku pojistné události větší než 60 %. 

UNIQA 

V případě, kdy míra opotřebení nebo jiného znehodnocení části nebo celku 

jednotlivé položky předmětu pojištění přesahuje v době vzniku pojistné 

události 70 % nové ceny, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze v časové 

ceně. 

ČSOBP 

Pokud byla věc poškozena, zničena nebo ztracena, a její opotřebení nebo jiné 

znehodnocení přesáhlo 70 %, vyplatí pojistitel: 

- V případě zničení nebo ztracení – částku odpovídající přiměřeným nákladům 

na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci 

- V případě poškození – částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu 

poškozené věci  

Pojistitel vyplatí částku pouze do výše časové ceny bezprostředně 

před pojistnou událostí. 

ČPP 

V případě zničení nebo ztráty věci poskytuje pojistitel v pojištění majetku 

plnění ve výši nové hodnoty věci, tj. částky potřebné k pořízení nové věci 

stejného druhu a parametrů v místě obvyklé ceny. U věci, jejíž časová hodnota 

představovala méně než 40 % nové hodnoty věci, poskytuje pojistitel plnění 

ve výši časové hodnoty. 
V případě poškození věci, poskytuje pojistitel v pojištění majetku plnění 

ve výši účelně vynaložených nákladů na opravu věci, nejvýše však ve výši 

nové hodnoty věci. U věci, jejíž časová hodnota představovala méně než 40 % 

nové hodnoty věci, poskytuje pojistitel plnění nejvýše ve výši časové ceny. 



 
 

 

Pojistitel 
Ujednání dle pojistných podmínek pojistitelů 

k nemovitým věcem k movitým věcem 

HVP Neuvedeno Neuvedeno 

MAXIMA Neuvedeno Neuvedeno 

SLAVIA 

Pokud byla věc poškozena, zničena nebo ztracena, a její opotřebení nebo jiné 

znehodnocení přesáhlo 70 %, vyplatí pojistitel: 

- V případě zničení nebo ztracení – částku odpovídající přiměřeným nákladům 

na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci 

- V případě poškození – částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu 

poškozené věci  

Pojistitel vyplatí částku pouze do výše časové ceny bezprostředně 

před pojistnou událostí. 

TRIGLAV Neuvedeno Neuvedeno 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 19: Rozsah ujednání o provedení opravy nebo znovupořízení při pojištění 

na novou cenu 

Pojistitel 
Ujednání dle pojistných podmínek pojistitelů  

k nemovitým věcem k movitým věcem 

KOOP 

Oprava a znovupořízení – do tří let 

Poškození věci – částka odpovídající 

přiměřeným nákladům na její opravu 

sníženou o částku odpovídající stupni 

opotřebení nebo jiného znehodnocení 

s přihlédnutím k případnému 

zhodnocení nahrazovaných částí. 

Zničení věci – plnění do výše časové 

ceny 

Neuvedeno 

ČP 

Oprava a znovupořízení – do tří let 

Plnění pouze do výše časové ceny 

postižené věci 

Oprava a znovupořízení – do tří let 

Plnění pouze do výše časové ceny 

postižené věci 

GP 

Oprava a znovupořízení – není 

stanovena doba 
Poškození věci – úhrada nákladů, 

maximální plnění do výše časové ceny 

Zničení věci – obecná cena 

Krácení nákladů na opravu 

Oprava a znovupořízení – není 

stanovena doba 
Poškození věci – úhrada nákladů 

Zničení věci – časová cena 

ALLIANZ 

Pokud je věc pojištěna na novou cenu, poskytne pojistitel pojistné plnění 

přesahující časovou cenu, pouze pokud pojištěný do tří let od pojistné události 

provede znovupořízení věci movité a nemovité. 

UNIQA Neuvedeno Neuvedeno 

ČSOBP 

Oprava a znovupořízení – do tří let 

Pojistné plnění pouze do výše časové ceny poškozeného nebo zničeného 

předmětu pojištění 

ČPP Nestanovuje Neuvedeno 

HVP Nestanovuje Neuvedeno 

MAXIMA Nestanovuje Neuvedeno 

SLAVIA 

Oprava a znovupořízení – do tří let 

Poškození věci – částka odpovídající 

přiměřeným nákladům na její opravu 

sníženou o částku odpovídající stupni 

opotřebení nebo jiného znehodnocení 

s přihlédnutím k případnému 

zhodnocení nahrazovaných částí. 

Zničení věci – plnění do výše časové 

ceny 

Neuvedeno 

TRIGLAV 
Oprava a znovupořízení – do tří let 

Poškození a zničení věci – plnění do výše časové ceny 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 20: Rizika pojistníka v neznalosti informace o pojištěném předmětu 

Riziko pojistníka v neznalosti informace o 

specifikaci 

majetku 

položce 

majetku 

možnosti pojištění souboru nebo položky 

definici souboru věcí 

možnosti sjednání výluky ze souboru věcí 

postupu připojištění a odpojištění věci v rámci souboru 

a o maximálním navýšení souboru věcí 

specifikování souboru a položek majetku 

definování pojmů vztahujícím se k NV 

definování pojmů vztahujícím se k MV 

vlastnickém 

vztahu 

k majetku 

pojištění cizích věcí za podmínky ujednání do pojistné smlouvy 

obsahu pojmu cizí věc 

pojištění věcí zaměstnanců  

obsahu souboru věci zaměstnanců 

znalosti podmínky pro PPL u věcí zaměstnanců, tj. škoda vzniklá 

na těchto věcech nebude uhrazena z jiného pojištění 

významu pojištění cizího pojistného rizika z hlediska práv 

a povinnosti pojistníka a pojištěného  

znalosti podmínky pro PPL u cizích věcí, tj. nelze uplatnit nárok 

na odškodnění z jiného pojištění 

pojištění vlastních věcí, které musí firma oprávněně užívat 

k činnosti a musí mít věci vedené v účetnictví 

poloze 

vzniku 

škody 

na majetku 

místu pojištění pro NV a MV 

místu pojištění pro celé území ČR 

územnímu rozsahu pojištění 

podmínce pro uložení věcí v závislosti na pojistném nebezpečí 

výlukách 

z majetku 

výlukách z MV a MV 

možnosti připojištění některých výluk 

stanovení 

pojistné 

hodnoty 

majetku 

pojistné 

hodnotě – 

obecné 

informace 

definicích pojmů PH a PČ 

definici pojmu horní hranice pojistného plnění 

definicím pojmů NC, ČC, OC, JC 

pojištění na první riziko, vč. podpojištění a čerpání PČ 

pojištění zlomkové, vč. podpojištění a čerpání PČ 

odpovědnosti za stanovení PČ 

definicím pojmů podpojištění a přepojištění 

pojistné 

hodnotě 

a druhu 

majetku 

druhu pojistné hodnoty k položkám majetku 

možnosti ujednání dle pojistných potřeb do pojistné smlouvy 

stanovení PČ u prvního rizika 

pojistné 

hodnotě 

a pojistném 

plnění 

pojištění na novou cenu a ujednání k výši PPL 

pojištění na časovou cenu a ujednání k výši PPL 

pojištění na novou cenu a ujednání k výši PPL, pokud opotřebení 

pojištěného majetku přesáhne stanovenou míru 

pojištění na novou cenu a ujednání k výši PPL, pokud nebude 

pojištěný majetek opraven nebo znovupořízení do stanovené doby 

po pojistné události 

Pramen: Vlastní zpracování 

 



 
 

Příloha č. 21: Syntéza základních informací k živelnímu pojištění podniku v kategorii 

„specifikace pojištěného majetku“ 

Informace vztahující se ke specifikaci pojištěného majetku 

Charakteristika Informace 
Číslo 

informace 

Položka majetku 

Nutnost specifikování souboru nebo položky do pojistné 

smlouvy 
1 

Možnost pojištění souboru nebo položky 2 

Definice souboru věcí 3 

Automatické připojištění a odpojištění v rámci souboru 

věcí 
4 

Maximální navýšení PH souboru 5 

Možnosti sjednání výluky ze souboru věcí 6 

Vlastnický vztah 

k majetku 

Možnost pojištění vlastních věcí 7 

Nutnost ujednání pojištění cizích věcí do pojistné smlouvy 

– nejsou automaticky pojištěny 
8 

Možnost pojištění převzatých MV 9 

Možnost pojištění převzatých NV 10 

Možnost pojištění užívaných MV 11 

Možnost pojištění užívaných NV 12 

Možnost pojištění věcí zaměstnanců 13 

Definice souboru věci zaměstnanců 14 

Specifikování podmínky pro PPL u věcí zaměstnanců, tj. 

škoda vzniklá na těchto věcech není uhrazena z jiného 

pojištění 
15 

Význam pojištění cizího pojistného rizika z hlediska práv 

a povinností pojistníka a pojištěného  
16 

Specifikování podmínky pro PPL u cizích věcí, tj. nelze 

uplatnit nárok na odškodnění z jiného pojištění 
17 

Poloha vzniku 

škody na majetku 

Nutnost specifikování místa pojištění do pojistné smlouvy 18 

Bližší specifikace místa pojištění 19 

Možnost sjednání místa pojištění pro celé území ČR 20 

Výluky z majetku 

Výluky z pojištěného majetku 21 

Možnost sjednání pojištění vyloučené věci – ujednání 

do pojistné smlouvy 
22 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 22: Syntéza základních informací živelního pojištění podniku v kategorii 

„stanovení pojistné hodnoty majetku“ 

Informace vztahující se ke stanovení pojistné hodnoty pojištěného majetku 

Charakteristika Informace 
Číslo 

informace 

Pojistná hodnota 

– obecné 

informace 

Definice pojmů pojistná hodnota a pojistná částka 23 

Definice pojmu horní hranice pojistného plnění 24 

Definice pojmů NC, ČC 25 

Definice pojmu OC 26 

Možnost pojištění na první riziko 27 

Vzdání se podpojištění u prvního rizika 28 

Čerpání pojistné částky u pojištění prvního rizika 29 

Možnost zlomkového pojištění 30 

Možnost pojištění s limitem plnění 31 

Upozornění na dopojištění limitu plnění po PPL 32 

Definice podpojištění 33 

Definice přepojištění 34 

Definice přepojištění dle zákona  35 

Upozornění na PPL v případě přepojištění 36 

Odpovědnost za stanovení PČ 37 

Pojistná hodnota 

a druh majetku 

Pojistná hodnota vlastních NV 38 

Pojistná hodnota cizích užívaných NV 39 

Pojistná hodnota cizích převzatých NV 40 

Pojistná hodnota vlastních MV 41 

Pojistná hodnota cizích užívaných MV 42 

Pojistná hodnota cizích převzatých MV 43 

Pojistná hodnota vlastních zásob 44 

Pojistná hodnota 

a pojistné plnění 

Pojištění na novou cenu a ujednání k výši PPL 45 

Pojištění na časovou cenu a ujednání k výši PPL 46 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 23: Vyhodnocení asymetrie informací v oblasti základních informací 

dle  kategorie „specifikace pojištěného majetku“ 

Číslo 

INFO 

Součet INFO dle pojistitelů 

Součet INFO 

dle pojistného 

trhu 
K

O
O

P
 

Č
P

 

G
P

 

A
L

L
IA

N
Z

 

U
N

IQ
A

 

Č
S

O
B

P
 

Č
P

P
 

H
V

P
 

M
A

X
IM

A
 

S
L

A
V

IA
 

T
R

IG
L

A
V

 

a
b

so
lu

tn
ě 

v
 %

 

1 A A A A A A A A A A A 11 100 

2 A A A A A A A A A A A 11 100 

3 A A A  A A A A A A A 10 91 

4 A A A  A A  A A A  8 73 

5 A     A A A A A A 7 64 

6  A   A  A     3 27 

absol. 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 50 76 

v % 83 83 67 33 83 83 83 83 83 83 67 76  

7 A A A A A A A A A A A 11 100 

8 A A A A A A A A A A A 11 100 

9 A A A A A A A A A A A 11 100 

10 A A A  A A A A A A  9 82 

11 A A A A  A A A A A A 10 91 

12 A A A   A A A A A  8 73 

13  A A  A    A   4 36 

14   A  A    A   3 27 

15  A A      A   3 27 

16 A   A A     A  4 36 

17   A         1 9 

absol. 7 8 10 5 7 6 6 6 9 7 4 75 62 

v % 64 73 91 45 64 55 55 55 82 64 36 62  

18 A A A A A A A A A A A 11 100 

19   A  A A A  A  A 6 55 

20 A   A A  A   A A 6 55 

absol. 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 23 70 

v % 67 33 67 67 100 67 100 33 67 67 100 70  

21 A A A A A A A A A A A 11 100 

22 A A A A A A A A A A A 11 100 

absol. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 100 

v % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

absol. 16 16 18 11 17 15 16 14 18 16 13 170 70 

v % 73 73 82 50 77 68 73 64 82 73 59 70  

Pramen: Vlastní zpracování 

Pozn.:  

Čísla informací jsou uvedena v Příloze č. 21. 

 „A“ – informace je v PP uvedena. 

„absol.“ - absolutně 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 24: Vyhodnocení asymetrie informací v oblasti základních informací 

dle kategorie „stanovení pojistné hodnoty pojištěného majetku“ 

Číslo 

INFO 

Součet INFO dle pojistitelů 

Součet INFO 

dle pojistného 

trhu 
K

O
O

P
 

Č
P

 

G
P

 

A
L

L
IA

N
Z

 

U
N

IQ
A

 

Č
S

O
B

P
 

Č
P

P
 

H
V

P
 

M
A

X
IM

A
 

S
L

A
V

IA
 

T
R

IG
L

A
V

 

a
b

so
lu

tn
ě 

v
 %

 

23 A A A A A A A A A A A 11 100 

24 A A A A A A A A A A A 11 100 

25 A A A A A A A A A A A 11 100 

26 A A A A A     A  6 55 

27 A A A A A A A A A A A 11 100 

28  A A A A  A A A  A 8 73 

29 A  A  A  A  A A A 7 64 

30 A  A A  A    A  5 45 

31 A A A A  A A A  A A 9 82 

32 A  A    A   A  4 36 

33 A  A A A A A A A A A 10 91 

34   A A   A A    4 36 

35    A    A    2 18 

36   A         1 9 

37 A A A A A A A A  A A 10 91 

absol. 11 8 14 12 9 8 11 10 7 11 9 110 67 

v % 73 53 93 80 60 53 73 67 47 73 60 67  

38 A A A A A A A A A A A 11 100 

39 A  A    A A A A  6 55 

40 A       A A A  4 36 

41 A A A A A A A A A A A 11 100 

42 A A A A   A A A A A 9 82 

43 A A A A    A A A A 8 73 

44 A  A A A A A A A A A 10 91 

absol. 7 4 6 5 3 3 5 7 7 7 5 59 77 

v % 100 57 86 71 43 43 71 100 100 100 71 77  

45 A A A A A A A A A A A 11 100 

46 A A A A A A A A A A A 11 100 

absol. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 100 

v % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

absol. 20 14 22 19 14 13 18 19 16 20 16 191 72 

v % 83 58 92 79 58 54 75 79 67 83 67 72  

Pramen: Vlastní zpracování 

Pozn.: 

Čísla informací jsou uvedena v Příloze č. 22. 

 „A“ – informace je v PP uvedena. 

„absol.“ - absolutně 

 

 



 
 

Příloha č. 25: Celkové vyhodnocení asymetrie informací v oblasti základních 

informací dle „pojištěného předmětu“ živelního pojištění podniku 

Informace Součet INFO dle pojistitelů 

Součet 

INFO dle 

pojistného 

trhu 

ch
a

ra
k

te
ri

st
ik

a
 

ce
lk

o
v

ý
 p

o
če

t 
 

K
O

O
P

 

Č
P

 

G
P

 

A
L

L
IA

N
Z

 

U
N

IQ
A

 

Č
S

O
B

P
 

Č
P

P
 

H
V

P
 

M
A

X
IM

A
 

S
L

A
V

IA
 

T
R

IG
L

A
V

 

a
b

so
lu

tn
ě
 

v
 %

 

Položka 

majetku 
6 

5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 

50 76 

83 83 67 33 83 83 83 83 83 83 67 

Vlastnický 

vztah 

k majetku 

11 

7 8 10 5 7 6 6 6 9 7 4 

75 62 

64 73 91 45 64 55 55 55 82 64 36 

Poloha 

vzniku 

škody 

na majetku 

3 

2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 

23 70 

67 33 67 67 100 67 100 33 67 67 100 

Výluky 

z majetku 
2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 100 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Obecné 

INFO k PH 
15 

11 8 14 12 9 8 11 10 7 11 9 

110 67 

73 53 93 80 60 53 73 67 47 73 60 

Pojistná 

hodnota 

a druh 

majetku 

7 

7 4 6 5 3 3 5 7 7 7 5 

59 77 

100 57 86 71 43 43 71 100 100 100 71 

Pojistná 

hodnota 

a pojistné 

plnění 

2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

22 100 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Součty 

INFO 

a
b

so
lu

tn
ě
 

36 30 40 30 31 28 34 33 34 36 29 

361 71 

v
 %

 

78 65 87 65 67 61 74 72 74 78 63 

Pramen: Vlastní zpracování 



 
 

 

Příloha č. 26: Syntéza omezujících informací v kategorii „specifikace pojištěného 

majetku“ 

Informace vztahující se ke kategorii „specifikaci pojištěného majetku“ 

Charakteristika Omezující informace 
Číslo 

informace 

Poloha vzniku škody 

na majetku 

Podmínka uložení pro POŽÁR pro peníze a cennosti O1 

Podmínka uložení pro ZÁPLAVU, POVODEŃ a VODU 

pro zásoby 
O2 

Podmínka uložení pro ZÁPLAVU, POVODEŇ a VODU 

pro cizí věci převzaté   
O3 

Podmínka uložení ZÁPLAVU, POVODEŃ  a VODU 

pro další věci * 
O4 

Podmínka uložení pro DALŠÍ POJISTNÁ ŽIVELNÍ 

NEBEZPEČÍ ** pro další věci *** 
O5 

Výluky z majetku 

Umělecká díla jako součást nemovitosti  O6 

Jiné stavby O7 

Stavby na vodních tocích O8 

Cennosti, cenné věci a písemnosti O9 

Věci zvláštní hodnoty O10 

Vzorky, názorné modely, prototypy O11 

Věci na výstavě O12 

Autorská práva a jiná nehmotná práva majetkového 

charakteru 
O13 

Peněžní automaty O14 

Pramen: Vlastní zpracování 

Pozn.: * Uvedením „pro další věci“ je míněno, že se jedná o další věci neuvedené 

dle informací O1 – O3. 

** Uvedením „pro DALŠÍ POJISTNÁ ŽÍVELNÍ NEBEZPEČÍ“ je míněno, že se jedná 

o další živelní nebezpečí neuvedené dle informací O1 - O4. 

*** Uvedením „pro další věci“ je míněno, že se jedná o další věci neuvedené 

dle informací O1- O4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 27:  Syntéza omezujících informací v kategorii „stanovení pojistné hodnoty 

majetku“ 

Informace vztahující se ke kategorii „stanovení pojistné hodnoty majetku“ 

Charakteristika Omezující informace 
Číslo 

informace 

Pojistná hodnota – 

obecné informace 

Omezení horní hranice pojistného plnění  

- pojistná částka na jednu a všechny pojistné události 

v průběhu pojistného roku 

- pojistná částka na jednu pojistnou událost, pojistné 

plnění za pojistný rok do dvojnásobku pojistné částky 

O15 

Pojistná hodnota 

a pojistné plnění 

Omezení k pojištění na novou cenu pro NV 

- ujednání k výši pojistného plnění, pokud opotřebení 

pojištěného majetku přesáhne 70 % 
O16 

Omezení k pojištění na novou cenu pro NV 

- ujednání k výši pojistného plnění, pokud opotřebení 

pojištěného majetku přesáhne 60 % 
O17 

Omezení k pojištění na novou cenu pro MV 

- ujednání k výši pojistného plnění, pokud opotřebení 

pojištěného majetku přesáhne stanovenou 70 % 
O18 

Omezení k pojištění na novou cenu pro MV 

- ujednání k výši pojistného plnění, pokud opotřebení 

pojištěného majetku přesáhne stanovenou 60 % 
O19 

Omezení k pojištění na novou cenu pro NV 

- ujednání k výši pojistného plnění, pokud nebude 

pojištěný majetek opraven nebo znovupořízen 

po pojistné události 

O20 

Omezení k pojištění na novou cenu pro MV 

- ujednání k výši pojistného plnění, pokud nebude 

pojištěný majetek opraven nebo znovupořízen 

po pojistné události 

O21 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 28: Vyhodnocení asymetrie informací v oblasti omezujících informací 

dle kategorie „specifikace pojištěného majetku“  

Číslo 

INFO 

Součet INFO dle pojistitelů 

Součet INFO 

dle pojistného 

trhu 
K

O
O

P
 

Č
P

 

G
P

 

A
L

L
IA

N
Z

 

U
N

IQ
A

 

Č
S

O
B

P
 

Č
P

P
 

H
V

P
 

M
A

X
IM

A
 

S
L

A
V

IA
 

T
R

IG
L

A
V

 

a
b

so
lu

tn
ě 

v
 %

 

O1  A A A   A    A 5 45 

O2 A A A  A A A A   A 8 73 

O3 A  A  A A A A    6 55 

O4   A  A A A A    5 45 

O5   A         1 9 

absol. 2 2 5 1 3 3 4 3 0 0 2 25 45 

v % 40 40 100 20 60 60 80 60 0 0 40 45  

O6  A A         2 18 

O7 A A A   A A A    6 55 

O8 A A     A   A  4 36 

O9 A A A A A A A A A A  10 91 

O10 A A A  A A A A A A  9 82 

O11 A A A  A A  A A A  8 73 

O12  A  A A A      4 36 

O13      A      1 9 

O14      A      1 9 

absol. 5 7 5 2 4 7 4 4 3 4 0 45 45 

v % 56 78 56 22 44 78 44 44 33 44 0 45  

absol. 7 9 10 3 7 10 8 7 3 4 2 70 45 

v % 50 64 71 21 50 71 57 50 21 29 14 45  

Pramen: Vlastní zpracování 

Pozn.: 

 Čísla informací jsou uvedena Příloze č. 26. 

 „A“ – informace je v PP uvedena. 

„absol.“ - absolutně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 29: Vyhodnocení asymetrie informací v oblasti omezujících informací 

v kategorii „stanovení pojistné hodnoty majetku“  

Číslo 

INFO 

Součet INFO dle pojistitelů 

Součet INFO 

dle pojistného 

trhu 
K

O
O

P
 

Č
P

 

G
P

 

A
L

L
IA

N
Z

 

U
N

IQ
A

 

Č
S

O
B

P
 

Č
P

P
 

H
V

P
 

M
A

X
IM

A
 

S
L

A
V

IA
 

T
R

IG
L

A
V

 

a
b

so
lu

tn
ě 

v
 %

 

O15   A A  A  A   A 5 45 

absol. 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 45 

v % 0 0 100 100 0 100 0 100 0 0 100 45  

O16 A A A A A A A   A  8 73 

O17   A A   A     3 27 

O18 A A A A A A A   A  8 73 

O19    A   A     2 18 

O20 A A A A  A    A A 7 64 

O21  A A A  A     A 5 45 

absol. 3 4 5 6 2 4 4 0 0 3 2 33 50 

v % 50 67 83 100 33 67 67 0 0 50 33 50  

absol. 3 4 6 7 2 5 4 1 0 3 3 38 49 

v % 43 57 86 100 29 71 57 14 0 43 43 49  

Pramen: Vlastní zpracování 

Pozn.: 

Čísla informací jsou uvedena v Příloze č. 27 

„A“ – informace je v PP uvedena. 

„absol.“ - absolutně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 30: Celkové vyhodnocení asymetrie informací v oblasti omezujících 

podmínek „pojištěného předmětu“ živelního pojištění podniku 

Informace Součet INFO dle pojistitelů 

Součet 

INFO dle 

pojistného 

trhu 

ch
a

ra
k

te
ri

st
ik

a
 

ce
lk

o
v

ý
 p

o
če

t 
 

K
O

O
P

 

Č
P

 

G
P

 

A
L

L
IA

N
Z

 

U
N

IQ
A

 

Č
S

O
B

P
 

Č
P

P
 

H
V

P
 

M
A

X
IM

A
 

S
L

A
V

IA
 

T
R

IG
L

A
V

 

a
b

so
lu

tn
ě
 

v
 %

 

Poloha 

vzniku 

škody na 

majetku 

5 

2 2 5 1 3 3 4 3 0 0 2 

25 45 

40 40 100 20 60 60 80 60 0 0 40 

Výluky 

z majetku 
9 

5 6 5 2 4 7 4 4 3 4 0 

44 44 

56 67 56 22 44 78 44 44 33 44 0 

Obecné 

INFO 

k PH 

1 

0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

5 45 

0 0 100 100 0 100 0 100 0 0 100 

Pojistná 

hodnota 

a pojistné 

plnění 

6 

3 4 5 6 2 4 4 0 0 3 2 

33 50 

100 67 83 100 33 67 67 0 0 50 33 

Součty 

INFO 

a
b

so
lu

tn
ě
 

10 13 16 10 9 15 12 8 3 7 5 

108 47 

v
 %

 

48 62 76 48 43 71 57 38 14 33 24 

Pramen: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 31: Rozhodovací model: „Model MAJETEK – DRUH PH“ 

 

Pramen: Vlastní zpracování 


