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ANOTACE 
Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu pojistného trhu a povinně 

smluvním pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Současně 

vyhodnocuje nabídky pojišťoven dle různých kritérií.  
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ÚVOD 
 

Povinné ručení, tedy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

musí mít dle zákona 168/1999 Sb. každé vozidlo, které je provozováno na pozemní 

komunikaci. Základním smyslem tohoto pojištění je zajistit pojistnou ochranu škody 

způsobené motorovým vozidlem, tzn. pokrývá škody způsobené provozem vozidla druhé 

osobě do výše sjednaného limitu, nikdy ovšem neuhradí škodu na našem vozidle a škodu           

na zdraví řidiče, který nehodu způsobil. V současné době nabízí povinné ručení na českém 

trhu celkem 14 pojišťoven. 

Pojistný trh v České republice zaznamenal od ledna 2009 řadu změn. Tyto změny          

se týkají především pojištění vozidel. Hlavní změna spočívá v povinných příspěvcích 

nepojištěných řidičů do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Sazba příspěvku                

se podle druhu vozidla pohybuje od 20 do 300 Kč denně. Dle statistiky vyplývá, že na našem 

trhu je každé deváté vozidlo nepojištěné a škody způsobené nepojištěnými vozidly jsou každý 

rok vyšší, což by se nyní mohlo změnit. Další změnou je, že jediným platným dokladem, 

kterým se prokazuje sjednání povinného ručení je Zelená karta. Dále byla zavedena                   

tzv. ekologická daň a byl navýšen limit škody pro oznamovací povinnost u dopravních nehod. 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu současného stavu pojistného trhu 

v České republice a vyhodnocení poskytovaných služeb jednotlivých pojišťoven v oblasti 

povinné smluvního  pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla.  
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1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU POJISTNÉHO TRHU 

1.1 Základní pojmy 
 

Pojistný trh je prostředí kde se střetává nabídka a poptávka v oblasti pojistné ochrany 

krytí rizik. Komerční pojišťovny se na tomto trhu snaží prosadit a dosáhnout tak významného 

postavení. Pojistný trh ovlivňuje stát pomocí právních norem. „Pojišťovny se chovají jako 

podnikatelské subjekty, tzn. že se nezabývají pouze poskytováním pojistné ochrany krytí rizik 

za úplatu, ale snaží se efektivně investovat dočasně volné peněžní prostředky. Na pojistný trh 

lze tudíž pohlížet jako na trh dvou neoddělitelných oblastí: 

 Věcný pojistný trh - zde se střetává nabídka a poptávka po finanční službě 

pojištění.“1 Tento trh lze členit podle předmětu pojištění a zajištění (životní          

a neživotní pojištění) a podle subjektů ovlivňující trh (komerční pojišťovny, 

zajišťovny, pojistníci, pojištění, zprostředkovatelé, dozor v pojišťovnictví, stát 

a další subjekty pojistného trhu).  

 Investiční pojistný trh – zde se střetává nabídka a poptávka po investování 

volných peněžních prostředků. Investování těchto prostředků probíhá 

prostřednictvím bankovních depozit, cenných papírů, nemovitostí atd.  

Pojistný trh je ovlivňován velkým množstvím faktorů, které lze rozdělit na vnější        

a vnitřní. Mezi vnější faktory zejména patří vývoj inflace, vývoj a objem hrubého domácího 

produktu, vývoj nezaměstnanosti, průměrná mzda obyvatel, počet obyvatel (věková struktura 

obyvatel), objem výdajů domácností a další faktory. Mezi vnitřní faktory patří pojišťovací            

a zajišťovací činnosti, které provádějí komerční pojišťovny a zajišťovny, poptávka               

po pojišťění vytvářená pojistníky (resp. pojištěnými), zprostředkovatelská činnost 

zprostředkovatelů pojištění, regulace pojistného trhu dozorem v pojišťovnictví, činnost 

asociace pojišťoven a další faktory. 

Pojišťovnictví je obchod s rizikem a je součástí finančního trhu. Na jedné straně 

pojišťovny přebírají riziko a na druhé straně obchodují a snaží se dosáhnout zisku, což sebou 

přináší konkurenci, boj o zákazníka, sledování trhu, ale i nové produkty. Hlavním cílem bylo 

pomáhat v situacích, kdy jednotlivec v případě škody nemůže sám krýt veškeré její následky. 

Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky, které se zabývá pojišťovací, zajišťovací              

a zábrannou činností. Pojištění a pojišťovnictví zasahuje do všech činností, které se týkají 

                                                 
1 CHLAŇ, Alexander; VOŽENÍLEK, Václav. Pojišťovnictví. Vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. 
Kapitola 2.5, Pojistný trh, s. 16 
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každého občana i podniků. Pojištění v tržní ekonomice představuje peněžní vztahy, pomocí 

níž se vytváří a rozdělují peněžní pojistné rezervy.  

Pojištění je závazkovým právním vztahem, v němž mají účastníci rovné postavení.       

A zároveň se jedná o vztah, ve kterém pojišťovna na sebe bere závazek, že pojištěnému 

uhradí škodu, která mu vznikla dle pojistných podmínek. Právní vztah vzniká mezi 

pojistníkem nebo pojištěným a pojistitelem. Pojistníkem je fyzická nebo právnická osoba, 

která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu. Pojistník nemusí být zároveň pojištěnou 

osobou. Pojištěným je osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se 

pojištění vztahuje. Pojistitel je pojišťovna, která uzavírá smlouvu s pojištěným nebo 

pojistníkem. Obmyšlený je osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti 

pojištěného. Tato osoba je uvedena v pojistné smlouvě. 

Komerční pojišťovny „jsou pojišťovny, jejímž předmětem podnikání je pojišťovací 

činnost a hlavním cílem je poskytování služeb, dosáhnout zisku a zajistit si významné 

postavení na trhu.“2 Pojišťovny nabízí na našem trhu velké množství pojistných produktů               

(v současné době se jedná podle ČAP přibližně o 250 produktů). Počet pojišťoven na našem 

trhu v posledních letech mírně stoupá. V Evropě existuje asi 5 000 pojišťoven, což znamená, 

že konkurence je silná zejména na národních pojistných trzích.  
 

Tabulka č. 1: Vývoj počtu pojišťoven v ČR v letech 1991 - 2007 

Rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Počet pojišťoven 3 12 20 27 35 35 40 41 42 

životních     5 4 5 2 4 5 3 
neživotních     7 10 15 14 18 19 21 

z toho: 

univerzálních     8 13 15 19 18 17 18 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Počet pojišťoven 41 43 42 42 40 45 49 52 * 

životních  3  3 3 3 3 5 6 6 - 
neživotních  20 23  22 23 21 23 27 29 - 

z toho: 

univerzálních  18  17 17 16 16 17 16 17 - 
*) údaj není k dispozici 
Zdroj: Výroční zpráva ČAP 2007 

1.2 Transformace českého pojišťovnictví 
V českých zemích byla založena první pojišťovna v roce 1827 s obchodním názvem 

První Česká vzájemná pojišťovna se sídlem v Praze. Zakladatelem byl František Josef, hrabě 

                                                 
2  MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. 
Kapitola 10, Glosář, s. 111 
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z Vrtby a Matyáš, hrabě z Thurnu a Hohensteinu.V roce 1830 byla založena Moravskoslezská 

vzájemná pojišťovna se sídlem v Brně.  

„Po vzniku Československé republiky na trhu aktivně působily nejen tuzemské 

pojišťovny, ale také zahraniční. V době protektorátu za 2. světové války bylo na našem území  

více než 700 pojišťoven a pojišťovacích spolků.“3 Tyto pojišťovny byly 24. října 1945 

znárodněny a k řízení pojišťovnictví sloužila Pojišťovací rada v Praze. Dne 20 listopadu 1946 

bylo vládou vyhlášeno usnesení o vzniku pěti pojišťoven, které měly formu národních 

podniků a do nich byly začleněny všechny pojišťovny, které do té doby působily na našem 

území. Od 1. ledna 1947 působilo v Československu pouze pět pojišťoven: 

 Pojišťovna Slavia, národní podnik – vyhláška č. 2086/1946, 

 Pražská pojišťovna, národní podnik - vyhláška č. 2088/1946, 

 První československá pojišťovna, národní podnik - vyhláška č. 2090/1946, 

 Pojišťovna Slovan, národní podnik - vyhláška č. 2092/1946, 

 Nemocenská pojišťovna, národní podnik - vyhláška č. 2094/1946. 

Dne 25. května 1948 byla vydána vyhláška č. 977 o sloučení pojišťoven a vznikl 

pouze jeden ústav - Československá pojišťovna, která měla opět formu národního podniku. 

Tento rok v pojišťovnictví nastal přelom. Na pojistném trhu vznikl monopol jedné pojišťovny. 

V roce 1968 byl vydán zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (s účinností            

od 1. ledna 1969), který rozdělil stávající  Státní pojišťovnu a vytvořil dva samostatné 

subjekty – Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa se sídlem 

v Bratislavě. Monopolní postavení, které trvalo několik desítek let, skončilo počátkem 

devadesátých let.  

Dne 28. května 1991 byl vydán zákon č. 185/1995 Sb. o pojišťovnictví, který umožnil 

provozovat pojišťovací činnost na území České republiky subjektům, které splňují podmínky 

pro tuto činnost. Na základě tohoto zákona začalo provozovat během dvou let pojišťovací 

činnost 20 pojišťoven. Počet pojišťoven má každoročně spíše vzrůstající tendenci. V současné 

době na našem trhu působí více jak 50 pojišťoven.  

Hlavním úkolem transformace pojišťovnictví bylo nalezení optimálního řešení 

přechodu od poskytování pojištění v podmínkách centrálně plánované ekonomiky 

k rozvinutému pojistnému trhu a rozšíření nabízených produktů. 
 

                                                 
3 HRADEC, Milan; KŘIVOHLÁVEK, Václav; ZÁRYBNICKÁ, Jana. . Vyd. Praha: Vysoká škola finanční a 
správní, o.p.s., 2005. Kapitola 1.3., Československé a české pojištění, s.17 
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1.2.1 Česká pojišťovna, a.s. 
Česká pojišťovna patří v současné době mezi univerzální pojišťovny, která na našem 

trhu nabízí produkty životního i neživotního pojištění. Historie této pojišťovny sahá                 

až do roku 1927, kdy byla v Praze založena První česká vzájemná pojišťovna, která nabízela 

pouze požární pojištění nemovitostí. V druhé polovině 19. století byla již tak silnou 

pojišťovnou, že bez problémů vyplatila náhrady škody několika velký požárů včetně požáru 

rozestavěného Národního divadla. Počátkem 20. století začala nabízet produkty životního 

pojištění, pojištění proti vloupání a pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu.  

Po roce 1948 vznikla jako jediná Československá pojišťovna a své monopolní 

postavení si udržela na našem trhu až do roku 1991. V současné době si stále drží výsadní 

postavení. „V loňském roce její tržní podíl činil 29,5 %, má přibližně 4 900 zaměstnanců, 

6 000 obchodních zástupců a více než 700 obchodních míst.“4  
 

1.3 Legislativa v České republice 
Zákon 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, který nabyl účinnosti dne 28. května 1991,           

byl pro pojišťovnictví velice významný, jelikož umožnil vstup komerčních pojišťoven               

na pojistný trh v České republice. Vzhledem k novému systému účetnictví, byla v roce 1993 

schválena novela zákona o pojišťovnictví, zákon č. 320/1993 Sb., na kterou navázala 

vyhláška Ministerstva financí č. 52/1994 Sb., kterou byla upravena problematika  tvorby, 

použití a způsob umístění technických rezerv pojišťovny. „Právní úpravu činnosti pojišťoven 

obsahoval i obchodní zákoník, občanský zákoník a daňové zákony. Soubor těchto právních 

předpisů umožnil zakládání nových pojišťoven a rozvoj konkurence, rozšiřování nabídky 

pojistných produktů a zkvalitnění poskytovaných služeb“5.    

Další důležitou změnou v právním systému přinesl rok 1999, kdy došlo k transformaci 

zákonného pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla na pojištění smluvní povinné,     

a to zákonem č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. Na tento zákon navázala vyhláška            

č. 205/1999 Sb. V tomto roce byla vydána novela tohoto zákona, zákon  č. 307/1999 Sb., 

který rozšířil výjimky z povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu pro vozidla speciálních 

policejních a jiných služeb. 

                                                 
4 Česká pojišťovna [online]. Dostupný na WWW: <http://www.ceskapojistovna.cz/historie-a-vyvoj.html>. 
5 CHLAŇ, Alexander; VOŽENÍLEK, Václav. Pojišťovnictví. Vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. 
Kapitola 1.2 Vývoj českého pojišťovnictví v letech 1991 – 2000, s. 6 
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Dalším klíčovým zákonem přijatým v roce 1999 byl zákon č. 363/1999 Sb.,                  

o pojišťovnictví a o změně souvisejících zákonu. Tento zákon rozšířil pravomoci  

Ministerstva financí v oblasti prevence finančního zdraví pojišťovny, registrace pojišťovacích 

a zajišťovacích makléřů, vymezení informačních povinností pojišťovny. Posledním zákonem 

vydaným v tomto roce, byl zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 

v oblasti cestovního ruchu a o změně občanského zákoníku a zákona o živnostenském 

podnikání. V tomto zákoně je upraveno smluvní pojištění záruky pro případ úpadku cestovní 

kanceláře.  

 

Obrázek č. 1 : Klasifikace pojištění podle formy vzniku pojištění 

 
                           Zdroj:MARTINOVIČOVÁ, Dana.: Pojišťovnictví, vydáno 2006 

 

V roce 2004 byl vydán zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích             

a likvidátorech pojistných událostí. Na tento zákon navázala vyhláška č. 582/2004 Sb. Dále 

byl vydán zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. 

Klíčový význam pro pojišťovny má zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, jehož součástí je novela zákona o daních z příjmů, která stanovila maximální 

společný limit do výše 24 000 Kč za rok pro osvobození od daně příspěvků na penzijní 

připojištění a částek pojistného na soukromé životní pojištění od téhož zaměstnavatele. 

Rovněž byl přijatý zákon č. 215/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,     

a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně o přestupcích 

byl stanoven limit škody, do kterého nemusí být přivolána k dopravní nehodě policie. Jedná 

se o částku 50 000 Kč a níže.  
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1.3.1 Česká kancelář pojistitelů  
 

Česká kancelář pojistitelů se sídlem v Praze, je právnickou osobou, která byla zřízena 

zákonem č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dne 30. července 1999 

jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území České republiky oprávněni 

provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.  

Česká kancelář pojistitelů v rozsahu stanovém zákonem spravuje garanční fond, 

provozuje hraniční pojištění, zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě 

kanceláří, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, spolupracuje se státními 

orgány ve věcech týkající se pojištění  odpovědnosti, vede evidence a statistiky pro účely 

pojištění odpovědnosti a podílí se na předcházení škodám v provozu na pozemních 

komunikacích.  

Člen kanceláře je povinen platit Kanceláři příspěvky, které lze použít pouze 

k zabezpečení její působnosti. Členové Kanceláře ručí za její závazky v poměru podle výše 

svých příspěvků a za tímto účelem jsou povinni tvořit technické rezervy, dle zákona 

č.363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví .  

Od 1. ledna 2009 dle § 24c zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla, jsou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla, povinni uhradit zákonný příspěvek do Garančního fondu za každý den, kdy 

není vozidlo pojištěno.  
 

Tabulka č. 2: Přehled denních sazeb příspěvku do garančního fondu 

Kategorie vozidla Denní sazba 
motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm 20 Kč 
motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm 30 Kč 
osobní automobil s objemem válců motoru  do 1 850 ccm 50 Kč 
osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 ccm 70 Kč 
autobus 160 Kč 
nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 t nebo přípojné 
vozidlo s největší přípustnou hmotností 3,5-10 t 130 Kč 
tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 t 
nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 t 300 Kč 
speciální vozidlo 80 Kč 
přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3,5 t 30 Kč 
zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40 Kč 
ostatní vozidla 60 Kč 

 

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů 
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1.4 Ukazatele úrovně českého pojistného trhu 
 

Pojistný trh v České republice se neustále vyvíjí a bez ukazatelů úrovně pojistného 

trhu nelze zhodnotit pojišťovací činnost a úroveň komerčních pojišťoven na pojistném trhu. 

Obecně tyto ukazatele hodnotí použití zdrojů a vynaložených prostředků. 

 „Mezi ukazatele úrovně pojistného trhu patří:  

 předepsané pojistné v daném roce, 

 pojistné plnění, 

 škodovost, 

 pojištěnost, 

 koncentrace pojistného trhu.“6 

1.4.1 Předepsané pojistné v daném roce 
 

 

Předepsané pojistné je pojistné, které je stanoveno na předem dohodnuté pojistné 

období. Neuhrazením ve stanovené lhůtě zaniká a pojišťovna má nárok na dlužné pojistné. 

Podle výše tohoto ukazatele se komerční pojišťovny seřazují na pojistném trhu.  
 

Tabulka č. 3: Pojišťovny s nejvyšším tržním podílem na trhu v roce 2008 

Pojišťovna Předepsané pojistné 
(v tis. Kč) 

Tržní podíl 
(v %) 

Česká pojišťovna, a.s.          40 386 385          29,6       
Kooperativa, pojišťovna, a.s.          30 730 010          22,5       
Allianz pojišťovna, a.s.            9 861 988            7,2       
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB            9 485 129            6,9       
Generali Pojišťovna, a.s.            8 579 613            6,3       
ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR            7 902 754            5,8       
Pojišťovna České spořitelny, a.s.            6 680 097            4,9       
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.            5 425 080            4,0       
UNIQA pojišťovna, a.s.            4 378 188            3,2       
PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. - 
AMCICO AIG LIFE 

           2 168 034            1,6       

Komerční pojišťovna, a.s.            2 030 264            1,5       
AXA životní pojišťovna, a.s.            1 533 459            1,1       

 

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů 
 

Ve výše uvedené tabulce je uvedeno prvních dvanáct pojišťoven na pojistném trhu 

v roce 2008 dle výše předepsaného pojistného. Rozhodující postavení na našem trhu                   

                                                 
6 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. 
Kapitola 9, Ukazatele úrovně českého pojistného trhu, s. 82 
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si udržuje stejně jako v posledních letech Česká pojišťovna, a.s. Podíl této pojišťovny            

se neustále snižuje, v roce 1993 činil 87,1%7 a postupně se dostal až na současných 29,6 %. 

Kooperativa, pojišťovna, a.s. dosáhla tržního podílu 22,5 %, což je pouze o 7,1 % méně       

než  u České pojišťovny, a.s. 
 

1.4.2 Pojistné plnění 
 

Pojistné plnění je částka, která je vyplacená pojišťovnou jako náhrada za vzniklou 

škodu v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.  

Plnění pojistitele zahrnuje dva druhy odškodnění pojistné události:  

 plnění v nové ceně, 

 plnění v časové ceně (po odpočtu amortizace za stáří věci, případně jiné 

znehodnocení, které nastalo již před pojistnou událostí).  

Při pojistném plnění v nové ceně je vyplácená částka odpovídající přiměřeným 

nákladům na nákup nové věci stejného druhu, kvality a technických parametrů. 
 

Tabulka č. 4: Vyplacené pojistné plnění v letech 2000 – 2007  

  2000 2001 2002 2003 
Pojistné plnění celkem 37 159 491 39 597 056 56 143 529 58 338 482 

životní pojištění 10 335 455 12 372 735 12 404 787 14 913 460 z 
toho: neživotní pojištění 26 824 036 27 224 321 43 738 742 43 425 022 
  2004 2005 2006 2007 
Pojistné plnění celkem 57 046 540 51 943 819 54 547 010 58 724 195 

životní pojištění 23 132 796 18 632 170 17 147 838 20 982 469 z 
toho: neživotní pojištění 33 913 744 33 311 649 37 399 172 37 741 726 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČAP 2007 
 

I přes skutečnost, že počty vyřízených pojistných událostí klesají, náklady na pojistná 

plnění  vzrostly. Pojistná plnění se v roce 2007 zvýšila o 7,7 % proti 5,0 % v předcházejícím 

roce. Zejména vzrostlo pojistné plnění v životním pojištění celkem 22,4 %.  

1.4.3 Škodovost 
 

„Škodovost vyjadřuje poměr mezi výškou poskytnutých pojistných plnění a výškou 

předepsaného pojistného. Měla by být menší než netto pojistné v % a rozhodně by neměla 

dosahovat 100 % pojistného. Pokud nastane případ, že je škodovost vyšší něž netto pojistné, 

jde o ekonomicky nevyrovnané pojistné a pojišťovně produkuje ztrátu.“8 

                                                 
7 Výroční zpráva ČKP 2008 
8 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006.  
Kapitola 9, Ukazatele úrovně českého pojistného trhu, s. 83 
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V roce 2007 bylo vyřízeno 2 261 715 pojistných událostí, tj. o 1,1 % méně                   

než v přecházejícím roce. Počet vyřízených pojistných událostí u havárie motorových vozidel           

se zvýšil o 1,5 % oproti 9 % v roce 2006.  
 

Tabulka č. 5: Počet vyřízených pojistných událostí v letech 2000 - 2007 

  2000 2001 2002 2003 
Vyřízené pojistné události 2 000 625 2 079 560 2 157 471 2 193 006 

životní pojištění 599 420 664 501 885 024 860 036 z 
toho: neživotní pojištění 1 401 205 1 415 059 1 272 447 1 332 970 
  2004 2005 2006 2007 
Vyřízené pojistné události 2 457 887 2 331 565 2 292 094 2 261 715 

životní pojištění 1 191 452 921 523 792 624 785 365 z 
toho: neživotní pojištění 1 266 435 1 410 042 1 499 470 1 476 350 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČAP 2007 
 

1.4.4 Pojištěnost 
 

Pojištěnost je „poměr předepsaného pojistného k hrubému domácímu produktu 

v běžných cenách.“9  V tržním hospodářství vyjadřuje kapacitu pojistného trhu vyjádřených 

v procentech.  

V roce 2001 ukazatel pojištěnosti dosáhl nejvyšší hranice, a to hodnoty 4,1 %.                

Od tohoto roku pojištěnost v České republice klesá. Při porovnání s pojistným trhem 

Evropské unie vyplývá, že dosažená úroveň pojištěnosti u nás v současné době není ani 

poloviční.  
 

Tabulka č. 6: Pojištěnost v letech 2000 – 2007 (v %) 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Pojištěnost v ČR 3,2 3,4 3,7 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 

životní pojištění 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 z 
toho: neživotní pojištění 2,2 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 
Pojištěnost v EU (25) 8,5 7,6 8,1 8,2 8,3 8,7 8,8 8,8 

životní pojištění 5,6 5,3 5,0 4,9 5,0 5,4 5,5 5,5 z 
toho: neživotní pojištění 2,9 2,3 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČAP 2007 
 

 
 

                                                 
9 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. 
Kapitola 9, Ukazatele úrovně českého pojistného trhu, s. 84 
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2. ASPEKTY A NÁLEŽITOSTI POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
ZA ŠKODU Z PROVOZU VOZIDEL 

2.1 Právní úprava pojištění 
Předmětem právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tj. zákon 

137/2008 Sb. (s účinností od 1.6. 2008), kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisu, zákon č. 062/2002 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

Novela č. 137/2008 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

z provozu motorového vozidla přináší řadu důležitých změn. Novela výslovně stanovuje,      

že každé vozidlo musí být pojištěno, i když není používáno, tedy s výjimkou pokud je vozidlo 

dočasně z provozu vyřazeno odevzdáním registrační značky do depozitu. Z povinného ručení 

jsou hrazeny náklady na léčení, které vynaložila zdravotní pojišťovna poškozeného. Nyní se 

na viníka dopravní nehody může obrátit zdravotní pojišťovna poškozeného, aby se odkázal   

na svou odpovědností pojišťovnu, která vzniklé náklady bude hradit jako škodu. Dále se mění 

sankce za provoz vozidla bez pojištění. V současné době za provoz motorového vozidla              

bez uzavřeného pojištění hrozí pokuta 5 000 Kč až 40 000 Kč a za nepředložení Zelené karty 

činí pokuta 1 500 Kč až 3 000 Kč (na místě do 1 500 Kč), z to důvodu, že od ledna 2009                  

se sjednání pojištění prokazuje pouze Zelenou kartou.  
 

Tabulka č. 7: Počet registrovaných a pojištěných vozidel v České republice za rok 2008 

  Registrované Pojištěné 
Leden 6 788 165 5 940 311 
Únor 6 829 607 5 988 779 
Březen 6 871 048 5 965 110 
Duben 6 912 490 6 071 264 
Květen 6 912 490 6 101 994 
Červen 6 995 373 6 144 686 
Červenec 7 028 917 6 161 033 
Srpen 7 062 460 6 212 089 
Září 7 096 004 6 224 515 
Říjen 7 089 267 6 223 671 
Listopad 7 082 531 6 202 840 
Prosinec 7 075 794 6 263 313 

 

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů 
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Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, definuje celou řadu pojmů, upravuje vznik  

a zánik pojištění. Stanovuje informační povinnosti pojistitelů a některé jeho části mají 

harmonizační charakter, pokud jde např. o právní úpravu vybraných pojištění (pojištění úvěru, 

pojištění záruky apod.). 

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných 

událostí, především upravuje podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů                 

a samostatných likvidátorů pojistných událostí, zřizuje jejich registr a upravuje výkon státního 

dozoru nad jejich činností. Zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví může na našem 

území provozovat právnická nebo fyzická osoba jako: 

 vázaný pojišťovací zprostředkovatel, 

 podřízený pojišťovací zprostředkovatel, 

 pojišťovací agent, 

 pojišťovací makléř, 

 pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není Česká 

republika.  

Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona                   

o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 39/2004 Sb., o pojišťovnictví. Zákon upravuje podmínky provozování 

pojišťovací a zajišťovací činnosti (vč. zprostředkovatelů) a státní dozor. Vyhláška                   

č. 303/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a o změně některých souvisejících zákonů             

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vychází z úpravy platné v ES, 

zejména pak, Směrnice Rady, 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu 

motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, 

ve znění směrnic Rady 72/430/EHS a 84/5/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/14/ES. 

Druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu 
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motorových vozidel, ve znění směrnice Rady 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/14/ES. 

Třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu 

motorových vozidel, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti 

z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS, ve znění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES ze dne 11. května 2005, kterou 

se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti 

z provozu motorových vozidel. 
 

2.2 Právní aspekty pojištění 
Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidel je pojištění, které je podle zákona 

povinen uzavřít každý majitel motorového vozidla a pokrývá veškeré škody, které byly 

způsobeny provozem vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Povinné ručení hradí 

oprávněné nároky na náhradu těchto škod: 

 škody na zdraví nebo usmrcení – bolestné, ztížení uplatnění ve společnosti, 

ztráta na výdělku po dobu i po skončení pracovní neschopnosti, náklady               

na léčení, přiměřené náklady na pohřeb apod., 

 škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním – např. odtah 

poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, 

 škoda, která má povahu ušlého zisku – např. poškozené vozidlo na podnikání,  

 účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při uplatňování 

jeho nároků na náhradu škody,  

 náklady na léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou. 

V případě vzniku nároku na plnění nehody nebo jiného poškození vozidla, musí být 

splněno několik podmínek, aby pojišťovna škodu proplatila. Jedná se o tyto podmínky: 

 škodná událost nastala v době, kdy bylo v platnosti povinné ručení, 

 škodná událost nenastala v důsledku našeho zavinění, 

 škodná událost nastala na území těchto států: Albánie, Andora, Belgie, Bosna  

a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 
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Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, 

Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, 

Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, 

Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, 

Ukrajina a Vatikán.  

Ovšem pojišťovna nemusí poskytnou ze zákona náhradu škody za těchto předpokladů: 

 škoda na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, 

 náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění       

v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož 

provozem byla škoda způsobena, 

 škoda, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, 

 škoda, kterou utrpěl manžel/ka nebo osoby, které s poškozeným žily v době 

vzniku škodné události ve společné domácnosti, 

 škoda na věcech přepravovaných tímto vozidlem, 

 škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla, 

 škoda vzniklá mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným 

vozidlem, pokud nebyly způsobeny provozem jiného vozidla, 

 škoda způsobená provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném 

motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto 

účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla 

provozu na pozemních komunikacích.  
 

2.2.1 Limity pojistného plnění u povinného ručení 
 

Limitem plnění je nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodní události. Limity 

si stanovuje každá pojišťovna samostatně v pojistných podmínkách, ale za určitých podmínek. 

Podle zákona č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vozidlem jsou 

pro pojišťovny stanoveny minimální limity plnění. V případě vzniku škody je pojišťovna 

povinna na základě povinného ručení krýt škody a to v minimální výši:  

 pro případ škody na zdraví 35 mil. Kč na každého zraněného či usmrceného, 

 pro případ škody na majetku 18 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených. 

Škodu, která tento limit přesáhne musí pojištěný zaplatit sám. V současné době 

některé pojišťovny nabízí vyšší limit pojistného plnění. Maximální hranice zákonem 
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stanovena není. Platí pravidlo, že čím vyšší limit, tím nižší je riziko, že škoda sjednanou 

částku přesáhne. 
 

2.2.2 Systém bonus a malus 
 

Systém bonus a malus, který funguje od roku 2000, motivuje řidiče k jízdě bez nehod. 

Kdo jezdí beze škod, získá slevu na pojistném, tedy bonus. Ve většině případů získá tento 

řidič pětiprocentní slevu na pojistném za každých 12 měsíců bez nehody. Naopak pokud řidič 

způsobí nehodu se základní sazbou, pojistné je za každou nehodu zatíženo malem ve výši            

50 %, avšak maximální malus může dosáhnout až 200 %. V případě, že řidič už má nějaký 

bonus na svém kontě, tak za každou způsobenou škodu se mu zvýší pojistné o 10 %.              

Např. pokud má řidič bonus ve výši 25 % a způsobí nehodu, je mu pojistné sníženo o 10 %, 

ale i přes tuto skutečnost má stále zvýhodněnou sazbu o 15 %. Při pětiletém a delším období 

bez nehod se může celkový bonus vyšplhat až na maximální slevovou hranici, kterou většina 

pojišťoven stanovuje na 25 %. Při změně pojišťovny nárok na bonus nezaniká, ale přenáší           

se na další pojišťovnu, na základě potvrzení předešlé pojišťovny o „beznehodovosti“ nebo                  

o průběhu pojištění.  
 

Tabulka č. 8: Systém bonus-malus jednotlivých pojišťoven v roce 2009 

Slevy a bonusy pojišťoven 

Slevy 
pojistného Počet měsíců předchozího pojištění bez nehody 

Pojišťovna 1-11 12-23 24-35 36-47 48-59 60-71 72-83 84-95 96-107 108-119 120     
a více 

Allianz 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
ČP  0% 5% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 50% 
ČPP 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
ČSOB 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Direct 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Generali 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Kooperativa 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Uniqa 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Dolnorakouská 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Triglav 0% 5% 10% 15% 25% 35% 45% 60% 60% 60% 60% 
Wüstenrot 0% 10% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 60% 60% 60% 

 

Zdroj: www. adresy jednotlivých pojišťoven  
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Z níže uvedené tabulky vyplývá, že v posledních letech nehodovost  v České republice 

klesá. V roce 2008 bylo způsobeno celkem 160 376 nehod, při kterých bylo 992 osob 

usmrceno. V porovnání s rokem 2007 došlo k poklesu nehod, a sice o 22 360 nehod                 

(tj. o 12,2 %), o 131 usmrcených osob (tj. o 11,7 %), o 151 těžce zraněných osob (tj. o 3,8 %), 

o 606 lehce zraněných osob (tj. o 2,4 %) a výše hmotné škody byla o 725,8 mil. Kč nižší         

(tj. o 8,6 %).  

 

Tabulka č. 9: Nehodovost v České republice v letech 1999 - 2008 

Rok Počet nehod Usmrceno Těžce 
zraněno 

Lehce 
zraněno 

Hmotná škoda 
v mil. Kč 

1999 225 690 1 322 6 093 28 747 7 148,8 
2000 211 516 1 336 5 525 27 063 7 095,8 
2001 185 664 1 219 5 493 28 297 8 243,9 
2002 190 718 1 314 5 492 29 013 8 891,2 
2003 195 851 1 319 5 253 30 312 9 334,3 
2004 196 484 1 215 4 878 29 543 9 687,4 
2005 199 262 1 127 4 396 27 974 9 771,3 
2006 187 965 956 3 990 24 231 9 116,3 
2007 182 736 1 123 3 960 25 382 8 467,3 
2008 160 376 992 3 809 24 776 7 741,5 

 

Zdroj:Policie České republiky 

2.2.3 Pojistná smlouva 
 

Povinné ručení vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem                  

a pojistitelem. Pojistitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu. Pojištění odpovědnosti nelze 

přerušit, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

Náležitosti pojistné smlouvy: 

 určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle, 

 doba trvání pojištění, 

 limit pojistného plnění, 

 výše pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení, 

 forma a místo oznámení škodné události 

Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky. Pojistnými podmínkami se podle 

zákona o pojišťovnictví rozumí podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných 

smluv. Jedná se o všeobecné pojistné podmínky a zvláštní nebo doplňkové pojistné 

podmínky. Pojistné podmínky obsahují  podmínky vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení 

pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout 
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pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Pojistník musí být   

s pojistnými podmínkami vždy seznámen před uzavřením pojistné smlouvy. 

Uzavřít povinné ručení je v současné době jednoduchá činnost, která zabere jen 

několik minut, což je způsobeno možností sjednat si povinné ručení online. V opačném 

případě, kdy je potřeba zákonné pojištění zrušit, tak snadné to být nemusí. Povinné ručení           

se uzavírá obvykle na dobu 1 roku s automatickým prodloužením a platby probíhají ročně, 

pololetně nebo čtvrtletně. Například změnu pojišťovny lze uskutečnit pouze k výročnímu dni, 

kdy bylo sjednáno povinné ručení, za podmínky, že původní pojistná smlouva byla řádně 

ukončena. Aby byla smlouva ukončena, musí pojistník doručit pojišťovně nejpozději šest 

týdnů před výročním dnem výpověď pojistné smlouvy. Pokud se tak nestane bude smlouva 

ukončena k následujícímu výročnímu dni. Vypovědět uzavřenou smlouvu lze v případě 

vyřazení vozidla z evidence vozidel (i dočasného). Mezi další příčiny zániku patří: 

nezaplacení pojistného ani při upomínce, uplynutím doby, na kterou bylo povinné ručení 

sjednáno, prodej vozidla, odcizení vozidla apod. 
 

2.3 Změny v povinném ručení v roce 2009 
 

Český pojistný trh v roce 2009 zaznamenal řadu změn, které se týkají pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Mění se pravidla pro volání policie 

k nehodě, zavádí se nová ekologická daň, pokuty za neplacení pojistného a zelená karta         

se stala jediným platným dokladem povinného ručení. 

2.3.1 Dopravní nehody 
 

Od 1. ledna 2009 je navýšen limit škody pro oznamovací povinnost u dopravních 

nehod z 50 000 Kč na 100 000 Kč, tzn. pokud je odhadovaná škoda vyšší než 100 000 Kč,    

je nutné k dopravní nehodě přivolat policii. Policii je nutné volat v následujících případech 

bez ohledu na výši odhadované škody:  

 dojde-li při nehodě ke zranění nebo k usmrcení osoby, 

 dojde-li při nehodě k poškození pozemní komunikace nebo její součásti              

(např. dopravní značky, svodidla apod.), 

 dojde-li při nehodě na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí                  

ke škodě přesahující 100 000 Kč, 

 dojde-li při nehodě ke škodě (bez ohledu na výši odhadované škody)                   

na majetku třetí osoby (např. poškození zaparkovaného vozidla).  Pokud, ale 

nastane případ, kdy půjde o škodu na vozidle, které je v majetku třetí osoby 
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(např. leasingové společnosti), ale jeho řidič měl na nehodě účast, policie se 

k nehodě volat nebude,  

 dojde-li při nehodě k poškození obecně prospěšného zařízení                   

(např. přejezdového zabezpečovacího zařízení), 

 dojde-li při nehodě k poškození životního prostředí (např. úniku kapalin                 

z vozidla), 

 nebudeme-li  po nehodě sami schopni obnovit plynulost provozu, 

 nedohodneme-li se s účastníkem nehody na zavinění. 

Pokud nenastane výše uvedený důvod nebo škoda nepřesáhne částku vyšší                   

než 100 000 Kč, není potřeba k dopravní nehodě volat policii, ale je nutné sepsat záznam             

o dopravní nehodě. Zápis o dopravní nehodě může mít libovolnou formu, ale musí obsahovat 

tyto náležitosti: 

 hodinu, datum a místo nehody, 

 popis dopravní nehody a její průběh, 

 popis škody na vozidlech, 

 identifikaci vozidel, kterých se týká dopravní nehoda (typ, rok výroby, státní 

poznávací značka), 

 identifikaci účastníků dopravní nehody (jméno, příjmení, trvalé bydliště 

pojištěného, telefonický kontakt, adresa pojišťovny, číslo řidičského průkazu), 

 podpisy řidičů. 

V současné době by měl každý řidič vozit ve vozidle doporučený tiskopis „Záznam      

o dopravní nehodě“, který umožní zhotovení zápisu ve dvou kopiích. Součástí zápisu mohou 

být údaje o svědcích dopravní nehody, nákres nehody apod. Povinností viníka dopravní 

nehody je doručit vyplněný formulář své pojišťovně, která odškodní poškozeného.  
 

2.3.2 Příspěvek do garančního fondu ČKP 
 

Od dvaceti do tří set korun denně budou muset zaplatit všichni motoristé, kteří nemají 

pro vozidlo sjednané  povinné ručení. Podle statistiky České kanceláře pojistitelů 

k 31.12.2008 je takových vozidel 812 481, což není zanedbatelné číslo. Příspěvek                  

do garančního fondu České kanceláře pojistitelů nenahrazuje povinné ručení, tzn. pokud bude 

způsobena nehoda nepojištěným vozidlem, zaplatí ji osoba, která bude za škodu zodpovědná. 

Příspěvek se hradí zpětně za období, kdy vozidlo nebylo pojištěno a slouží ke spoluúčastí     

na krytí škod hrazených z garančního fondu. Tento systém má být účinným nástrojem                

ke snížení počtu nekrytých vozidel na našich silnicích. 
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Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je pro všechny 

vlastníky motorových vozidel ze zákona povinné. Ovšem podle statistiky ČKP je                

v České republice každé deváté registrované vozidlo nepojištěné i přes skutečnost, že              

od 1. června 2008 může provozovatel nepojištěného vozidla dostat pokutu až do výše            

40 000 Kč a zákaz činnosti  spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu               

1 roku. Škody způsobené nepojištěnými vozidly nejsou zanedbatelné a v posledních pěti 

letech se zvýšil výrazně jejich finanční objem. V loňském roce škody způsobené motoristy 

bez povinného ručení dosáhly 469,7 mil. Kč. Z garančního fondu kanceláře, ze kterého jsou 

hrazeny škody způsobené nepojištěnými vozidly, byla v roce 2008 poskytnuta částka                

přes 300 mil. Kč10, což se nárůst o 9 % oproti roku 2007. 
 

Tabulka č. 10: Vývoj nepojištěných škod v letech 2004 – 2008 

Rok  Evidované 
nepojištěné škody 

Objem škod vzniklých 
v daném roce v mil. Kč

2004 4920 376,8 
2005 5098 427,7 
2006 4853 444,1 
2007 4712 451,5 
2008 4895 469,7 

 

Zdroj: Česká tisková kancelář 
 

Od 1. ledna 2009 nastala zásadní změna, která spočívá v povinných příspěvcích 

nepojištěných řidičů do garančního fondu ČKP, ze kterého jsou hrazeny škody vzniklé 

nepojištěnými vozidly. V tabulce č.11 jsou uvedeny příklady vozidel s různým objemem 

motoru výše příspěvku za den, týden a měsíc. 
 

Tabulka č. 11: Vzorový příklad denních sazeb příspěvku do garančního fondu 

Doba nepojištění 1 den 7 dní 30 dní 
Model Objem motoru Výkon Hmotnost Výše příspěvku 
Honda 600 591 cm3 33 kW 285 kg 30 Kč 210 Kč 900 Kč
Peugeot 106 954 cm3 33 kW 1 220 kg 50 Kč 350 Kč 1 500 Kč
Škoda 105 1 046 cm3 33 kW 1 275 kg 50 Kč 350 Kč 1 500 Kč
Škoda Felicia 1 289 cm3 40 kW 1 420 kg 50 Kč 350 Kč 1 500 Kč
VW Passat 1 896 cm3 81 kW 1 850 kg 70 Kč 490 Kč 2 100 Kč
Tatra 613 3 495 cm3 122 kW 2 140 kg 70 Kč 490 Kč 2 100 Kč

Zdroj: Česká kancelář pojistitelů 

 

                                                 
10 Výroční zpráva ČKP 2008 
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2.3.3 Zelená karta 
 

Zelená karta je mezinárodní doklad o pojištění, který platí ve většině státech Evropy. 

Řidiči už nemusí předkládat při registraci vozidla nebo kontrole policie doklad o pojištění. 

Přijatá novela zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přinesla      

významnou změnu. Prokazování existence pojištění od 1.6. 2008 do 31.12. 2008 bylo možné 

dvěma způsoby, tedy dokladem o pojištění nebo zelenou kartou.  

Od 1. ledna 2009 došlo k zásadním změnám: 

 zelená karta se stala jediným platným dokladem povinného ručení, 

 změna vzoru Zelené karty, 

 rozšíření platnosti Zelené karty o Rusko. 

Lhůta pro používání nynějšího vzoru Zelené karty je do konce roku 2010. V období  

od 1. ledna do 31. prosince 2010 je možné prokazovat povinné ručení třemi typy: 

 současným vzorem Zelené karty bez vyznačené územní platnosti pro Rusko, 

 současným vzorem Zelené karty s rozšířenou územní platností o Rusko, 

 novým vzorem Zelené karty platným od 1. ledna 2009. 

Zelená karta obsahuje veškeré údaje o vozidle, které musí být v souladu se skutečným 

stavem. Případné změny musí majitel vozidla nahlásit příslušné pojišťovně a nechat                  

si vystavit novou Zelenou kartu s aktuálními údaji. Zelená karta musí být podepsaná 

pojistníkem, jinak je neplatná.  
 

2.3.4 „Ekologická daň“ při přihlášení starého vozidla 
 

Od 1. ledna 2009 při prodeji ojetiny nastává povinnost zaplatit ekologický poplatek     

3 000 Kč až 10 000 Kč. Tento poplatek se netýká jen novějších aut s třícestným řízeným 

katalyzátorem, tudíž se jedná většinou o vozidla vyrobená po roce 2000. Výše poplatku závisí 

na výši škodlivých emisí, které starší vozidlo produkuje, což znamená, čím starší vozidlo, tím 

bude poplatek vyšší. Poplatek se odvádí obecnímu úřadu a stát vybranou sumu využije                

na likvidaci vraků. Hlavním záměrem zavedení ekologické daně je, že starší vozidla, která 

nejvíce znečišťují životní prostředí vymizí z našich silnic a postupně je nahradí novější            

a ekologičtější vozidla, které tolik neznečišťují vzduch. Nejvyšší poplatek, který činí             

10 000 Kč se bude týkat například těchto vozidel: Škoda 100, 105, 110, 120, 130, trabantů, 

moskvičů, wartburgů a další vozidel vyrobených přibližně před rokem 1992. Pět tisíc korun 

zaplatí nový majitel vozidla vyrobeného zhruba v letech 1992 až 1996. Nejnižší poplatek 

3 000 Kč se bude vztahovat na vozy přibližně z let 1996 – 2000. Například Škoda Octavia 

roku výroby 1996 se už vejde do normy Euro III., naopak Škoda Felicia roku výroby 1997 
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plní pouze starší normu Euro I. Nerozhoduje tedy rok výroby, ale výše poplatků se odráží                

od emisních limitů. Daň se platí jen jednou, při dalších změnách majitele se daň již neplatí.  

Do jaké skupiny vozidlo patří lze zjistit ve velkém technickém průkazu v kolonce 

Emise, kde je uvedeno číslo směrnice EHK nebo EHS/ES a podle převodní tabulky lze zjistit, 

jakou vozidlo z let výroby 1992 až 1999 plní normu (Euro 0, Euro I nebo Euro II).  

 

Zážehové(benzin) motory: 

EURO 0 -  daň 10 000 Kč 

v kolonce EHS/ES (nebo EU.č) velkého TP je: 70/220, 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 

88/436, 89/458, 89/491 

EURO 1 - daň 5 000 Kč 

v kolonce EHS/ES (nebo EU.č) velkého TP je: 91/441, 93/59, 94/12 

EURO 2 - daň 3 000 Kč 

v kolonce EHS/ES (nebo EU.č) velkého TP je: 94/12(pouze M1), 96/44, 96/69, 98/77 

 

Vznětové(diesel) motory: 

EURO 0 - daň 10 000 Kč 

v kolonce EHS/ES (nebo EU.č) velkého TP je: 70/220, 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 

88/436, 89/458, 89/491 

EURO 1 - daň 5 000 Kč 

v kolonce EHS/ES (nebo EU.č) velkého TP je: 91/441, 93/59, 94/12 

EURO 2 - daň 3 000 Kč 

v kolonce EHS/ES (nebo EU.č) velkého TP je: 94/12 (pouze M1), 96/44, 96/69, 98/77, 

91/542/EHS-B, 96/1/ES-B 
 

Pokud je vozidlo staré, neopravitelné a je potřeba ho vyřadit z provozu nebo již 

přestalo existovat (např. shořelo),  pak je nutné ho trvale vyřadit z registru vozidel. Pokud           

se tak nestane, je zapotřebí za vozidlo platit povinné ručení. Trvalé vyřazení vozidla je 

zapsáno do technického průkazu. Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. ledna 2009 se                   

za nepojištěné vozidlo platí povinný příspěvek do garančního fondu, došlo v prosinci 

loňského roku k vysokému nárůstu počtu trvale vyřazených vozidel z registru.                  

V prosinci 2008 došlo k trvalému vyřazení 65 299 vozidel a ve stejném období roku 2007 

došlo pouze k trvalému vyřazení 10 079 vozidel.  
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Tabulka č. 12: Trvale vyřazená vozidla z registru v letech 2007 a 2008 

  Rok 2007 Rok 2008 
Leden 8 320 9 754 
Únor 6 159 8 407 
Březen 6 933 8 763 
Duben 7 688 9 861 
Květen 8 125 9 294 
Červen 7 797 10 978 
Červenec 7 428 10 353 
Srpen 7 860 9 194 
Září 7 242 10 820 
Říjen 10 284 13 179 
Listopad 9 833 19 327 
Prosinec 10 079 65 299 

 

Zdroj: Svaz dovozců automobilů 
 

Povinné ručení má mezi ostatními druhy pojištění výhradní postavení. Na pojistném 

trhu není jiný pojistný produkt, u kterého by pojišťovny měly zajištěn pravidelný přísun 

klientů v tak velkém počtu. Podle České kanceláře pojistitelů bylo k 31. 12. 2008 sjednáno 

povinné ručení celkem u 6 263 313 vozidel, což je o 265 852 více než v roce předcházejícím. 
 

Tabulka č. 13: Počet pojištěných vozidel v letech 2006 - 2008 

Pojistitel 31.12.2006 30.6.2007 31.12.2007 30.6.2008 31.12.2008
Allianz 552 786  554 124  558 636  572 675  589 111  
Česká podn.pojišťovna 615 673  662 562  665 702  753 182  828 560  
Česká pojišťovna 2 303 030  2 238 249  2 244 130  2 212 312  2 137 013  
ČSOB pojišťovna 274 108  296 128  310 827  332 715  353 751  
Direct* - - 8 319  22 599  24 897  
Generalli 377 873  456 611  525 265  567 240  586 292  
Kooperativa 1 393 058  1 429 076  1 424 382  1 377 016  1 377 802  
Triglav** 47 985  67 852  84 791  109 911  132 837  
Uniqa 100 177  120 089  145 904  155 574  173 441  
Wüstenrot*** 2 528  16 719  29 505  40 612  44 217  
AIG pojišťovna - - - 220  2 329  
AXA pojišťovna - - - 36  1 665  
Dolnorakouská pojišťovna - - - 594  1 694  
Hasičská vzáj. pojišťovna - - - 36  8 509  
Slávia pojišťovna - - - - 1 195  
CELKEM 5 667 218  5 841 410  5 997 461  6 144 722  6 263 313  

 

Zdroj:Česká kancelář pojistitelů 
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3. MARKETINGOVÝ PRŮZKUM V OBLASTI POVINNÉHO 
RUČENÍ 

 

K provedení analýzy pojistného trhu v segmentu povinného ručení byl použit jeden 

z marketingových nástrojů – dotazník. Tato kapitola se zabývá vyhodnocením poskytovaných 

služeb v oblasti povinného ručení z pohledu zákazníka, což bude navazovat na další kapitolu, 

kde dojde k analýze pojištění z hlediska nabízených služeb pojišťoven a zhodnocení              

na základě údajů získaných z dotazníku. 

K vyplnění dotazníku bylo osloveno 90 osob různých věkových skupin, příjmů, 

vzdělání a místa bydliště. Zjištěné skutečnosti vedou ke snadnějšímu zjištění, co klienti 

pojišťoven preferují a na základě jakých kritérií volí pojišťovnu.  
 

3.1 Zjištění požadavků a potřeb klientů pojišťoven 
Pro zjištění požadavků a potřeb klientů pojišťoven v oblasti povinného ručení byl 

použit dotazník, který byl rozdělen do dvou částí (viz. Příloha č. 1). První část byla zaměřena            

na zjištění údajů o respondentech a druhá část se zabývá již samotným pojištěním.  
 

3.1.1 První část dotazníku 
 

Jak bylo již zmíněno, první část dotazníku se zabývá informacemi o obecných údajích 

jednotlivých respondentů. Zjištěné údaje jsou vyhodnoceny následujícím způsobem. 
 

1. Pohlaví 

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že dotazník vyplňovali spíše muži, procentuální 

rozdíl činí 6,66 %. Dotázaných mužů bylo 48 a žen 42.  
 

Obrázek č. 2: Podíl mužů a žen zjištěných z dotazníku 

53,33 %

46,67 %

muž žena

 
Zdroj: vlastní 
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2. Věková struktura 

Věk dotázaných osob byl rozdělen do šesti skupin, kde první skupinu tvořili dotázaní 

do 20 let, dále od 21 – 30 let, 31 – 40 let, 41 – 50 let, 51 – 60 let a 61 a více let. Nejpočetnější 

skupinu osob činí věková skupina 21 až 30 let. Z níže uvedeného grafu vyplývá,                   

že průzkumu se spíše zúčastnili mladí lidé, a to ve výši 81,11 %.  
 

Obrázek č. 3: Věková struktura dotázaných 

13,33 %
10,00 %

5,56 % 2,22 %

67,78 %

1,11 %

do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 a více

 
Zdroj: vlastní 

 

3. Nejvyšší dokončené vzdělání 

Polovina dotázaných osob měla ukončeno vysokoškolské studium. Středoškolské 

vzdělání mělo 34 osob a vyučených bylo 11 osob. Pouze základní vzdělání neměl nikdo 

z dotázaných. V České republice je sice nejvíce osob se středoškolským vzděláním, což 

neodpovídá zjištěným údajům, ale na průzkum trhu by tato skutečnost neměla mít výrazný 

vliv.   
 

Obrázek č. 4: Nejvyšší dokončené vzdělání dotázaných 

50,00 %
37,78 %

12,22 %

vysokoškolské vzdělání středoškolské vzdělání vyučen/a

 
Zdroj: vlastní 
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4. Hlavní ekonomická aktivita 

 Ekonomická aktivita dotázaných osob byla rozdělena do následujících pěti skupin: 

 zaměstnanec,  

 podnikatel (OSVČ), 

 student, 

 jinak ekonomicky neaktivní (nezaměstnaný/á, žena/muž v domácnosti, 

mateřská/otcovská dovolená, invalidní důchodce…), 

 ekonomicky neaktivní – starobní důchodce.     

Z průzkumu vyplývá, že nejpočetnější skupinu dotázaných činí  zaměstnanci, naopak 

nejméně početnou část tvoří ekonomicky neaktivní obyvatelé.  
 

Obrázek č. 5: Hlavní ekonomická aktivita dotázaných 

50,00 %

6,67 %

33,33 %

8,89 % 1,11 %

zaměstnanec podnikatel, živnostník (OSVČ)
student jinak ekonomicky neaktivní 
ekonomicky neaktivní 

 
Zdroj: vlastní 

 

5. Čistý měsíční příjem 

Čistý měsíční příjem byl rozdělen do pěti následujících skupin: 

 0 – 10 000 Kč 

 10 001 Kč až 15 000 Kč 

 15 001 Kč až 20 000 Kč 

 20 001 Kč až 25 000 Kč 

 25 001 Kč a více 

Nejpočetnější skupinu tvoří osoby s příjmem do 10 000 Kč, což je způsobeno tím,          

že třetinu dotazníků vyplnili studenti. Druhý nejčastější příjem dotázaného je 15 001 Kč           

až 20 000 Kč, což odpovídá nejpočetnější věkové struktuře dotázaných, kteří jsou 

v zaměstnání teprve několik let a prozatím nedosáhli lépe placených míst z důvodu nedostatku 

praxe.  
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Obrázek č. 6: Čistý měsíční příjem dotázaných 

31,11 %

21,11 %
24,44 %

18,89 %
4,44 %

0 – 10 000 Kč 10 001 Kč až 15 000 Kč 15 001 Kč až 20 000 Kč

20 001 Kč až 25 000 Kč 25 001 Kč a více

 
Zdroj: vlastní 

 

3.1.2 Druhá část dotazníku 
 

Druhá část dotazníku je zaměřena na zjištění údajů o samotném pojištění. Otázky                

se týkají pojišťovny, u které má dotázaný sjednané pojištění, změnách v posledních letech, 

frekvenci placení a kritéria výběru pojišťovny. 

Vyhodnocení těchto údajů je provedeno na základě zjištěných údajů z první části 

dotazníku a zároveň i samostatně, tak aby byl vidět rozdíl, např. podle, kterých kritérií vybírá 

pojišťovnu daná věková skupina.  

  

1. Pojišťovna, kde je sjednáno pojištění 

Z obrázku č. 7 vyplývá, že nejpočetnější skupinu tvoří osoby, které mají uzavřeno 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidel u České pojišťovny, což odpovídá stavu na našem 

trhu, kde většina klientů má stále uzavřeno pojištění u této pojišťovny, což lze připisovat 

historii pojišťovnictví, kdy byl na našem trhu monopol této pojišťovny. Čtvrtina dotázaných 

má uzavřeno pojištění u Kooperativy a na třetím místě se umístila Allianz pojišťovna. 

V dotazníku se objevilo osm pojišťoven ze současných čtrnácti, které nabízí tento 

druhu pojištění.  

 Zhodnocení se získanými informacemi z první části dotazníku je provedeno současně 

s další otázkou, na která na tuto navazuje. 

 
 
 
 
 

 33



Obrázek č. 7: Pojišťovna, kde mají dotázaní sjednáno pojištění 

33,33 %

25,56 %

13,33 %

7,78 %

6,67 %
6,67 %

3,33 % 3,33 %

Česká pojišťovna a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Allianz pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s.

ČSOB Pojišťovna, a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. DIRECT Pojišťovna
 

Zdroj: vlastní 
 

2. Změna pojišťovny v posledních pěti letech 

Změnu pojišťovny provedlo v posledních pěti letech 42,22 %, což je 38 osob 

z celkového počtu dotázaných. Ze získaných informací vyplývá, že změny provádějí spíše 

ženy a to ve výši 57,9 %, což je 22 dotázaných žen. Dle věkové struktury, změny provádějí 

spíše mladí lidé ve věku 21 – 30 let, tento údaj však nemusí být přesný, jelikož dotazník 

vyplnilo nejvíce osob tohoto věku. Dle ekonomické aktivity dotázaných provádí změnu spíše 

zaměstnanci a jinak ekonomicky aktivní osoby (nezaměstnaný/á, žena/muž v domácnosti, 

mateřská/otcovská dovolená, invalidní důchodce atd.), což může být spojeno s nižším příjem 

a snahou ušetřit  na pojistném. Nejvíce dotázaných odešlo od České pojišťovny, což odpovídá 

neustále snižujícímu podílu na pojistném trhu této pojišťovny. Změna pojišťovny je nejčastěji 

prováděna z důvodu ceny pojistného a nabízených slev.  

 

Obrázek č. 8: Změna pojišťovny v posledních letech 

57,78 %

42,22 %

ne ano
 

Zdroj: vlastní 
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3. Frekvence placení pojistného 

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že dotázaní spíše preferují roční placení pojistného. 

Uvedená skupina činí 56,67 %, což je 51 osob z celkového počtu dotázaných. Vzhledem 

k příjmu, roční pojistné využívají spíše osoby s vyšším měsíčním příjmem ve výši 10 001 Kč 

až 20 000 Kč. Naopak rozložení částek spíše využívají lidé s nižším příjmem a ekonomicky 

neaktivní osoby, což spolu vzájemně souvisí. 

 

Obrázek č. 9: Frekvence placení pojistného dotázaných 

56,67 %
22,22 %

13,33 %
7,78 %

ročně čtvrtletně pololetně měsíčně

 
Zdroj: vlastní 

 

4. Kritéria volby pojišťovny 

 Mezi kritéria volby dosavadní pojišťovny bylo zařazeno následujících sedm kritérií: 

 cena pojistného, 

 nabízené asistenční služby, 

 výše limitů pojistného plnění, 

 rozložení splátek, 

 výše bonusu – malusu, 

 nabízené slevy či jiné výhody, 

 jiné. 

Z obrázku č. 10 vyplývá, že nejvíce dotázaných volilo pojišťovnu podle výše 

pojistného a nabízených slev nebo jiných výhod, což je jistě důležité kritérium, ale nemělo         

by být hlavní při výběru pojišťovny, což většina klientů pozná až když dojde k nehodě a to už 

je pozdě. Třetím nejdůležitějším kritériem je dle dotázaných rozsah asistenčních služeb, které    

je potřeba si prostudovat, protože každá pojišťovna nabízí jiný rozsah a každý klient by si měl 

vybrat služby, které mu vyhovují. Čtvrtým nejdůležitějším kritériem je výše sjednaných 

limitů, které zvolili pouze 5,56 %, což je jistě způsobeno skutečností, že v současné době 

většina pojišťoven nabízí v základní sazbě vyšší limity než v zákonné výši. Pokud klient stojí 
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o nejvyšší limity, tak si je za příplatek může sjednat. V dotazníků zvolili tři osoby jiné 

kritérium než bylo uvedeno v nabídce, v jednom případě se jedná o zaměstnance pojišťovny, 

který využívá výhodnější nabídky v rámci zaměstnaneckých slev. A u dvou dotázaných se 

jedná o klienty České pojišťovny, kteří nikdy neměnili pojišťovnu a u pojišťovny jsou          

od samého prvopočátku. Nejméně důležité kritérium dle dotázaných je výše bonusu, což  

může být způsobeno skutečností, že mnoho klientů neví, že systém bonusů si pojišťovny 

určují sami a ne u každé pojišťovny činí 5 % za každý rok bez nehody (viz. kapitola 4.15.2). 

 

Obrázek č. 10: Kritéria výběru pojišťovny 

38,89 %

20,00 %

31,11 %

3,33 %

5,56 %
1,11 %

cena pojistného nabízené asistenční služby

výše limitů pojistného plnění výše bonusu - malusu

nabízené slevy a jiné výhody jiné
 

Zdroj: vlastní 
 

Dle získaných informací z dotazníku na nízkou cenu a nabízené slevy  slyší spíše 

ženy. Muži při výběru povinného ručení mimo ceny přihlížejí i  především k nabízeným 

asistenčním službám. Osoby s vyšším příjmem přihlíží k výši limitů pojistného plnění, naopak 

klienti s nižším příjmem preferují nízkou cenu pojistného.  

 

5. Způsob sjednání pojištění 

Nejčastějším způsobem sjednání pojištění je dle dotázaných uzavření pojistné smlouvy 

na pobočce vybrané pojišťovny. Tento způsob preferuje 45 osob, což je 50 % všech 

dotázaných. Druhým nejčastějším způsobem je sjednání povinného ručení přes internet. Tato 

skutečnost je překvapující. Dalo by se čekat, že tato forma vzhledem ke své jednoduchosti, 

rychlosti a pohodlí bude preferovaná více. Mohlo by to být způsobeno především, že klienti 

nemají důvěru sjednání pojištění přes internet a raději se na pobočně ubezpečí, že je vše 

v pořádku.  
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Obrázek č. 11: Způsob sjednání pojištění 

50,00 %

33,33 %

12,22 %
4,44 %

Pobočka pojišťovny Přes internet Pojišťovací makléř Jiné

 
Zdroj: vlastní 

 

3.2 Shrnutí získaných informací  
Ze získaných informací vyplývá, že většina z dotázaných má sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu z provozu vozidla u České pojišťovny, což jistě nemusí znamenat,          

že se jedná o nejlepší pojišťovnu, ale je to především způsobeno monopolním postavením         

na našem trhu až do roku 1991 (viz. Kapitola 1.2.1). Což i vyplývá z otázky, která se týkala 

změny pojišťovny za posledních pět let, kde více jak polovina klientů odešla právě od této 

pojišťovny. Další část dotazníku byla zaměřena na finanční stránku. Necelých 57 % 

dotázaných preferuje placení pojistného jednou ročně, což lze přičíst skutečnosti, že většina 

pojišťoven si při rozložení částek během roku účtuje poplatky. Tato skutečnost se promítá             

i  do kritérií výběru pojišťovny, jelikož z průzkumu vyplývá, že 39 % dotázaných provažuje 

za nejdůležitější nízkou cenu a další 31 % osob slyší na různé slevy a výhody např. získání 

dalšího pojištění při uzavření pojistné smlouvy. Poslední otázka v dotazníku se týkala místa 

uzavírání pojistné smlouvy, kde polovina dotázaných raději chodí uzavírat pojištění                   

na pobočku.  

Získaná data z dotazníku budou využita v následující kapitole k multikriteriálnímu 

vyhodnocení poskytovaných služeb v oblasti povinného ručení.   
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4. MULTIKRITERIÁLNÍ VYHODNOCENÍ POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ 

 

Do kategorie neživotního pojištění patří nejen povinné ručení, ale také s ním úzce 

související havarijní pojištění. Každé pojištění plní určitou funkci. Pojištění nikoho neochrání, 

ale může velice pomoci při řešení nahodilých událostí, které se mohou v životě přihodit. 

V současné době na našem trhu působí 14 pojišťoven, kde lze uzavřít povinné ručení. Každá 

pojišťovna se liší nejen cenou, ale i různými bonusy. Proto si každý zákazník musí důkladně 

promyslet, který produkt a od které pojišťovny vezme. Na našem trhu působí tyto pojišťovny: 
 

 Allianz pojišťovna, a.s. 

 AXA pojišťovna, a.s. 

 Česká pojišťovna, a.s. 

 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 

 ČSOB pojišťovna, a.s. 

 DIRECT Pojišťovna 

 Dolnorakouská pojišťovna 

 Generali pojišťovna, a.s. 

 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

 Kooperativa pojišťovna, a.s. 

 Slavia pojišťovna, a.s. 

 Triglav pojišťovna, a.s. 

 Uniqa pojišťovna, a.s. 

 Wüstenrot pojišťovna. 
 

4.1 Allianz pojišťovna, a.s. 
Allianz pojišťovna, a.s. vstoupila na český trh v roce 1993. Povinné ručení začala 

nabízet v roce 1999. Kromě toho pojišťovna nabízí např. pojištění osob, cestovní pojištění. 

V současné době patří mezi tři největší pojišťovny na našem trhu.  
 

Povinné ručení v roce 2009 

„Allianz pojišťovna, a.s. zvedla oproti loňskému roku sazby v průměru o 7 %                  

a u motocyklů až o 9 %.“11 Většině klientů se zvýšil bonus o 5 %, tudíž pojistné se zvedne jen 

trochu. Jako jediná pojišťovna nabízí svým klientům možnost sjednání spoluúčasti                  

na zaviněné škodě s poskytnutím slevy 6 % nebo 11 %. Pojišťovna rozlišuje tři regionální 

tarify: 

 R1 – Praha, 

 R2 – města nad 90 000 obyvatel a bývalé okresy Praha východ a Praha západ, 

 R3 – města a obce do 90 000 obyvatel. 

                                                 
11 Allianz pojišťovna [online]. Dostupný na WWW: 
<http://www.allianz.cz/obcane/produkty/vozidla/autopojisteni-06/povinne-ruceni/>. 
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V regionech s nejnižší sazbou (R3) žije okolo 75 % obyvatel České republiky. Dále 

pojišťovna při stanovení sazeb přihlíží k věku řidiče a rozlišuje soukromou osobu                  

a podnikatele. Povinné ručení lze získat ve třech variantách. Varianty se liší podle limitu 

plnění, což lze vidět z níže uvedené tabulky.  
 

Tabulka č. 14: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý 
zisk (Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

základní 35 mil. 35 mil. 
navýšený 50 mil. 50 mil. 
maximální 100 mil. 100 mil. 

Zdroj: Allianz pojišťovna, a.s. 

Klienti získávají v rámci povinného ručení nárok na asistenční služby (území České 

republiky a téměř celá Evropa). Lze se připojistit – asistence PLUS. V níže uvedené tabulce 

lze vidět porovnání cen pro tři objemové kategorie. 
 

Tabulka č. 15: Základní sazby povinného ručení 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 45 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 3 983 2 191 
1401 cm3 – 1650 cm3 5 752 3 164 
1851 cm3 – 2000 cm3 8 892 4 891 

Zdroj: Top-pojištění 

 

4.2 AXA pojišťovna, a.s. 
AXA pojišťovna, a.s. vstoupila na český trh v roce 2008. AXA je předním 

poskytovatelem životního pojištění a penzijního připojištění. Pojišťovna nabízí pojištění 

DOMOV – pojištění staveb a domácností) a AUTO – povinné ručení a havarijní pojištění. 
 

Povinné ručení v roce 2009 

AXA pojišťovna, a.s. patří mezi mladé hráče v oblasti povinného ručení. Cena 

povinného ručení se odvíjí od výkonu motoru. Pojišťovna nabízí dvě varianty  pojištění, což 

lze vidět v následující tabulce. 

Klient získá k povinnému ručení základní asistenci AXA Auto. Lze získat                   

i připojištění – asistence Komfort. Cena za připojištění je 600 Kč.  
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Dále lze např. získat připojištění: 

 sklo (včetně zadního a bočních skel) – 440 Kč/rok, 

 zavazadla – 600 Kč/rok. 
 

Tabulka č. 16: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý zisk 
(Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

standard 35 mil. 35 mil. 
standard plus 70 mil. 70 mil. 

Zdroj: AXA pojišťovna, a.s. 

Cenu povinného ručení AXA pojišťovny, a.s. lze vidět v tabulce č. 17. Jsou zde 

uvedeny základní sazby povinného ručení. Cena je jen přibližná, protože pojišťovna 

segmentuje jen podle výkonu motoru. 
 

Tabulka č. 17: Základní sazby povinného ručení 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 50 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 4 000 2 000 
1401 cm3 – 1650 cm3 6 300 3 150 
1851 cm3 – 2000 cm3 6 300 3 150 

Zdroj: Top-pojištění 

4.3 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 
Česká podnikatelská pojišťovna působí na českém pojistném trhu od roku 1995. 

„Pojišťovna se řadí ke kapitálově silným pojišťovnám českého pojistného trhu a je součástí 

jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.“12 
 

Povinné ručení v roce 2009 

Pojišťovna používá pro segmentaci dokonce až 8 kategorií objemu motoru, oproti 

standardním 5 jako u ostatních pojišťoven. Dále se řídí bydlištěm a věkem pojistníka nebo 

stářím vozidla. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. nabízí povinné ručení ve třech 

variantách. Pojištění sporopov je pojišťovnou nabízeno méně, jedná se o variantu, která 

nenabízí nic navíc. Pojištění speciál plus a super plus budou jistě vyhovovat všem klientům. 

Všechny varianty lze vidět v tabulce č. 18.  

 

                                                 
12 Česká podnikatelská pojišťovna [online]. Dostupný na WWW: < http://www.cpp.cz/profil_zaklinfo.asp>. 
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Tabulka č. 18: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý zisk 
(Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

sporopov 35 mil. 35 mil. 
speciál plus 50 mil. 50 mil. 
super plus 100 mil. 100 mil. 

Zdroj: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 

Varianty povinného ručení se liší: 

 speciál plus – úrazové pojištění řidiče při havárii – 200 tis. Kč, 

 super plus - úrazové pojištění řidiče při havárii – 300 tis. Kč. 

Obě tyto varianty povinného ručení zahrnují zdarma asistenční služby: 

 nehoda a porucha vozidla, 

 ztráta klíčů, 

 defekt pneumatiky, 

 vyčerpání nebo záměna paliva. 

Pro porovnání  povinného ručení jsou v níže uvedené tabulce uvedeny ceny pro tři 

objemové kategorie. 
 

Tabulka č. 19: Základní sazby povinného ručení 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 50 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 3 050 1 525 
1401 cm3 – 1650 cm3 4 600 2 300 
1851 cm3 – 2000 cm3 7 100 3 550 

Zdroj: Top-pojištění 

 

4.4 Česká pojišťovna, a.s. 
Česká pojišťovna, a.s. je největší pojišťovnou v České republice. Na českém pojistném 

trhu působí od roku 1991 (znovuzavedení). Česká pojišťovna, a.s. je zakládajícím a aktivním 

členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů. 
 

 

Povinné ručení v roce 2009 

Česká pojišťovna, a.s. zaujímá největší podíl v oblasti poskytování povinného ručení           

na českém trhu. Nyní přišla na trh s novou originální nabídkou. Nabízí převod bonusu                 

od nejlepšího řidiče v rodině (osoby žijící s řidičem se společné domácnosti) až na tři další 

vozidla v rodině. Nabízí povinné ručení ve dvou variantách. 
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Tabulka č. 20: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý zisk 
(Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

standard 40 mil. 40 mil. 
bonus exklusive 100 mil. 100 mil. 

Zdroj: Česká pojišťovna, a.s. 

Obě varianty povinné ručení zahrnují asistenční službu POHODA Klasik. Asistenční 

službu lze rozšířit o službu POHODA Speciál. Služba POHODA Speciál nabízí např. úhradu 

práce mechanika (2 hod.), úhradu nákladů a uskladnění a ostrahu vozidla na dobu až 10 dnů 

(do 20 EUR/den) a odtažení vozidla (maximálně však do 500 km). 

Dále lze např. získat připojištění: 

 úrazové pojištění dopravovaných osob, 

 připojištění zavazadel a věcí osobní potřeby. 

 

Tabulka č. 21: Základní sazby povinného ručení 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 50 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 4 247 2 124 
1401 cm3 – 1650 cm3 6 457 3 229 
1851 cm3 – 2000 cm3 10 180 5 090 

Zdroj: Top-pojištění 

 

4.5 ČSOB pojišťovna, a.s. 
Pojišťovna ČSOB, a.s. patří mezi největší pojišťovny v České republice (objemem 

předepsaného pojistného se řadí na 4. místo). Pojišťovna nabízí např.: 

 povinné ručení, 

 pojištění domácností, 

 cestovní pojištění, 

 úrazové pojištění. 
 

Povinné ručení v roce 2009 

Tento rok pojišťovna nabízí tři produkty povinného ručení, které se liší limitem krytí. 

Mezi další výhody patří úrazové pojištění řidiče zdarma nebo krytí poškození na vlastním 

vozidle u nejvyšší varianty Premiant. 
 
 
 

 42



Tabulka č. 22: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý zisk 
(Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

standard 35 mil. 44 mil. 
dominant 60 mil. 60 mil. 
premiant 100 mil. 100 mil. 

Zdroj: Pojišťovna ČSOB, a.s. 

Varianty povinného ručení se liší limitem plnění. Premiant je pouze pro osobní 

automobily. Ve všech produktech jsou zahrnuty zdarma asistenční služby pro případ nehody  

a poruchy vozidla. Pojišťovna nabízí povinné ručení za ceny, které lze vidět v níže uvedené 

tabulce. 
 

Tabulka č. 23: Základní sazby povinného ručení 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 45 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 4 594 2 527 
1401 cm3 – 1650 cm3 6 658 3 662 
1851 cm3 – 2000 cm3 10 210 5 616 

Zdroj: Top-pojištění 

 

4.6 Direct pojišťovna, a.s. 
Direct pojišťovna, a.s. je nováčkem na českém trhu. Začala zde působit v roce 2007.         

Je jedinou pojišťovnou na českém trhu, která nabízí své produkty výhradně prostřednictvím 

přímých prodejních kanálů (telefon a internet). Jako vůbec první pojišťovně v ČR jí povolení 

k provozování pojišťovací činnosti udělila Česká národní banka. Pojišťovna nabízí povinné 

ručení a havarijní pojištění. 
 

Povinné ručení v roce 2009 

Direct pojišťovna nabízí dvě varianty pojištění - základní a rozšířené, což lze vidět 

v níže uvedené tabulce. 
 

Tabulka č. 24: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý zisk 
(Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

základní 35 mil. 35 mil. 
rozšířená 70 mil. 70 mil. 

Zdroj: Direct pojišťovna, a.s. 

 43



 Z tabulky č.24 lze vidět, že Direct pojišťovna nabízí pouze dvě varianty pojištění. 

V ceně povinného ručení je opět asistenční služba ASIST (odtah vozidla až do 50 km). Direct 

pojišťovna se výrazně liší od ostatních pojišťoven. Cena je stanovena individuálně                  

pro každého řidiče. Pojišťovna nepoužívá fixní tabulkové sazby, tudíž ani ceník na stránkách 

není uveden. Cenu odvozuje na základě různých kritérií.  

4.7 Dolnorakouská pojišťovna 
Dolnorakouská pojišťovna je univerzální pojišťovací ústav. V Dolním Rakousku 

zaujímá druhou příčku mezi pojišťovnami. Byla založena v roce 1923 a na rakouském trhu 

působí více jak 80 let. 
 

Povinné ručení v roce 2009 

V roce 2009 nechystá Dolnorakouská pojišťovna žádné změny v povinném ručení. 

Změny se týkají pouze havarijního pojištění, kdy klient získá velké slevy, když si s ním 

současně uzavře i povinné ručení. Povinné ručení lze sjednat ve dvou variantách, což lze vidět 

z níže uvedené tabulky. 
 

Tabulka č. 25: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý 
zisk (Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

minimum 35 mil. 35 mil. 
optimum 50 mil. 50 mil. 

Zdroj: Dolnorakouská pojišťovna 

Varianty minimum a optimum zahrnují zdarma asistenční služby na území ČR a téměř 

celé Evropy. Klienti si mohou např. připojistit sklo nebo zpětná zrcátka. 

Ceny povinného ručení Dolnorakouské pojišťovny jsou uvedeny v tabulce č. 26. 

 

Tabulka č. 26: Základní sazby povinného ručení  v roce 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 45 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 2 860 1 573 
1401 cm3 – 1650 cm3 4 200 2 310 
1851 cm3 – 2000 cm3 7 100 3 905 

Zdroj: Top-pojištění 
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4.8 Generali pojišťovna, a.s. 
Generali pojišťovna, a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, kdy nabízí životní              

i neživotní pojištění. V roce 1993 se pojišťovna vrátila zpět do České republiky. Generali 

pojišťovna, a.s. je sesterská společnost České pojišťovny, a.s. 
 

Povinné ručení v roce 2009 

Generali pojišťovna, a.s. v roce 2009 zdražila o 9 %. Řidiči na venkově budou nemile 

překvapeni, došlo zde ke zdražení o 15 %. Za uzavřené povinné ručení lze získat slevu ve výši 

5 % na havarijní pojištění. Pojišťovna nabízí tři varianty povinného ručení. 
 

Tabulka č. 27: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý zisk 
(Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

venkov 35 mil. 35 mil. 
standard 35 mil. 35 mil. 
plus 70 mil. 70 mil. 

Zdroj: Generali pojišťovna, a.s. 

Všechny varianty mají zdarma asistenční služby. Bonus lze získat, jestliže majitel 

pojistí druhé auto (dostane výraznou slevu). 

Základní sazby povinného ručení lze vidět v níže uvedené tabulce. 
 

Tabulka č. 28: Základní sazby povinného ručení 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 45 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 3 600 1 980 
1401 cm3 – 1650 cm3 5 280 2 904 
1851 cm3 – 2000 cm3 8 320 4 576 

Zdroj: Top-pojištění 

4.9 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů 

v České republice. Pojišťovna byla založena již v roce 1900 a obnovena byla v roce 1992. 
 

Povinné ručení v roce 2009 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. nabízí povinné ručení teprve od roku 2008. 

K povinnému ručení získá klient zdarma základní asistenční službu, lze si připojistit          

např. čelní sklo. Pojišťovna nabízí dvě varianty povinného ručení. 
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Tabulka č. 29: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý zisk 
(Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

standard 35 mil. 35 mil. 
nadstandard 54 mil. 54 mil. 

Zdroj: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

Slevy mohou získat např. dobrovolní hasiči. Jednotlivé ceny povinného ručení lze 

vidět v následující tabulce. 
 

Tabulka č. 30: Základní sazby povinného ručení 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 45 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 2 965 1 631 
1401 cm3 – 1650 cm3 4 590 2 525 
1851 cm3 – 2000 cm3 7 360 4 048 

Zdroj: Top-pojištění 

4.10 Kooperativa pojišťovna, a.s. 
Kooperativa pojišťovna, a.s. je druhou největší pojišťovnou na českém trhu. 

Pojišťovna vznikla v roce 1993. Jedná se o univerzální pojišťovnu, která nabízí plný sortiment 

služeb a všechny standardní druhy pojištění. 
 

Povinné ručení v roce 2009 

Novým i stávajícím klientům nabídne Kooperativa zdarma pojištění pro případ 

hospitalizace (60 Kč/den). V budoucnu chce pojišťovna nabízet další atraktivní bonusy. 

K povinnému ručení nabízí i nadále zdarma živelní pojištění. Dále za celoroční cestovní 

pojištění klient zaplatí s uzavřeným povinným ručením 600 Kč (standardně 2 340 Kč).            

U pojišťovny lze získat povinné ručení ve dvou variantách.  
 

Tabulka č. 31: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý zisk 
(Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

standard 35 mil. 54 mil. 
benefit 70 mil. 70 mil. 

Zdroj: Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Zákazníka kromě limitu plnění zajímá hlavně cena povinného ručení. Základní sazby 

povinného ručení jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 32: Základní sazby povinného ručení v roce 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 45 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 4 164 2 290 
1401 cm3 – 1650 cm3 6 192 3 406 
1851 cm3 – 2000 cm3 9 796 5 388 

Zdroj: Top-pojištění 

4.11 Slavia pojišťovna, a.s. 
Historické kořeny jsou úzce spjaty s počátky pojišťovnictví v Čechách. Novým 

vlastníkem Slavia pojišťovny, a.s. se v roce 2006 stala Capital Management Company, a.s - 

člen skupiny SPGroup, je společnost s dlouholetým a velmi úspěšným fungováním                  

na pojistném trhu v České republice. 
 

Povinné ručení v roce 2009 

Slavia pojišťovna, a.s. je úplný nováček v nabízení povinného ručení (konec roku 

2008). Každý řidič dostane 5 % slevu, když slíbí, že bude od 15. října do 15. března používat 

zimní pneumatiky. Pojišťovna preferuje klienty nad 35 let a vozidla starší 8 let.                  

V následující tabulce lze vidět, že pojišťovna nabízí dvě varianty povinného ručení. 
 

Tabulka č. 33: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý zisk 
(Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

POV základ 35 mil. 35 mil. 
POV profi 100 mil. 100 mil. 

Zdroj: Slavia pojišťovna, a.s. 

K oběma variantám povinného ručení je možné sjednat Bonus kredit – slevu za příslib 

bezeškodného průběhu v příštích 24 měsících (až 15 %). Pojišťovna nerozlišuje místo 

bydliště. Asistenční služby jsou za 150 Kč u varianty POV základ (POV profi zdarma). 

Slavia pojišťovna, a.s. se prezentuje 60 % slevou (max. bonus). Jednotlivé ceny 

povinného ručení (základní sazby) lze vidět v následující tabulce. 
 

Tabulka č. 34: Základní sazby povinného ručení 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 60 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 3 560 1 424 
1401 cm3 – 1650 cm3 6 452 2 581 
1851 cm3 – 2000 cm3 8 924 3 570 

Zdroj: Top-pojištění 
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4.12 Triglav pojišťovna, a.s. 
Slovinská Triglav pojišťovna, a.s. působí na českém trhu již šestým rokem. Pojišťovna 

provozuje životní a neživotní pojištění.  
 

Povinné ručení v roce 2009 

Triglav pojišťovna, a.s. patří mezi nejlevnější pojišťovny v České republice. 

Pojišťovna zdražuje o 5 %. Jako jedna z mála pojišťoven nenabízí žádný produkt s limitem 

krytí podle daných kritérií. Nabízí jen jeden – limit krytí 50 mil. Kč. 

 

Tabulka č. 35: Základní sazby povinného ručení 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 60 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 4 344 1 738 
1401 cm3 – 1650 cm3 6 348 2 539 
1851 cm3 – 2000 cm3 9 828 3 931 

Zdroj: Top-pojištění 

4.13 UNIQA pojišťovna, a.s. 
Pojišťovna zahájila svoji činnost v roce 1993. Patří mezi univerzální pojišťovny. 

Jediným akcionářem je největší rakouská pojišťovací skupina UNIQA Group Austria. 
 

Povinné ručení v roce 2009 

Sazby zůstal stejné jako v roce 2008. Pojišťovna nabízí tři varianty povinného ručení, 

což lze vidět v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 36: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý zisk 
(Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

základní 35 mil. 35 mil. 
optimální 50 mil. 60 mil. 
maximální 100 mil. 100 mil. 

Zdroj: UNIQA pojišťovna, a.s. 

Všechny varianty mají zdarma základní asistenční služby a maximální bonus činí 

pouze 45 %. Jednotlivé ceny povinného ručení lze vidět v následující tabulce. 
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Tabulka č. 37: Základní sazby povinného ručení 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 45 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 4 632 2 548 
1401 cm3 – 1650 cm3 6 684 3 676 
1851 cm3 – 2000 cm3 9 908 5 449 

Zdroj: Top-pojištění 

4.14 Wüstenrot pojišťovna 
Wüstenrot pojišťovna působí v České republice 14 let. V roce 2006 bylo 

poskytovaných služeb rozšířeno o neživotní pojištění, zaměřené především na pojistnou 

ochranu rodiny a bydlení a pojištění motorových vozidel. Wüstenrot pojišťovna jako první 

rozdělila vozidla do kategorií podle jejich výkonu. U vozidel s vysokým objemem a nízkým 

výkonem motoru je výše pojistného výhodná. 
 

Povinné ručení v roce 2009 

V roce 2009 nejsou žádné zásadní změny v sazbách a službách povinného ručení. 

Zvýhodněni jsou zkušení řidiči a majitelé starších aut. Pojišťovna nabízí povinné ručení             

ve dvou variantách. 
 

Tabulka č. 38: Varianty povinného ručení 2009 

Limit plnění Za škody na věci a ušlý zisk 
(Kč) 

Za škody na zdraví 
(Kč) 

základní 35 mil. 35 mil. 
zvýšený 70 mil. 70 mil. 

Zdroj: Wüstenrot pojišťovna 

Kromě dvou variant povinného ručení bude zákazníka zajímat i cena povinného 

ručení. Základní sazby povinného ručení lze vidět v níže uvedené tabulce.  

 

Tabulka č. 39: Základní sazby povinného ručení 2009 

Objem motoru Základní sazba 
(Kč) 

Maximální bonus – 60 % 
(Kč) 

1001 cm3 – 1250 cm3 4 840 1 940 
1401 cm3 – 1650 cm3 4 840 1 940 
1851 cm3 – 2000 cm3 6 280 2 520 

Zdroj: Top-pojištění 
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4.15 Zhodnocení nabídek pojišťoven v rámci povinného ručení 
Důležitou roli při výběru pojišťovny hraje pro většinu klientů cena. Hlavním kritériem 

pro stanovení sazeb povinného ručení u všech pojišťoven je: 

 druh vozidla (osobní vozidlo, nákladní vozidlo, motocykl, atd.), 

 objem motoru, 

 průběh předchozího pojištění (pro stanovení slevy – bonusu nebo přirážky – 

malusu), 

 účel, ke kterému je vozidlo požíváno (běžný provoz nebo pro účely podnikání – 

taxislužba, autoškola atd.) 

 

Cenu pojistného ovlivňuje i řada dalších kritérií, které jsou u jednotlivých pojišťoven 

odlišné. U vozidla se jedná o: 

 druh vozidla – základní členění vozidel na motocykly, osobní nebo nákladní 

automobily, 

 objem válců – s rostoucím objemem roste i výše sazeb, 

 výkon motoru – nejen objem motoru, ale i jeho výkon ovlivňuje konečnou výši 

pojistného, 

 užití vozidla – pokud neužíváme vozidlo pro soukromé účely, ale např. jako 

vozidlo taxislužby nebo autoškoly jsou sazby vyšší, 

 stáří vozidla – majitelé novějších vozidel mají sazby vyšší. 

 

U pojistníka se jedná o: 

 typ klienta – soukromá osoba, podnikatel nebo právnická osoba,  

 věk – mladí mají u některých pojišťoven vyšší sazbu, 

 odpovědnostní limity – záleží na tom, jakou výši krytí případných škod na zdraví a 

majetku si pojistník zvolí, 

 PSČ – pojišťovny stanovují sazby pro jednotlivé okresy, nejrizikovější a hlavně i 

nejdražší je Praha,  

 frekvence placení – ten, kdo platí ročně, má u některých pojišťoven slevu, 

 počet měsíců bez nehody – od roku 2000 je každý rok bez nehody oceněn 5%ní 

slevou, naopak každá způsobená nehoda pojistné zvyšuje. 

 

V rámci konkurenčního boje dnes pojišťovny dávají asistenční služby jakou běžnou 

součást povinného ručení. Je, ale potřeba prostudovat si smlouvu s pojišťovnou a zjistit, pro 
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koho je asistence určena, zda pro vás, nebo pro poškozeného a jaké parametry tato asistence 

má. Když se stane nehoda a je potřeba využít cizí pomoc, vyplatí se dopředu znát alespoň 

základní krytí pojistek. Pokud by asistenční služby nabízené k povinnému ručení byly 

nedostatečné, lze sjednat u většiny pojišťoven kvalitnější asistence, za které je potřeba                 

si připlatit. Rozšířené asistenční služby nabízejí: Allianz pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna 

a.s., ČSOB pojišťovna a.s., Triglav pojišťovna, a.s., Uniqa pojišťovna, a.s. a Wüstenrot 

pojišťovna.  

Jak bylo již zmíněno, klienta bude asi nejvíce zajímat cena povinného ručení. 

V předešlé části byly uvedeny ceny pro tři objemové kategorie. Která pojišťovna je 

nejlevnější a která bude nejdražší, lze vidět v následujících grafech. Ceny jsou uvedeny včetně 

maximálního bonusu. Toto rozdělení jsem zvolila, aby bylo vidět, že řidič, který jezdí bez 

nehod a splní kritéria pojišťovny, může dostat mnohem výraznější slevy na povinné ručení 

(oproti základní sazbě). 

Nejlevnější povinné ručení v této objemové třídě nabízí Slavia pojišťovna, a.s. a Česká 

podnikatelská pojišťovna. Nejdražší je naopak Uniqa pojišťovna, a.s. a ČSOB pojišťovna a.s.  
 

Obrázek č. 12: Porovnání cen povinného ručení s maximálním bonusem (2009) 
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Zdroj: Top-pojištění, vlastní 

 

V dalším grafu lze vidět objemovou třídu 1401 cm3 – 1650 cm3, která je v České 

republice velmi rozšířená. V této objemové třídě nabízí nejlevnější povinné ručení pojišťovna 

Wüstenrot, ale tento výsledek se musí brát s otazníkem, protože tato pojišťovna rozlišuje cenu 

podle výkonu a ne podle objemu. Tudíž u moderních aut, které mají nízký objem a vysoký 
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výkon, může být pojišťovna Wüstenrot velmi nevýhodná. Nejvyšší cenu v této objemové třídě 

má Uniqa  pojišťovna. 

 
Obrázek č. 13: Porovnání cen povinného ručení s maximálním bonusem (2009) 
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Zdroj: Top-pojištění, vlastní 

 

Poslední rozdělení zaujímá objemová třída 1851 cm3 – 2000 cm3. Tato třída                  

je typickým příkladem všech TDI.  

 
Obrázek č. 14: Porovnání cen povinného ručení s maximálním bonusem (2009) 
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Zdroj:Top-pojištění 
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Nejlevnější pojišťovnou je podle předchozího grafu AXA pojišťovna (když se vezme 

v úvahu, co bylo řečeno v předešlé objemové třídě). Nejdražší pojišťovnou je naopak ČSOB 

pojišťovna. Mezi levné pojišťovny patří ještě Česká podnikatelská pojišťovna a Slavia 

pojišťovna. Opět se musí brát v úvahu, že jde o povinné ručení s maximálním bonusem,        

na který většina řidičů nedosáhne, proto lepší přehled o ceně získá potenciální klient 

z nadcházející kapitoly, kde jsou uvedeny praktické příklady. 

4.15.1 Praktický příklad pro výpočet ceny povinného ručení 
 

Jako vzorový příklad porovnání ceny povinného ručení uvádím dva praktické příklady 

pro dvě objemové třídy. Jedná se o dva velmi žádané modely v České republice – Škoda 

Octavia II a Škoda Fabia II. 

 

Společné parametry jsou následující: 

 rok výroby – 2009, 

 druh vozidla – osobní automobil, 

 délka předcházejícího pojištění – 50 měsíců, 

 datum narození – 14.3.1985, 

 platba – roční, 

 pojistný limit – nízké krytí, 

 zaviněných pojistných událostí – 0, 

 stav – svobodná, 

 vozidlo používá zimní pneumatiky. 

 

Škoda Fabia II 

Prvním příkladem je velmi oblíbena Škoda Fabia 1,2. Parametry auta jsou: 

 výkon – 51 KW, 

 celková hmotnost – 1565 kg, 

 objem – 1198 cm3. 

 

Z dále uvedeného grafu lze vidět, že nejlevněji lze pojistit Škoda Fabia 1,2 u Hasičské 

vzájemné pojišťovny, a.s. Nejdražší je naopak Wüstenrot pojišťovna. K nejdražším patří         

i Slavia pojišťovna, a.s. To je z důvodu, že preferuje starší řidiče (35 let) a starší auta (8 let). 

Musí se ale brát v úvahu, že jde jen o jasný příklad. Kdyby někdo vyplnil kalkulaci podle 

svých údajů, vyšla by mu jiná cena u všech pojišťoven.  
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Obrázek č. 15: Ceny povinného ručení pro Škoda Fabia 1,2  

2 628

8 700

2 669
3 258

5 786

4 008

2 170
2 880

3 432
2 7872 578

3 339
2 995 3 010

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000

Allia
nz AXA

ČP
ČPP

ČSOB

Doln
ora

ko
us

ká

Gen
era

li
HVP

Koo
pe

rat
iva

Slav
ia

Tri
gla

v
Uniq

a

Wüs
ten

rot
 

Dire
ct

K
č

 
Zdroj: Top – pojištění, vlastní 

 

 

Každá pojišťovna preferuje jiné aspekty, např. Wüstenrot pojišťovna se vyplatí           

např. pro Škoda Felicia 1,9 D. Pojišťovna preferuje výkon, ne objem – což toto auto splňuje, 

velký objem motoru, ale malý výkon auta. Dalším aspektem jsou různé slevy – člověk může 

dostat slevy za to, jestliže jeho bydliště je na venkově (Generali pojišťovna, a.s.) nebo může 

dostat slevy za to, že si sjedná pojištění po internetu, např. Kooperativa pojišťovna, a.s. nabízí 

povinné ručení za cenu 3 644 Kč oproti 4 008 Kč. Slevu při uzavření přes internet nabízí ještě 

Triglav pojišťovna a.s., Wüstenrot pojišťovna, Uniqa pojišťovna a.s., Česká podnikatelská 

pojišťovna, a.s. a Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.  

Důležité je uvědomit si, že cena není nejdůležitější kritérium. To lze vidět                  

např. na České pojišťovně, a.s., která pomocí velké propagace, velkého kapitálu a rychlého 

řešení zaujímá na českém trhu pozici jedna. 

 
Škoda Octavia II 1,9 TDI 

 

Dalším příkladem je oblíbené auto Škoda Octavia, tentokrát s dieselovým motorem. 

Parametry vozidla jsou: 

 výkon – 77 KW, 

 celková hmotnost – 1970 kg, 

 objem – 1896 cm3. 
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Škoda Octavia je velmi oblíbené auto nejen v České republice, proto je na místě zjistit 

ceny povinného ručení. Sazby za povinné ručení lze vidět v následujícím grafu. 

 

Obrázek č. 16: Ceny povinného ručení pro Škoda Octavia 1,9 TDI 
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Zdroj: Top – pojištění, vlastní 

 

 

Nejlevnější povinné ručení nabízí AXA pojišťovna, a.s., naopak nejdražší povinné 

ručení je u pojišťovny Slavia, kde rozdíl činí 7 tisíc Kč. Mezi levné pojišťovny patří opět 

Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. K nejdražším patří 

Kooperativa pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna, a.s.. 

Opět se musí brát v úvahu, že veškeré informace jsou ze serveru Top – pojištění, které 

umožňuje slevy pro vybrané pojišťovny. Jedná se o jeden z největších serverů na uzavření 

povinného ručení přes internet. Uzavřít povinné ručení přes internet je v současné době 

výhodnější nejen z časového hlediska, ale také z finančního.  

 

Škoda Octavia s jednou nehodou 
 

Zatím se jednalo o praktické příklady, kde klient nespáchal v minulosti žádnou 

škodnou událost (byl viníkem nehody). Proto je na místě, ukázat si, jak by to vypadalo, kdyby 

klient způsobil v minulosti jednu nehodu. Tentokrát se bude brát v úvahu vozidlo Škoda 

Octavia z roku 2006.  

Z obrázku č. 17 je vidět, že nehody se nevyplácejí. Cena povinné ručení velice roste,  

v porovnání s obrázkem č. 16.  
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Obrázek č. 17: Povinné ručení (1 nehoda) 
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Zdroj: Top – pojištění, vlastní 

 

 

Z tabulky č. 40 je přehledně vidět, že cenový rozdíl může být markantní. Např. cenový 

rozdíl u pojišťovny Uniqa může být i 3 636 Kč. Ještě větší by byl rozdíl, kdyby klient 

způsobil dvě škodné události.  
 

Tabulka č. 40: Porovnání povinného ručení 

Pojišťovna Bez nehody (Kč) 1 nehoda (Kč) Rozdíl (Kč) 
Allianz 6 686 7 522 836 
Česká pojišťovna 7 899 10 005 2 106 
Uniqa 6 342 9 978 3 636 
Direct 6 682 7 775 1 093 

Zdroj: Top-pojištění 

4.15.2 Pojistné limity 
 

Pojistné limity udávají, jak velkou škodu pojišťovna v případě nehody pokryje. Každá 

pojišťovna musí dodržet základní minimální limity, které jsou nastaveny zákonem. Ty nyní 

činí pro škodu na zdraví 35 mil. korun a škodu na majetku 18 mil. korun. Pojišťovny nabízí           

i zvýšené limity, ale ty jsou u většiny pojišťoven za příplatek. Rozdíl mezi zákonným                  

a zvýšeným limitem je několik desítek korun, ale skutečné krytí může být až dvojnásobné, jak 

lze vidět v následující tabulce.  

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že nejlépe v rámci sjednání nejnižšího limitu plnění 

vychází jednoznačně Triglav pojišťovna. Naopak nejvyšší limity plnění, které v současné 

době činí 100 mil. Kč, nabízí již necelá polovina pojišťoven na našem trhu. Každým rokem           
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se zvyšuje životní úroveň, která se pomítá i do vyšších nákladů spojených s nehodou, proto         

je jistě výhodnější sjednání pojištění s vyššími limity.    

 

Tabulka č. 41: Limity plnění jednotlivých pojišťoven v roce 2009 

Limity plnění na majetku / zdraví 
Pojišťovna 

nejnižší  zvýšený  nejvyšší 
Allianz pojišťovna 35 mil./35 mil. 50 mil./50 mil. 100 mil./100 mil.  
AXA pojišťovna 35 mil./35 mil. - 70 mil./70 mil. 
Česká pojišťovna 40 mil./40 mil. - 100 mil./100 mil.  
Česká podnikatelská 
pojišťovna 35 mil./35 mil. 50 mil./50 mil. 100 mil./100 mil.  
ČSOB Pojišťovna 35 mil./44 mil. 60 mil./60 mil. 100 mil./100 mil.  
Direct Pojišťovna 35 mil./35 mil. - 70 mil./70 mil. 
Dolnorakouská pojišťovna 35 mil./35 mil. - 50 mil./50 mil. 
Generali Pojišťovna 35 mil./35 mil. 35 mil./35 mil. 70 mil./70 mil. 
Hasičská vzájemná pojišťovna 35 mil./35 mil. - 54 mil./54 mil. 
Kooperativa, pojišťovna 35 mil./54 mil. - 70 mil./70 mil. 
Slavia pojišťovna 35 mil./35 mil. - 100 mil./100 mil.  
Triglav pojišťovna 50 mil./50 mil. - - 
UNIQA pojišťovna 35 mil./35 mil. 50 mil./60 mil. 100 mil./100 mil.  
Wüstenrot pojišťovna 35 mil./35 mil. - 70 mil./70 mil. 

 

Zdroj:Top-pojištění 
 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejlépe v rámci sjednání nejnižšího limitu plnění 

vychází jednoznačně Triglav pojišťovna. Naopak nejvyšší limity plnění, které v současné 

době činí 100 mil. Kč, nabízí již necelá polovina pojišťoven na našem trhu. Každým rokem           

se zvyšuje životní úroveň, která se pomítá i do vyšších nákladů spojených s nehodou, proto         

je jistě výhodnější sjednání pojištění s vyššími limity.    
 

4.15.3 Slevy a bonusy pojišťoven 
 

Systém bonus-malus funguje již od roku 2000. Pokud dochází k pojistnému plnění 

z vlastní pojistky, pak si pojišťovna uplatní tzv. malus. V opačném případě, tedy nečerpání 

plnění z pojistky, pojišťovna poskytuje slevu z pojistky, tzv. bonus.Ve většině případů získá 

tento řidič pětiprocentní slevu na pojistném za každých 12 měsíců bez nehody. 

Z tabulky č. 8 vyplývá, že nejvyššího bonusu  (60 %) a zároveň za nejkratší dobu lze 

dosáhnout u pojišťovny Triglav. U pojišťovny Wüstenrot lze též dosáhnout bonusu šedesáti 

procent, navíc tato pojišťovna prvních pět let připisuje bonus po deseti procentech. Vzhledem 

k tomu, že při srovnávání cen dle objemu motoru, patřila pojišťovna mezi nejlevnější, mohla 

by v případě spojení s bonusem patřit z hlediska ceny mezi nejvýhodnější. Je potřeba, ale 
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přihlédnout ke skutečnosti, že Wüstenrot pojišťovna rozděluje vozidla do kategorií podle 

jejich výkonu, což může být výhodné spíše pro vozidla s vysokým objemem a nízkým 

výkonem motoru.  
 

4.15.4 Služby získané při uzavření povinného ručení 
 

Pojišťovny nabízejí spolu s povinným ručením zdarma řadu služeb, které je potřeba si 

předem prostudovat. Kvalitní služby nabízí především Generali, Triglav, Kooperativa, Allianz 

a AXA. Pojišťovna Uniqa nabízí oproti jiným pojištění odcizení vozidla do roku výroby 1996 

včetně. V současné době je zatím málo nabízeno pojištění ochrany, které je jistě dobré 

v případě sporu mít. Právní pomoc zahrnuje např. telefonické poradenství, předání vzkazu 

nebo proplacení právní pomoci. Zde záleží na každém klientovi, co od povinného ručení čeká.  

Služby získané při sjednání povinného ručení: 

 Allianz – technická asistence pro vozidla – nejen pro případ nehody, ale i pro 

poruchy vozidla, komunikace v českém jazyce při volání ze zahraničí, 

 AXA pojišťovna – rozsáhlé asistenční služby, 

 Česká pojišťovna – asistenční služba POHODA Klasik – pomoc při nehodě           

na území ČR i v zahraničí, 

 Česká podnikatelská pojišťovna – komplexní asistenční služba a úrazové 

pojištění řidiče při havárii vozidla, 

 ČSOB – asistenční služba, úrazové pojištění řidiče, pojištění osobní věcí řidiče 

a osob jemu blízkých, 

 Direct – asistenční služby při nehodě i poruše, 

 Dolnorakouská – asistenční služby, 

 Direct – asistenční služby, 

 Generali – asistenční služby, právní poradenství: posouzení nároků 

uplatněných na poškozeném, úhrada nákladů za právní zastoupení v soudním 

řízení, 

 Kooperativa – rozsáhlé asistenční služby, živelné pojištění pro osobní                  

a užitková vozidla,  

 Triglav – úrazové pojištění s limitem 100 000,- Kč pro případ trvalým 

následků po úraze, nadstandardní asistenční služba, pojištění právní ochrany 

pojištěného, 

 Slavia – asistenční služby, 
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 Uniqa – asistenční služby, pojištění proti požáru a odcizení vozidla do roku 

výroby 1996 včetně, 

 Wüstenrot – asistenční služby. 
 

4.15.5 Možnosti připojištění dodatečných rizik 
 

V současné době pojišťovny nabízí řadu připojištění, jedná se zejména o: 

 pojištění skel se u většiny pojišťoven zahrnuje všechna obvodová skla vozidla, 

vztahuje se na poškození nebo zničení skla např. z důvodu nehody, vandalismu 

nebo živelní události,  

 úrazové pojištění se vztahuje na všechny osoby přepravované v motorovém 

vozidle v době vzniku pojistné události, 

 právní ochranu,  

 náhradní vozidlo – toto připojištění kryje náklady na náhradní dopravu 

v případě dopravní nehody.  

 nadstandardní asistence – jedná se o rozšíření asistenčních služeb, např. 

úschova nepojízdného vozidla, využití náhradního vozidla, odtažení vozidla, 

náhradní doprava, zvýšená technická asistence v případě nehody i poruchy, 

atd., podmínky má nastavené každá pojišťovna jinak.  

V níže uvedené tabulce jsou jako příklad uvedeny ceny připojištění vybraných 

pojišťoven.  

Tabulka č. 42: Cena připojištění vybraných pojišťoven 

Pojišťovna Asistenční služby (Kč) Pojištění skla (Kč) 
Hasičská vzájemná 285 640 
ČSOB 272 896 
Uniqa 450 896 
Generali 500 1 700 

Zdroj: Top-pojištění 
 

Poznámka: 

 pojistné plnění – 10 000 Kč, 

 Generali – spoluúčast 10 %, minimálně 500 Kč, 

 ČSOB – spoluúčast min. 500 Kč, první tři měsíce 50 %, 

 Uniqa – spoluúčast 5 %, minimálně 500 Kč, 

 HVP – spoluúčast 5 %, minimálně 500 Kč. 
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Samozřejmě pojišťovny nabízejí i další služby připojištění a je jen na klientovi pro co 

se rozhodne. Záležet bude samozřejmě i na ceně. Ale některá připojištění se samozřejmě 

vyplatí. Kdo si připlatí za nadstandard asistenční služby, získá větší limity krytí při poruše 

nebo nehodě automobilu (oprava, odtažení automobilu, peníze na ubytování atd.). 
 

4.16 Multikriteriální vyhodnocení  
K tomuto vyhodnocení jsou použity údaje získané z dotazníků. Aby bylo možné získat 

přehled, která pojišťovna je pro klienta nejlepší, jsou stanovena následující kritéria, která byla 

dle dotázaných nejdůležitější. A těmto kritériím budou přiřazeny váhy dle získaných 

informací z dotazníku (viz. Příloha č. 2/6): 

 cena pojistného  (váha – 0,40), 

 asistenční služby (váha – 0,20), 

 výše limitů pojistného plnění (váha – 0,06), 

 výše bonusu (váha – 0,02), 

 nabízené slevy a výhody (např. získání dalšího pojištění) – (váha – 0,32), 

Ceny pojistného jsou stanoveny podle objemu motoru, které byly použity již  

v kapitole 4.15. Pokud by se vycházelo pouze ze základních sazeb, výsledek by byl nepřesný. 

V následujícím srovnání není uvedena Direct pojišťovna, je to z důvodu, že pojišťovna nemá 

stanoveny sazby pojistného a stavuje ceny u každého klienta podle jiných kritérií.  

Výše limitů pojistného plnění je použita vždy nejnižší sazba (viz. tabulka č. 41) a to           

z důvodu preferování nízké ceny pojištění. Za vyšší limity se připlácí a v tomto případě by 

cena pojistného byla vyšší a vyhodnocení by bylo nepřesné.  

Výše bonusů je vyhodnocena podle tabulky č. 8. Zde se odlišují pouze tři pojišťovny 

od ostatních.  

Asistenčních služby a nabízené slevy či výhody jsem hodnotila celkově, tedy váha 

tohoto kritéria je 0,52. Toto kritériu je velmi těžké hodnotit, jelikož každý z nás preferuje 

něco jiného. Vycházím především z počtu služeb, které pojišťovny nabízí při uzavření 

pojistné smlouvy, možností dalšího připojištění, získání slevy při online uzavření, uplatnění 

bonusu na jiného člena rodiny apod. Informace jsou čerpány z jednotlivých internetových 

stránek pojišťoven. „Nejlepší pojišťovnou v tomto hodnocení je ČSOB pojišťovna, která 

v loňském roce získala cenu za nejlepší služby v oblasti neživotního pojištění od organizace 
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INI (International Network of Insurance). Jedná se o sdružením předních pojišťoven celého 

světa poskytujících služby v oblasti neživotního pojištění.“13 

Zdarma příjezd asistenční služby mají pojišťovny Allianz, Česká pojišťovna, Uniqa, 

ČSOB pojišťovna a Wüstenrot. Od ostatních pojišťoven se liší nabídka Allianz, Česká 

podnikatelská pojišťovna a ČSOB pojišťovna, které poskytují rozsáhlou asistenci nejen při 

nehodě, ale i poruše vozidla. Úrazové pojištění řidiče k pojistce zdarma v letošním roce 

nabízejí Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Triglav a ČSOB pojišťovna. 

Důležitá je i právní ochrana, kterou nabízí v základu Česká pojišťovna, Generali a Triglav. 

 Výpočet je založen na vahách kritérií získaných z dotazníku a dále na bodovém 

hodnocení jednotlivých pojišťoven. Maximální počet bodů je 13 (nejlepší hodnocení)                   

a minimální počet bodů je 1 (nejhorší hodnocení).  
 

Tabulka č. 43: Multikriteriální vyhodnocení pojišťoven 1 

Váha kritérií 0,40 0,52 0,06 0,02 
Bodové hodnocení 

Pojišťovna Cena 
pojistného* Cena 

pojistného
Asistenční 

služby 

Limity 
pojistného 

plnění 

Výše 
bonusů 

Výpočet Pořadí

Allianz 2 191 Kč 4 12 4,5 5 8,21 4 
AXA 2 000 Kč 6 5 4,5 5 5,37 12 
ČP 2 124 Kč 5 10 11 11 8,08 5 
ČPP 1 525 Kč 12 11 4,5 5 10,89 1 
ČSOB  2 527 Kč 2 13 10 5 8,26 3 
Dolnorakouská 1 573 Kč 11 2 4,5 5 5,81 10 
Generali 1 980 Kč 7 6 4,5 5 6,29 8 
HVP 1 631 Kč 10 3 4,5 5 5,93 9 
Kooperativa 2 290 Kč 3 7 12 5 5,66 11 
Uniqa 2 548 Kč 1 1 4,5 5 1,29 13 
Triglav 1 738 Kč 9 9 13 13 9,32 2 
Wüstenrot 1 940 Kč 8 8 4,5 12 7,87 6 
Slavia 1 424 Kč 13 4 4,5 5 7,65 7 

*Ceny pojistného v rámci objemu motoru 1001 cm3 – 1250 cm3 
Zdroj: vlastní 
 

Z tabulky č. 43 vyplývá, že nejlepší pojišťovnou je Česká podnikatelská pojišťovna. 

Na druhém místě se umístila Triglav pojišťovna a na třetím ČSOB pojišťovna. Nejhůře 

dopadla Uniqa pojišťovna, která je nejdražší. 

 
                                                 
13 ČSOB pojišťovna [online]. Dostupný na WWW: < http://www.csobpoj.cz/media/tiskove-zpravy/archiv-
2008/cena-ini.htm>. 
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Tabulka č. 44: Multikriteriální vyhodnocení pojišťoven 2 

Váha kritérií 0,40 0,52 0,06 0,02 
Bodové hodnocení 

Pojišťovna Cena 
pojistného Cena 

pojistného
Asistenční 

služby 

Limity 
pojistného 

plnění 

Výše 
bonusů 

Výpočet Pořadí

Allianz 3 164 Kč 5 12 4,5 5 8,61 4 
AXA 3 150 Kč 6 5 4,5 5 5,37 12 
ČP 3 229 Kč 4 10 11 11 7,68 6 
ČPP 2 300 Kč 12 11 4,5 5 10,89 1 
ČSOB  3 662 Kč 2 13 10 5 8,26 5 
Dolnorakouská 2 310 Kč 11 2 4,5 5 5,81 9 
Generali 2 904 Kč 7 6 4,5 5 6,29 7 
HVP 2 525 Kč 10 3 4,5 5 5,93 8 
Kooperativa 3 406 Kč 3 7 12 5 5,66 10 
Uniqa 3 676 Kč 1 1 4,5 5 1,29 13 
Triglav 2 539 Kč 9 9 13 13 9,32 3 
Wüstenrot 1 940 Kč 13 8 4,5 12 9,87 2 
Slavia 2 581 Kč 8 4 4,5 5 5,65 11 

*Ceny pojistného v rámci objemu motoru 1401 cm3 – 1650 cm3 
Zdroj: vlastní 
 

Z tabulky č. 44 vyplývá, že při použití ceny pro vozidla s  objemem motoru                  

1401 cm3 – 1650 cm3, že na prvním místě je stále Česká podnikatelská pojišťovna. Druhé 

místo se ovšem změnilo, nyní je na tomto místě Wüstenrot a na třetím místě je pojišťovna 

Triglav, která byla v předchozím příkladě na druhém místě. Velmi dobře se umístila 

pojišťovna Allianz, která nabízí kvalitní asistenční služby.  

 

V tabulce č. 45 jsou požity ceny  pro vozidla s objemem motoru 1851 cm3 – 2000 

cm3.  Na prvním místě se opět umístila Česká podnikatelská pojišťovna, která se takto 

umístila ve všech případech. Tato pojišťovna nabízí nízkou cenu a zároveň kvalitní asistenční 

služby.   Na druhém místě se umístila Wüstenrot a na třetím místě je pojišťovna Triglav, 

stejně jako v předchozím případě. Nejhorší v tomto případě je pojišťovna Uniqa, nejen že je 

nejdražší, ale nenabízí ani nic navíc, čím by mohla přilákat zákazníky. Česká pojišťovna se 

umístila na sedmém místě, nabízí sice kvalitní asistenční služby, ale nechá si za to řádně 

zaplatit.  
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Tabulka č. 45: Multikriteriální vyhodnocení pojišťoven 3 

Váha kritérií 0,40 0,52 0,06 0,02 
Bodové hodnocení 

Pojišťovna Cena 
pojistného Cena 

pojistného
Asistenční 

služby 

Limity 
pojistného 

plnění 

Výše 
bonusů 

Výpočet Pořadí

Allianz 4 891 Kč 5 12 4,5 5 8,61 4 
AXA 3 150 Kč 12 5 4,5 5 7,77 6 
ČP 5 090 Kč 4 10 11 11 7,68 7 
ČPP 3 550 Kč 11 11 4,5 5 10,49 1 
ČSOB  5 616 Kč 1 13 10 5 7,86 5 
Dolnorakouská 3 905 Kč 9 2 4,5 5 5,01 11 
Generali 4 576 Kč 6 6 4,5 5 5,89 9 
HVP 4 048 Kč 7 3 4,5 5 4,73 12 
Kooperativa 5 388 Kč 3 7 12 5 5,66 10 
Uniqa 5 449 Kč 2 1 4,5 5 1,69 13 
Triglav 3 931 Kč 8 9 13 13 8,92 3 
Wüstenrot 2 520 Kč 13 8 4,5 12 9,87 2 
Slavia 3 570 Kč 10 4 4,5 5 6,45 8 

*Ceny pojistného v rámci objemu motoru 1851 cm3 – 2000 cm3 
Zdroj: vlastní 
 

Nejlépe ve všech objemových třídách vyšla Česká podnikatelská pojišťovna, nabízí 

pojištění na nízkou cenu a zároveň kvalitní služby. Naopak nejhůře vychází pojišťovna Uniqa, 

která oproti některých pojišťovnám má i dvojnásobnou cenu. Z hlediska podílu na trhu má 

nejvíce klientů Česká pojišťovna, ale v hodnocení se umístila až na páté a sedmém místě.  
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ZÁVĚR 
Při tvorbě této diplomové práce byl především kladen důraz na vytvoření přehledného 

podkladu určeného pro klienty pojišťoven. Tento materiál má usnadnit orientaci na pojistném 

trhu v České republice v oblasti povinného ručení. 

V této práci byl nejprve zmíněn historický vývoj a jeho význam na současný stav              

na našem trhu. Je zde nastíněn proces transformace a vývoj právních norem. Dále je 

provedena analýza současného stavu pojistného trhu v České republice, zde nejsou zmíněny 

pouze právní úpravy pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidel, ale též změny platné 

od ledna tohoto roku, které na pojistném trhu v tomto rozsahu již řadu let nebyly provedeny.  

Závěrem je provedeno vyhodnocení výsledků z provedeného průzkumu trhu, který byl 

uskutečněn pomocí dotazníků. Na základě zjištěných informací bylo provedeno 

multikriteriální vyhodnocení služeb jednotlivých pojišťoven v oblasti pojištění odpovědnosti 

za škodu z provozu vozidel.  
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Dotazník 

1. Pohlaví: 

□ muž 

□ žena 
 

2. Věk: 

□ do 20  

□ 21 – 30 

□ 31 – 40 

□ 41 – 50 

□ 51 – 60 

□ 61 a více 
 

3. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

□ vysokoškolské vzdělání  

□ středoškolské vzdělání 

□ vyučen/a 

□ základní vzdělání 
 

4. Jaká je vaše hlavní ekonomická aktivita? 

□ zaměstnanec  

□ podnikatel, živnostník (OSVČ) 

□ student 

□ jinak ekonomicky neaktivní (nezaměstnaný/á, žena/muž v domácnosti,     

    mateřská/otcovská dovolená, invalidní důchodce…) 

□ ekonomicky neaktivní – starobní důchodce     
 

5. Jaký je váš čistý měsíční příjem? 

□ 0 – 10 000 Kč 

□ 10 001 Kč až 15 000 Kč 

□ 15 001 Kč až 20 000 Kč 

□ 20 001 Kč až 25 000 Kč 

□ 25 001 Kč a více 
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6. U které pojišťovny máte pojištěno vozidlo? 

□ Česká pojišťovna a.s. 

□ Kooperativa, pojišťovna, a.s. 

□ Allianz pojišťovna, a.s. 

□ jiná 

   ……………………………………………………………………………. 
 

7. Změnil/a jste v posledních letech pojišťovnu, u které máte sjednáno povinné ručení? 

□ ne 

□ ano – z jakého důvodu? 

   ……………………………………………………………………………. 
 

8. S jakou frekvencí platíte pojistné? 

□ ročně 

□ čtvrtletně 

□ pololetně 

□ měsíčně 
 

9. Podle čeho jste zvolil/a vaši stávající pojišťovnu? 

□ cena pojistného 

□ nabízené asistenční služby 

□ výše limitů pojistného plnění 

□ rozložení splátek 

□ výše bonusu - malusu 

□ nabízené slevy či jiné výhody  

□ jiné 

   ……………………………………………………………………………. 
 

10. Jakým způsobem jste si sjednávali pojištění? 

□ zašli jste sami na pobočku pojišťovny 

□ přes internet 

□ kontaktoval Vás pojišťovací makléř 

□ jiné 

   ……………………………………………………………………………. 
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Vyhodnocení dotazníku 

Tabulka 1: Celkový počet dotázaných dle pohlaví 

Odpověď  Počet Procenta 
Muž  48 53,33 % 
Žena 42 46,67 % 
Celkem 90 100,00 % 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 2: Věková struktura dotázaných 

Pohlaví 
Odpověď  Počet Procenta 

muž žena 
do 20 12 13,33 % 7 5 
21 - 30 61 67,78 % 32 29 
31 - 40 9 10,00 % 4 5 
41 - 50 5 5,56 % 3 2 
51 - 60 2 2,22 % 2 0 
61 a více 1 1,11 % 0 1 
Celkem 90 100,00 % 48 42 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 3: Nejvyšší dosažené vzdělání dotázaných 

Pohlaví 
Odpověď  Počet Procenta 

muž žena 
Vysokoškolské vzdělání  45 50,00 % 23 22 
Středoškolské vzdělání 34 37,78 % 19 15 
Vyučen/a 11 12,22 % 6 5 
Základní vzdělání 0 0,00 % 0 0 
Celkem 90 100,00 % 48 42 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 4: Dosažené vzdělání dotázaných v závislosti na věkové struktuře 

Věková struktura 
Odpověď  Počet 

do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - více 
Vysokoškolské vzdělání  45 0 35 6 4 0 0 
Středoškolské vzdělání 34 7 23 1 1 1 1 
Vyučen/a 11 5 3 2 0 1 0 
Základní vzdělání 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 90 12 61 9 5 2 1 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 5: Hlavní ekonomická aktivita dotázaných 

Pohlaví 
Odpověď  Počet Procenta 

muž žena 
Zaměstnanec 45 50,00 % 24 21 
Podnikatel (OSVČ) 6 6,67 % 3 3 
Student 30 33,33 % 20 10 
Jinak ekonomicky neaktivní  8 8,89 % 1 7 
Ekonomicky neaktivní  1 1,11 % 0 1 
Celkem 90 100,00 % 48 42 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 6: Hlavní ekonomická aktivita dotázaných v závislosti na dosaženém vzdělání 

Dosažené vzdělání 
Odpověď  Počet 

vysokoškolské středoškolské vyučen/a 
Zaměstnanec 45 20 18 7 
Podnikatel (OSVČ) 6 3 3 0 
Student 30 20 6 4 
Jinak ekonomicky neaktivní  8 2 6 0 
Ekonomicky neaktivní  1 0 1 0 
Celkem 90 45 34 11 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 7: Hlavní ekonomická aktivita dotázaných v závislosti na věkové struktuře 

Věková struktura 
Odpověď  Počet 

do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - více 
Zaměstnanec 45 2 35 6 1 1 0 
Podnikatel (OSVČ) 6 0 0 1 4 1 0 
Student 30 10 20 0 0 0 0 
Jinak ekonomicky neaktivní  8 0 6 2 0 0 0 
Ekonomicky neaktivní  1 0 0 0 0 0 1 
Celkem 90 12 61 9 5 2 1 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 8: Čistý měsíční příjem dotázaných 

Pohlaví 
Odpověď  Počet Procenta 

muž žena 
0 – 10 000 Kč 28 31,11 % 15 13 
10 001 Kč až 15 000 Kč 19 21,11 % 9 10 
15 001 Kč až 20 000 Kč 22 24,44 % 12 10 
20 001 Kč až 25 000 Kč 17 18,89 % 10 7 
25 001 Kč a více 4 4,44 % 2 2 
Celkem 90 100,00 % 48 42 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 9: Čistý měsíční příjem dotázaných v závisti na dotaženém vzdělání 

Dosažené vzdělání 
Odpověď  Počet 

vysokoškolské středoškolské vyučen/a 
0 – 10 000 Kč 28 8 18 2 
10 001 Kč až 15 000 Kč 19 3 11 5 
15 001 Kč až 20 000 Kč 22 17 3 2 
20 001 Kč až 25 000 Kč 17 14 1 2 
25 001 Kč a více 4 3 1 0 
Celkem 90 45 34 11 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 10: Čistý měsíční příjem dotázaných v závislosti na věkové struktuře 

Věková struktura 
Odpověď  Počet 

do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - více 
0 – 10 000 Kč 28 9 17 1 0 0 1 
10 001 Kč až 15 000 Kč 19 2 15 1 1 0 0 
15 001 Kč až 20 000 Kč 22 1 18 2 1 0 0 
20 001 Kč až 25 000 Kč 17 0 9 5 2 1 0 
25 001 Kč a více 4 0 2 0 1 1 0 
Celkem 90 12 61 9 5 2 1 

Zdroj: vlastní 
 
 
 
 
 
 

 



PŘÍLOHA Č. 2/4 
 

Tabulka 11: Pojišťovny, kde mají dotázaní sjednané pojištění 

Pohlaví 
Odpověď  Počet Procenta 

muž žena 
Česká pojišťovna a.s. 30 33,33 % 21 9 
Kooperativa, pojišťovna, a.s. 23 25,56 % 12 11 
Allianz pojišťovna, a.s. 12 13,33 % 7 5 
UNIQA pojišťovna, a.s. 7 7,78 % 3 4 
ČSOB Pojišťovna, a.s. 6 6,67 % 2 4 
Generali Pojišťovna a.s. 6 6,67 % 1 5 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 3 3,33 % 1 2 
DIRECT Pojišťovna 3 3,33 % 1 2 
Celkem 90 100,00 % 48 42 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 12: Změna pojišťovny v posledních pěti letech 

Pohlaví 
Odpověď  Počet Procenta 

muž žena 
Ne 52 57,78 % 32 20 
Ano 38 42,22 % 16 22 
Celkem 90 100,00 % 48 42 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 13: Změna pojišťovny v závislosti na věkové struktuře 

Věková struktura 
Odpověď  Počet 

do 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - více 
Ne 52 5 37 4 4 1 1 
Ano 38 7 24 5 1 1 0 
Celkem 90 12 61 9 5 2 1 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 14: Změna pojišťovny v závislosti na dosaženém vzdělání 

Dosažené vzdělání 
Odpověď  Počet 

vysokoškolské středoškolské vyučen/a 
Ne 52 27 19 6 
Ano 38 18 15 5 
Celkem 90 45 34 11 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 15: Frekvence placení pojistného 

Pohlaví 
Odpověď  Počet Procenta 

muž žena 
Ročně 51 56,67 % 29 22 
Čtvrtletně 20 22,22 % 11 9 
Pololetně 12 13,33 % 5 7 
Měsíčně 7 7,78 % 3 4 
Celkem 90 100,00 % 48 42 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 16: Frekvence placení pojistného v závislosti na dosaženém vzdělání 

Dosažené vzdělání 
Odpověď  Počet 

vysokoškolské středoškolské vyučen/a 
Ročně 51 25 18 8 
Čtvrtletně 20 11 8 1 
Pololetně 12 6 6 0 
Měsíčně 7 3 2 2 
Celkem 90 45 34 11 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 17: Frekvence placení pojistného v závislosti na měsíčním příjmu 

Čistý měsíční příjem 
Odpověď  

0 – 10 000 Kč 10 001 Kč až 
15 000 Kč 

15 001 Kč až 
20 000 Kč 

20 001 Kč až 
25 000 Kč 

25 001 Kč a 
více 

Ročně 17 11 13 8 2 
Čtvrtletně 4 3 5 7 1 
Pololetně 5 4 2 1 0 
Měsíčně 2 1 2 1 1 
Celkem 28 19 22 17 4 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 18: Hlavní kritéria volby pojišťovny 

Pohlaví 
Odpověď  Počet Procenta

muž žena 
Cena pojistného 35 38,89 % 14 21 
Nabízené asistenční služby 18 20,00 % 13 5 
Výše limitů pojistného plnění 5 5,56 % 3 2 
Rozložení splátek 0 0,00 % 0 0 
Výše bonusu - malusu 1 1,11 % 1 0 
Nabízené slevy a jiné výhody 28 31,11 % 15 13 
Jiné 3 3,33 % 2 1 
Celkem 90 100,00 % 48 42 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 19: Způsob uzavření pojistné smlouvy 

Pohlaví 
Odpověď  Počet Procenta

muž žena 
Pobočka pojišťovny 45 50,00 % 20 25 
Přes internet 30 33,33 % 18 12 
Pojišťovací makléř 11 12,22 % 7 4 
Jiné 4 4,44 % 3 1 
Celkem 90 100,00 % 48 42 

Zdroj: vlastní 
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