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Abstrakt 
Cílem práce je provést analýzu trhu povinného ručení v České republice z pohledu 

práv a povinností vlastníků vozidel a poškozených, analyzovat produkty na trhu 

s povinným ručením a určit vhodné produkty dle různých kritérií. Druhá kapitola 

je věnována podrobnému popisu produktů a právních předpisů vztahujících se k dané 

oblasti. K explicitnímu porovnání cenových nabídek jednotlivých pojišťoven je využito 

tří prototypických modelových vlastníků. Nabídka produktů na trhu je široká a existují 

značné rozdíly v sazbách pojistného. Jednotlivé typy pojištění vesměs dostatečně chrání 

pojištěného i poškozené. V případě nesjednání povinného ručení hrozí vlastníkovi vozidla 

pokuty a vyvstává povinnost plného hrazení škody způsobené vozidlem. 

 

 

 

Abstract 
The aim of this work is to analyse the market of the damage liability in the Czech 

Republic from the view of car owners‘ and aggrieved party’s rights and duties, to analyse 

the market of the damage liability products and to assess appropriate products according 

to various criteria. Second chapter is devoted to a proper description of products and legal 

enactments related to this domain. Three model prototypical car owners are used to do 

an explicit comparison of prise quotations of particular insurance companies. The offer 

of products in the market is wide and there are significant differences in them. Different 

types of insurance altogether sufficiently protect the insured as well as the aggrieved party. 

In case the owner of the vehicle doesn’t have his insurance arranged, there is the risk 

of penalties and paying the whole amount for covering the damage caused by the vehicle. 
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Úvod 
 Tématem této bakalářské práce je analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR. 

Platné právní předpisy v ČR ukládají vlastníkovi motorového vozidla uzavřít pojistnou 

smlouvu o povinném ručení, ale výběr pojistitele je na samotném vlastníkovi. Jelikož je trh 

s povinným ručením velmi konkurenčním prostředím, mají vlastníci na výběr z mnoha 

pojistných produktů, a proto není výběr vhodné varianty snadný.  

Práce je rozdělena do čtyř kapitol, které pojednávají o jednotlivých dílčích tématech 

vztahujících se k povinnému ručení v ČR. 

 Obsahem první kapitoly je obecný úvod do problematiky povinného ručení 

a podrobně je objasněn historický vývoj tohoto pojištění na území současné ČR od jeho 

počátků do současnosti.  

 Druhá kapitola obsahuje vysvětlení základních pojmů a charakteristiku subjektů, 

které se na trhu s povinným ručením vyskytují. Jsou zde popsána práva a povinnosti těchto 

subjektů a také rozsah tohoto pojištění. Podrobněji je rozebrána část o náhradě věcné škody 

a škody na zdraví, které bývají častým předmětem sporů a soudních procesů. Správné 

zaznamenání dopravní nehody je nezbytnou podmínkou k uplatnění náhrady škody, proto 

je z tohoto důvodu na závěr kapitoly zařazen i postup při řešení dopravních nehod 

a následných likvidací pojistných událostí. 

 Kapitola třetí se věnuje analýze nabízených produktů na pojistném trhu v ČR. 

Ve své první části je zaměřena na současný stav tohoto trhu a na obecný výpočet sazeb 

pojistného. Dále následuje podrobné zpracování nabízených produktů, které je 

pro přehlednost doplněno výpočtem konkrétních sazeb u tří modelových klientů. Ti jsou 

vybráni tak, aby reprezentovali statisticky frekventované typy vlastníků vozidel v České 

republice s výrazně odlišnými klíčovými parametry pro výpočet sazeb pojistného. Takový 

výběr umožňuje alespoň rámcově zachytit, jak výraznou roli tyto parametry hrají. Popsány 

jsou nejen produkty, které jsou nabízeny přímo pojišťovnami, ale i produkty, které nabízejí 

někteří zprostředkovatelé v rámci flotilového pojištění. 

 V závěrečné kapitole jsou zhodnoceny veškeré produkty dle několika 

nejdůležitějších parametrů a je v ní shrnut postup výběru vhodné varianty povinného 

ručení. 
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1. Úvod do problematiky 

1.1 Obecné informace o povinném ručení 

Povinné ručení není pojem, který by byl ukotven v právních předpisech, ale je již 

tak rozšířený a zavedený, že jej budu používat i v rámci této práce. Povinné ručení je tedy 

dle zákona č. 168/1999 Sb. pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla. Pro účely této práce budu v následujících kapitolách používat zkrácený název 

pojištění odpovědnosti, které vychází z výše zmíněného zákona. 

Pojištění odpovědnosti je pojištěním, které kryje škody, jež způsobil řidič vozidla 

jiné osobě či třetí straně. Toto pojištění tedy primárně chrání pojištěného před dopadem 

vysokých finančních nároků od poškozených. Pokud by tyto možné nároky měl hradit 

viník pouze z vlastních zdrojů, mohla by se mu výrazně snížit životní úroveň, a poškozený 

by i přesto nemusel získat odškodnění v plné výši. Hlavním účelem pojištění odpovědnosti 

je tedy plná úhrada oprávněných nároků poškozeného, který bez vlastního zavinění utrpěl 

škodu, ač není přímým účastníkem smluvního vztahu mezi pojistitelem a pojistníkem. 

Pro tyto důvody je v ČR a prakticky po celém světě zavedena povinnost uzavírat obdobu 

tuzemského pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které chrání 

jak pojištěné, tak poškozené. 

Dle zákona o pojišťovnictví se řadí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla do odvětví neživotního pojištění. U neživotních pojištění se vychází 

z principu, že pojistné plnění se uhradí na základě průměrného projevu rizika pojistnou 

události, a není zde jisté, zda k pojistné události za dobu trvání pojistné smlouvy vůbec 

dojde. Na rozdíl od životního pojištění, kde je jednoznačně určeno, že výplata dohodnuté 

pojistné sumy nastane, a to nejpozději k datu konce pojištění. [1] [7] [10]  

 

1.2 Historický vývoj povinného ručení 

Do roku 1925 nebyla žádnému majiteli motorového vozidla ukládána povinnost 

uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V roce 1925 začala 

tato povinnost platit pro piloty letadel a od roku 1932, kdy vešel v platnost zákon 

č. 198/1932 Sb. o dopravě motorových vozidel, museli mít živnostníci poskytující 

přepravu osob nebo nákladu uzavřené pojištění odpovědnosti na zabezpečení závazků 

vyplývajících z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v této činnosti, jinak 

jim nebyla ani vystavena listina pro vykonávání živnosti. 
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Plošná povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla začala platit na území Československé republiky dne 26. 4. 1935 zákonem 

č. 81/1935 Sb. o jízdě motorovými vozidly. Dle § 56 měl držitel motorového vozidla 

povinnost pojistit sebe či osobu, která provozuje vozidlo s jeho vědomím. Tato povinnost 

platila pro všechna vozidla, která byla zapsána v rejstříku československých vozidel 

u některé ze schválených pojišťoven v Československé republice. Jako alternativu měl 

držitel vozidla možnost složit na příslušeném úřadě kauci, která by byla použita k hrazení 

škod z provozu motorového vozidla v případě potřeby. Pojišťovny nehradily škody 

do výše 400 Kč a z vyšších částek hradil pojištěný 10% spoluúčast (minimálně 400 Kč, 

maximálně 20 000 Kč). 

Tento zákon prošel mnohými úpravami, jelikož jeho znění nebylo úplně dokonalé 

a některým poškozeným nebyla vyplacena náhrada škody. Zároveň byl založen Fond 

na podporu při úrazech motorovým vozidlem, který byl financovaný pojišťovnami, 

některými státními organizacemi a také prostředky plynoucími z pokut zaplacených řidiči, 

kteří neměli sjednáno povinné ručení. Prostředky z tohoto fondu sloužily k vyplácení 

podpory za úraz způsobený motorovým vozidlem, ale také k prevenci a osvětě v dopravě. 

Další změnu v povinném pojištění přinesl zákon č. 56/1950 Sb., o provozu vozidel 

na veřejných komunikacích, který s částečnými úpravami platil až do roku 1989. Zásadní 

změnou byla hlavně transformace povinného pojištění na formu zákonného pojištění. 

Pojištění nebylo smluvní a vznikalo přímo ze zákona. Po několika změnách zákonů 

a státního uspořádání měla na území nynější ČR monopol současná Česká pojišťovna, a.s.. 

Režijní náklady na provoz systému zákonného pojištění byly velmi nízké z důvodu, 

že nebylo potřeba uzavírat smlouvy; jako doklad o pojištění stačila přidělená poznávací 

značka, nebylo třeba řešit vyrovnání s jinými pojišťovnami a neexistovala konkurence. 

Ovšem v roce 1955 vyhlásilo ministerstvo financí sazby za toto pojištění, které přetrvaly 

až do konce 80. let, i když škody hrazené ze zákonného pojištění rostly. Technické rezervy 

nebyly tvořeny a nebyl politický zájem zvyšovat sazby pojistného, proto začal vznikat 

v tomto systému deficit na úhradu škod způsobených provozem vozidel.  

Po významných společenských změnách v roce 1989 došlo také ke změnám 

v provozu na pozemních komunikacích. Zejména zvýšení cestovního ruchu, lepší 

dostupnost zahraničních vozidel, zvýšení intenzity provozu s následným zvýšením počtu 

dopravních nehod a také mnoho legislativních změn vedlo k nutnosti reformy celého 

systému zákonného pojištění. Ministerstvo financí v roce 1991 pouze upravilo (zvýšilo) 

sazby zákonného pojištění a tuto úpravu provedlo ještě několikrát do roku 1999, kdy byl 
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přijat nový zákon. V těchto letech probíhaly spíše korekce a snaha zvýšit výběr pojistného, 

ale žádné systémové řešení nebylo přijato. Probíhaly také úpravy z hlediska práv 

pojištěných i poškozených, ale jediný klad, a to nízké náklady na provoz, byly vykoupeny 

řadou nevýhod. Ta hlavní spočívala především v již zmíněné vyhlašované sazbě, která 

platila paušálně pro všechny, dále v absenci pojistné smlouvy, již nahrazoval zákon, a také 

v neexistenci konkurence a kontrolního orgánu. 

Se schválením zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 

s účinností od 1. 1. 2000, jenž byl již v souladu s legislativou Evropské unie, nastala 

důležitá transformace pojistného trhu v oblasti povinného ručení. Mezi nejdůležitější prvky 

tohoto zákona patří zejména změna ze zákonného pojištění na pojištění smluvně povinné, 

které znamená, že je zákonem stanovena povinnost uzavřít toto pojištění formou pojistné 

smlouvy. Tuto pojistnou smlouvu na rozdíl od předchozích již bylo možné uzavřít 

u několika pojišťoven, které získaly licenci na poskytování pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla přidělovanou Ministerstvem financí. Tímto 

skončil monopol současné České pojišťovny, a.s., trh s tímto pojištěním se otevřel a mohlo 

se začít vytvářet konkurenční prostředí.  

Jelikož předchozí systém zákonného pojištění v České republice platil 50 let, 

nedovolil stát v prvních 3 letech platnosti zákona č. 168/1999 Sb. úplnou liberalizaci trhu 

a bylo zavedeno přechodné období, ve kterém byly sazby pojistného stanoveny v určitém 

rozpětí nově zřízenou institucí – Českou kanceláří pojistitelů, která sdružovala instituce, 

jež získaly licenci na provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla. Cenová regulace spočívala v tom, že byly vyhlašovány minimální i maximální 

sazby za toto pojistné v určitých kategoriích. Jejich výše byla každoročně upravována 

na základě statistických údajů jak o nehodovosti, tak i o růstu spotřebitelských cen. Toto 

opatření bylo zavedeno zejména z důvodu obav, že pojišťovny v rámci konkurenčního 

boje, ve kterém bylo přes 5 milionů pojištěnců, se budou snažit stlačit sazby povinného 

ručení tak nízko, že by v budoucnosti nedokázaly plnit náklady vzniklé v oblasti škod 

způsobených provozem vozidla a některé oběti dopravních nehod by nebyly odškodněny. 

Pojišťovny proto o zákazníky bojovaly spíše rozšiřováním svých služeb a poskytováním 

dalších výhod. 

Další výhodou pro pojištěnce bylo zvýšení minimálních limitů pojistného plnění 

při škodách na zdraví nebo usmrcení na 18 mil. Kč a zavedení bonusu pro řidiče, kteří měli 

po dobu jednoho roku bezškodní průběh ve výši 5 %. 
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Regulace cen skončila 30. července 2002 a od té doby mohou pojišťovny 

nastavovat ceny dle svých výpočtů a pojistných podmínek. V prvních letech byla hlavním 

prvkem ve výpočtu sazeb kubatura motoru pojištěného vozidla, jelikož chyběly relevantní 

statistiky nehodovosti dle různých kategorií, ale čím dál více se pojišťovny začaly 

zaměřovat na segmentaci dle mnoha jiných kategorií. 

Se vstupem České republiky do Evropské unie byl navýšen limit pojistného plnění 

ze škod na zdraví a usmrcení na 35 mil. Kč a ze škod na majetku a ušlém zisku 

na 18 mil. Kč. 

Poslední důležité změny nastaly s novelizacemi v letech 2008 a 2009. 

Do garančního fondu začaly přispívat i osoby provozující vozidlo bez sjednaného 

povinného ručení. Tyto osoby jsou povinny zaplatit do garančního fondu finanční částku 

za dobu, po kterou bylo jejich vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Z těchto novel 

také plyne, že univerzálním dokladem, který prokazuje sjednané povinné ručení je pouze 

zelená karta. Limity pojistného plnění se zvýšily na 35 mil. Kč v obou kategoriích, 

tzn. u škod na zdraví a usmrcení i u majetku a ušlého zisku. [5] [6] [7] [8] [14] [15] [17] 
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2. Charakteristika základních pojmů, subjektů v oblasti povinného 

ručení 
V této kapitole se věnuji teoretickému rozboru základních pojmů a také práv 

a povinností subjektů, se kterými je možné se setkat v oblasti povinného ručení. Jedná 

se zejména o aplikaci zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), dále 

zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním 

provozu), zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník a dalších právních předpisů, které 

souvisejí s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

 

2.1 Pojmy a subjekty - základní význam 

Nejprve je nutné vymezit základní pojmy, které jsou důležité pro správnou orientaci 

v rámci pojištění odpovědnosti. Mezi nejdůležitější patří zejména: 

• pojistitel - pojišťovna, která má oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti 

na území ČR 

• pojistník - ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti 

• pojištěný - ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje 

• poškozený - ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má právo 

na náhradu škody 

• škodná událost - způsobení škody provozem vozidla 

• limit pojistného plnění - nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události 

• pojistná smlouva - smlouva uzavřená mezi pojistitelem a pojistníkem za podmínek 

stanovených zákonem a podmínek dohodnutých ve smlouvě 

• zelená karta - mezinárodní doklad prokazující, že k vozidlu byla uzavřena smlouva 

o pojištění odpovědnosti vozidla uvedeného v tomto osvědčení 

• dopravní nehoda - událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala 

nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž došlo k usmrcení nebo zranění 

osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu  

• Česká kancelář pojistitelů - profesní organizace, která sdružuje pojišťovny, které 

mají oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti, je financována z povinných 

příspěvků členských pojišťoven, spravuje garanční fond, provozuje informační 

středisko, spolupracuje se státními orgány v oblasti pojištění odpovědnosti, 
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shromažďuje statistiky a vede evidenci pro účely pojištění odpovědnosti a také 

vstupuje do procesu odškodění pokud škodu zaviní nepojištěný řidič 

• Garanční fond - fond spravovaný Českou kanceláří pojistitelů, do kterého přispívají 

členské pojišťovny a provozovatelé, kteří nemají řádně sjednané povinné ručení, 

fond hradí škody, které vzniknou poškozeným ve vybraných případech [2] [7] [9] 

 

2.2 Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti 

2.2.1 Kdo musí uzavřít pojištění odpovědnosti 

Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti vyplývá z § 1 odst. 2 a § 3 odst. 2 zákona 

č. 168/1999 Sb., který říká: 

• § 1 odst. 2.: Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní 

komunikaci a účelové komunikaci s výjimkou účelové komunikace, která není 

veřejně přístupná, provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu 

způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost 

pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní 

komunikaci. [7] 

• § 3 odst. 2: Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník 

tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon 

jinak. [7]  

Díky těmto dvěma ustanovením musí tedy vlastník vozidla (mimo výjimek - viz 

2.2.2 Kdo nemusí uzavřít pojištění odpovědnosti) uzavřít pojištění odpovědnosti na své 

vozidlo, a pokud tak neučiní, není možné toto vozidlo provozovat na pozemních 

komunikacích ani na nich vozidlo ponechat. [7] 

 

2.2.2 Kdo nemusí uzavřít pojištění odpovědnosti  

Uzavřít pojistnou smlouvu nemají povinnost: 

• řidiči cizozemského vozidla, kteří jsou již držiteli platné zelené karty vydané 

pojišťovnou v cizím státě nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území 

České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.  

• složky integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná 

k podnikání 
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• bezpečnostní informační služba, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra 

(pro vozidla Úřadu pro zahraniční styky a informace a Policie ČR) a také obec 

pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce. 

K těmto vozidlům vydává zelenou kartu Ministerstvo financí. Škodu způsobenou 

vozidlem s výjimkou z pojištění odpovědnosti, hradí ministerstvo, jehož vozidlo nehodu 

způsobilo, tudíž je hrazena z veřejných prostředků. [2] [7] 

 

2.3 Uzavření pojistné smlouvy a zelená karta 

Jak bylo uvedeno výše, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu má vlastník vozidla, 

jenž je v této smlouvě v pozici pojistníka. Pojistná smlouva je tedy uzavřená mezi 

pojistitelem a pojistníkem za podmínek stanovených v zákoně č. 168/1999 Sb. a dalších 

podmínek dohodnutých ve smlouvě, které jsou na dohodě obou smluvních stran. Pojistitel 

se zavazuje poskytnout pojistné plnění při pojistné události, která je ve smlouvě 

specifikována. Pojistník je povinen hradit pojistné. 

Pojistná smlouva musí vždy obsahovat: 

• určení pojistitele, pojistníka a údaje o vozidle 

• dobu trvání pojištění 

• limit pojistného plnění 

• výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení 

• formu a místo oznámení škodné události 

Pojistitel vydá po uzavření smlouvy pojistníkovi zelenou kartu. Zelené karty, které 

byly vydány po 1. 1. 2009 již nemusí být podepsány, aby byly platné. [7] 

 

2.4 Rozsah pojištění odpovědnosti 

Nejdůležitější částí z oblasti pojištění odpovědnosti je jeho rozsah, který je důležitý 

pro všechny zúčastněné strany. Například poškozený musí vědět v jakém rozsahu a do jaké 

výše ho pojišťovna odškodní, pojištěné zajímá zda-li pojišťovna vyplatí celou náhradu 

škody či budou muset část hradit, pojišťovna musí posoudit oprávněnost nároku 

poškozeného a mnoho dalších otázek. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem 

vozidla je odpovědnost objektivní a není zde tedy vyžadováno zavinění. To znamená, 

že pokud není řidiči prokázáno zavinění (například poškození skla od kamínku), 

odpovědnost za škodu platí stále. [3] 
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2.4.1 Obecný rozsah pojištění odpovědnosti 

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu 

způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Mimo výjimky má pojištěný 

právo, aby pojistitel za něj uhradil (v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku) 

poškozenému: 

• škody na zdraví nebo usmrcení 

• věcnou škodu, tedy škodu vzniklou zničením, poškozením nebo ztrátou věci a také 

škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li osoba schopnost ji opatrovat 

• škodu, která má povahu ušlého zisku 

• účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků 

v zákonem stanovených případech [7] [11] 

 

2.4.2 Náhrada škody na zdraví nebo usmrcení 

Pokud dojde při dopravní nehodě k poškození zdraví, má poškozený právo uplatnit 

nároky na náhradu škody na zdraví v podobě: 

• odškodnění bolestného 

• odškodnění trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) 

• uhrazení ztráty na výdělku 

• účelně vynaložených nákladů spojených s léčením 

Výše odškodnění závisí na míře poškození zdraví a její horní hranice je určena 

v právních předpisech. V případech velmi závažného porušení zdraví je možné tuto výši 

až několikanásobně překročit, ale pro přiznání tohoto nároku je nutné soudní rozhodnutí. 

Pokud dojde k usmrcení osoby, mají pozůstalí právo na náhrady: 

• jednorázové odškodění 

• náklady spojené s pohřbem 

• peněžitý důchod těm, kteří byli na zemřelého odkázáni výživou 

Jednorázové odškodnění nahrazuje dřívější ustanovení o náhradě nemajetkové újmy, 

která byla nárokována žalobou na ochranu osobnosti. Jeho výše je 240 000 Kč 

manželovi/manželce, každému dítěti, každému rodiči a osobám blízkým, žijícím 

ve společné domácnosti, dále 85 000 Kč každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného 

dítěte a také 175 000 Kč každému sourozenci. Tyto částky byly zavedeny zejména 

z důvodu ochrany viníka, jelikož uplatňování nároků z titulu ochrany osobnosti hradí viník 

sám a toto jednorázové odškodění hradí pojišťovna. [3] [7] 
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2.4.3 Náhrada ušlého zisku, výdělku a nákladů na léčení 

Ušlý výdělek je rozdílem mezi vyplacenými dávkami nemocenského pojištění 

zaměstnance a jeho průměrným příjmem za dobu, kdy tyto dávky čerpal.  

Ušlý zisk je škoda, která vzniká podnikajícímu subjektu v souvislostí se škodní 

událostí. Vyčíslení tohoto nároku je velmi obtížné, jelikož není v ČR paušalizován 

a je pouze na poškozeném aby tento nárok určil. Zejména zde je doporučeno vypracování 

znaleckého posudku (viz 2.4.6 Náklady na znalecký posudek), který usnadní jednání mezi 

pojišťovnou a poškozeným. 

Náhrada nákladů na léčení spočívá v úhradě nehrazených zákroků a léčebných 

přípravků zdravotní pojišťovnou, které poškozený v rámci odčinění škody na zdraví 

užil. [2] [3]  

 

2.4.4 Účelně vynaložené náklady právního zastoupení 

Pokud bude poškozený chtít využít právního zastoupení hrazeného z pojištění 

odpovědnosti, může tak učinit pouze v některých případech. Neomezeně může uplatňovat 

náklady právního zastoupení ve vztahu k nárokům na náhradu škody na zdraví. Náklady 

týkající se právního zastoupení u ostatních nároků může uplatnit pouze pokud šetření 

škodní události nebylo ukončeno ve tříměsíční lhůtě nebo došlo ke krácení pojistného 

plnění nebo jeho odmítnutí. Rozsah těchto nákladů je také omezen do výše tří úkonů 

z advokátního tarifu, kterými jsou převzetí právního zastoupení, porada s klientem 

a uplatnění nároku. [3] 

 

2.4.5 Náhrada věcné škody 

Oblastí, ve které při plnění z pojištění odpovědnosti vzniká nejvíce sporů mezi 

pojišťovnami a poškozenými, je náhrada věcné škody. Poškozený si například po dopravní 

nehodě nechá odtáhnout vozidlo do svého oblíbeného autoservisu na opačném konci ČR 

a nechá si vozidlo opravit originálními náhradními díly. Pojišťovna ovšem uhradí pouze 

50% z nárokované částky, a přitom se při plnění řídila platnými právními předpisy. 

Popsaná situace se stává velmi často a je předmětem mnoha sporů. Pokud má řidič, jehož 

vozidlem byla škoda způsobena, uzavřené pojištění odpovědnosti, nemá povinnost hradit 

přímo poškozenému jakoukoliv náhradu věcné škody. Poškozený může tedy své nároky 

na věcnou škodu uplatňovat pouze u pojišťovny nebo u České kanceláře pojistitelů (viz 

2.6 Plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů). 
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Věcnou škodu můžeme rozdělit na čtyři druhy nároků nákladů za: 

• opravu vozidla 

• odtah vozidla 

• půjčovné 

• znehodnocení vozidla nehodou 

 

Náklady na opravu vozidla 

Poškozený má dvě možnosti jak získat náhradu škody za náklady na opravu 

vozidla. První možností je oprava vozidla v servisu a následné předložení faktur pojišťovně 

k proplacení. Druhou možností je likvidace tzv. rozpočtem, kdy je pojišťovnou 

dle vlastních tabulek cen náhradních dílů a práce vyčíslena škoda, která je následně 

vyplacena. Vozidlo nemusí být v tomto případě ani opraveno, je pouze na poškozeném, 

jak vyplacenou částku využije, a pojišťovna nemůže poškozeného nutit do výběru jedné 

nebo druhé možnosti této náhrady. 

§ 443 občanského zákoníku říká: Při určení výše škody na věci se vychází z ceny 

v době poškození. [11] 

Tato skutečnost má velmi výrazný dopad na úhradu nákladů na opravu, jelikož 

se nevychází z ceny opravy, ale ze skutečné škody, která vznikla poškozenému. Pokud 

se vrátím k příkladu z úvodu této části, poškozený mohl mít například vozidlo staré 10 let 

a je zcela zřejmé, že cena vozidla a potažmo i jeho jednotlivých dílů značně klesla jejich 

opotřebováním. Proto mu pojišťovna nevyplatila celou částku za opravu, ale uplatnila 

tzv. amortizaci, tedy odpis znehodnocení z důvodu užívání. Poškození se starším vozidlem, 

pokud nechtějí část opravy hradit, by neměli svěřit opravu autorizovanému servisu, 

ale měli by využít jiných opraven, kde lze počítat s nižší cenou práce a využitím 

neznačkových či použitých náhradních dílů. Je bohužel na poškozeném, aby se o tuto věc 

staral, a v těchto případech lze doporučit řešit náhradu nákladů škody výše zmíněným 

rozpočtem. U tohoto řešení vychází pojišťovna z cen originálních náhradních dílů, na které 

uplatní amortizaci, a vyplacená částka může být vyšší než cena opravy v neznačkovém 

servisu neoriginálními díly. U nových vozidel není amortizace tak vysoká a oprava 

v autorizovaném servisu by měla být uhrazena v plné výši. Pokud poškozený nesouhlasí 

s krácením pojistného plnění z důvodu amortizace, je nejlepším řešením znalecký posudek. 

Znalec určí výši skutečné škody a v případě, že bude vyšší než ta, která byla vypočtena 
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pojišťovnou, lze nárok na rozdíl uplatnit u pojišťovny včetně nákladů na posudek. Pokud 

se vyšší škoda neprokáže, znalecký posudek hradí poškozený a nelze ho nárokovat 

u pojišťovny. 

Může nastat také situace, že náklady na opravu vozidla budou stejné nebo vyšší než 

je obecná cena vozidla v době nehody. Obecnou cenou se rozumí cena, která odpovídá 

reálné ceně na trhu, tedy částka za kterou lze vozidlo prodat. V tomto případě dojde 

k uplatnění totální škody, jež tedy není míra fyzického poškození vozidla, ale škoda 

ekonomická. Pojišťovna určí obecnou cenu vozidla, odečte od ní cenu vraku a tuto částku 

vyplatí poškozenému. V praxi probíhá ocenění vraku takovým způsobem, že se vozidlo 

nabídne ve speciální aukci a nejvyšší příhoz pojišťovna akceptuje jako cenu vraku. I když 

je vrak stále majetkem poškozeného a je jeho zpeněžení pouze jeho záležitostí, pojišťovna 

většinou nabídne odkup tohoto vraku přes zmíněnou aukci. Pokud poškozený nesouhlasí 

s vyměřenou výší plnění od pojišťovny, musí opět využít znaleckého posudku 

jak na obecnou cenu vozidla, tak na cenu vraku. V žádném případě nemůže poškozený 

počítat s tím, že by mu cokoliv nad výši skutečné škody vyplatila pojišťovna či viník 

nehody. [2] [3] [4] [11] 

 

Náklady na odtah vozidla 

Ač nejsou náklady na odtah vozidla přímo uvedeny v zákoně č. 168/1999 Sb., 

považují se za účelně vynaložené náklady související se škodní událostí. Pokud není 

vozidlo po nehodě způsobilé pokračovat v jízdě, hradí pojišťovny odtah pouze 

do nejbližšího autorizovaného servisu. Pokud by poškozený chtěl odtáhnout vozidlo 

do vzdálenějšího místa, bude muset doložit účelnost těchto nákladů, jinak hrozí, 

že pojišťovna jeho nárok neuzná v plné výši.  

 

Náklady na půjčovné 

Půjčovné také není přímo upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. jako druh nároku 

na náhradu škody a jeho uplatnění provázejí často spory. Jádrem problému je zejména fakt, 

že zatím nebylo pravomocně rozhodnuto, zda-li se jedná skutečně o škodu, která vznikla 

poškozenému v souvislosti s nemožností používat své vozidlo. Praxe je v současné době 

taková, že pojišťovny hradí půjčovné tam, kde je vozidlo součástí majetku podnikatele. 

Je to zejména z důvodu, že je výhodnější hradit půjčovné než ušlý zisk za dobu, kdy 

nemůže vozidlo používat. U fyzických nepodnikajících osob je situace nejasnější 

a pojišťovny se platit zdráhají. Zejména argumentují tím, že u fyzických osob žijících 
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například ve městech nevznikla žádná škoda, jelikož lze zajistit osobní dopravu jinak, 

a to zejména hromadnou dopravou. Prokázat oprávněnost tohoto nároku je opět na straně 

poškozeného. 

V souvislosti s půjčovným platí další omezení, která by mohla ztížit úhradu nároků. 

Prvním je druh zapůjčeného vozidla, které nesmí být vyšší kategorie, než bylo vozidlo 

poškozeného.  

Druhým bodem jsou tzv. fixní náklady. Jedná se o náklady, které by vznikly 

poškozenému, kdyby své vozidlo měl v provozu, protože s každým ujetým kilometrem 

se snižuje hodnota tohoto vozidla. Mezi tyto náklady se řadí opotřebení motoru, gum 

a dalších částí vozidla. Pojišťovny často čerpají ze zákoníku práce a aktuálně platné 

vyhlášky č. 377/2010 Sb., kde jsou stanoveny základní sazby pro používání soukromých 

vozidel zaměstnanců pro účely pracovní cesty. Tato sazba je pro rok 2011 stanovena výše 

uvedenou vyhláškou na 3,70 Kč za jeden kilometr. Tato paušální částka samozřejmě 

nevystihuje skutečné náklady a je u každého vozidla jiná a mohlo by se stát, že poškozený 

nedostane vyplaceno nic, jelikož tyto náklady dosáhnou výše půjčovného. V případě 

zapůjčení vozidla je nutné s tímto odpočtem počítat, a pokud nebude poškozený s jeho výší 

souhlasit, musí nechat zpracovat znalecký posudek. [3] [12] [13]  

 

Náklady za znehodnocení vozidla nehodou 

Jestliže odpočet amortizace je používán z důvodu možného zhodnocení vozidla 

novými díly, musí se na druhé straně objevit také náhrada škody, která vznikla tím, že bylo 

vozidlo nabouráno. Tato skutečnost snížila jeho cenu na trhu bez zavinění poškozeného 

a je oprávněné ji požadovat při plnění pojistné události. Některé pojišťovny ji určují sami 

a provádějí náhradu automaticky, jindy je opět nutné nechat zpracovat znalecký posudek. 

 

2.4.6 Náklady na znalecký posudek 

Jak jsem uvedl v předchozích částech, pokud poškozený nesouhlasí s výší náhrady 

určenou pojišťovnou, je nejlepší cestou k navýšení této částky vypracování znaleckého 

posudku. V případě, že znalecký posudek vyjde ve prospěch poškozeného, hradí jej 

pojišťovna jako účelně vynaložené náklady na prokázání nároku na pojistné plnění. Ceny 

znaleckých posudků v oblasti automobilů se pohybují v řádech tisíců Kč (závisí na rozsahu 

znaleckého zkoumání), takže je na poškozeném, zda-li bude tyto prostředky investovat 

s rizikem, že nemá na vyšší náhradu škody nárok. [3] 
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2.5 Nehrazené nároky z pojištění odpovědnosti 

Při plnění z pojištění odpovědnosti je řada výjimek, které pojistitel nehradí. 

Takovou škodou, je například škoda, která vznikla viníkovi nehody. Ač to vychází přímo 

z principu povinného ručení i je tento nárok přímo uveden v zákoně č. 168/1999 Sb., řidiči 

se v častých případech takových nároků domáhají. Dále není hrazena věcná škoda u osob 

blízkých viníkovi, na druhou stranu škoda na zdraví u těchto osob hrazena je. Pojišťovna 

také neuhradí část leasingové splátky za dobu, kdy bylo vozidlo v opravě. V případě těchto 

splátek se jedná o náklady, které by poškozený hradil vždy, bez ohledu na to, jestli 

je vozidlo v provozu, nebo ne. Mezi další výluky patří škody vzniklé při organizovaných 

motoristických závodech či při teroristických nebo válečných událostech.  

Zvláštní oblastí jsou škodní události, které vznikly vozidly stejného vlastníka. 

Zde jsou z pojištění odpovědnosti hrazeny pouze ty škody, které vznikly nehodou vozidel 

různých provozovatelů. [3] [4] [7] 

 

2.5.1 Náhrada škody přímo proti viníkovi 

Při vyjadřování rozsahu pojištění odpovědnosti se objevily některé výjimky, 

při kterých může poškozený žádat náhradu přímo proti viníkovi, jelikož se již nemusí 

jednat o náhradu škody ve smyslu pojištění odpovědnosti. 

Pokud poškozený využije právního zastupování v období likvidace pojistné 

události, pojišťovna by tyto náklady kryla pouze do rozsahu uvedeného výše (viz 

2.4.4 Účelně vynaložené náklady právního zastoupení). V případě složitějších případů, 

například u uplatňování ušlého zisku, si může poškozený vybrat právního zástupce 

pro účely zastupování jednotlivých nároků. Bude-li toto zastupování provedeno účelně, 

má poškozený právo na úhradu těchto nákladů přímo od viníka dle občanského zákoníku. 

Z občanského zákoníků lze po řidiči, případně po provozovateli, jehož vozidlo 

způsobilo usmrcení osob, také požadovat úhradu nemajetkové újmy nad rámec 

jednorázového odškodnění (viz 2.4.2 Náhrada škody na zdraví nebo usmrcení). [11] 

 

2.5.2 Právo pojišťovny nárokovat to, co plnila 

Pojišťovna má v zákonem stanovených případech právo požadovat po pojištěném 

vyplatit zpět to, co plnila v rámci pojištění odpovědnosti. Na tzv. regres má právo pokud: 

• byla škoda způsobena úmyslně 
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• při řízení motorového vozidla došlo k porušení základních povinností, mezi které 

patří: špatný technický stav vozidla, neschválená technická způsobilost, řízení 

vozidla bez držení příslušného řidičského oprávnění (mimo výuky pod dozorem 

oprávněného učitele), řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu a omamných 

látek  

• vozidlo bylo použito neoprávněně (například při krádeži vozidla - zde bude 

případná škoda vymáhána po zloději, ne po pojištěném) 

• nedojde k zavolání policie na místo nehody v situacích, kdy to zákon ukládá, 

a zároveň to ztížilo pojišťovně šetření dopravní nehody 

• nedojde k oznámení škody pojišťovně 

• dojde k odmítnutí zkoušky na alkohol a jiné omamné látky [3] [7] 

 

2.6 Plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů 

Ve zvláštních případech se bude muset poškozený obrátit s nárokem na náhradu 

škody na Českou kancelář pojistitelů, která zajistí plnění z garančního fondu. 

 

2.6.1 Vozidlo bez povinného ručení 

Je-li způsobena škoda vozidlem bez sjednaného povinného ručení, musí 

se pojištěný obrátit na Českou kancelář pojistitelů, která pověří jednu členskou pojišťovnu, 

jenž nehodu standardně vyřídí. V případě nehody se škodou do 5 000 Kč musí poškozený 

svůj nárok uplatnit přímo u viníka, nad tuto částku u České kanceláře pojistitelů. Viník 

nehody bez povinného ručení bude muset uhradit celou výši pojistného plnění, které 

poskytla Česká kancelář pojistitelů. [2] [7] 

 

2.6.2 Škoda způsobená nezjištěným vozidlem v ČR 

Pokud je škoda způsobena vozidlem, které od nehody ujede a není zjištěno 

ani následným šetřením Policie ČR, hradí Česká kancelář pojistitelů poškozenému pouze 

škody na zdraví. Škodu na majetku či další nároky nehradí a musí je hradit 

poškozený. [2] [7] 
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2.6.3 Škoda způsobená nezjištěným vozidlem v zahraničí 

Jiná situace, než je platná při nehodách v ČR, nastává u nehod v zahraničí, 

kde v případě nezjištěného vozidla hradí škodu Česká kancelář pojistitelů z garančního 

fondu v plné výši, tzn. škody na majetku i zdraví. [2] [7] 

 

2.6.4 Škoda způsobená vozidlem registrovaným v zahraničí 

U škod způsobených vozidlem registrovaným v jiné zemi má poškozený dvě 

možnosti uplatnění svého nároku. První možností je uplatnění nároku přímo u pojišťovny 

viníka v zahraničí. Druhou možností je uplatnění nároku u škodního zástupce v ČR. 

Škodní zástupce pojišťovny je subjekt, který vyřizuje jednotlivé nároky pojišťovny 

v jiných zemích. Kdo je škodním zástupcem dané pojišťovny, sdělí Česká kancelář 

pojistitelů. [2] [4] [7] 

 

2.6.5 Porušení povinností pojišťovny 

Neskončí-li pojišťovna provozující pojištění odpovědnosti své šetření nehody do tří 

měsíců nebo nesdělí-li důvody krácení nebo odmítnutí nároků poškozeného, může uplatnit 

svůj nárok u České kanceláře pojistitelů, která má na poskytnutí plnění či vyjádření dva 

měsíce od uplatnění nároku. [3] [7] 

 

2.7 Zánik pojištění odpovědnosti 

Zánik pojištění odpovědnosti plyne ze zákona č. 198/1999 Sb., a to v těchto 

případech: 

• změnou vlastníka oznámenou pojistiteli 

• zánikem vozidla nebo jeho vyřazení z evidence vozidel 

• odcizením vozidla nebo oznámením této skutečnosti Policii ČR 

• následujícím dnem po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce 

k zaplacení pojistného nebo jeho části 

• výpovědí nebo dohodou  

• uplynutím doby sjednané v pojistné smlouvě 

Po zániku povinného ručení má pojistník povinnost odevzdat zelenou kartu pojistiteli, 

a pokud pojistník požádá, pojistitel mu do 15 dnů vydá potvrzení o trvání pojištění 

odpovědnosti a jeho bezškodném průběhu. [7] 
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2.8 Nepojištěné vozidlo a úhrada do garančního fondu 

Od 1. 1. 2009 uplatňuje Česká kancelář pojistitelů sankce proti neplatičům 

povinného ručení a vymáhá na nich příspěvky do garančního fondu ČKP. Při vymáhání 

vychází z údajů centrálního registru vozidel, který zcela přesně nevystihuje skutečný stav. 

Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti má vlastník vozidla ve výše uvedených případech 

a další povinnosti má v rámci centrálního registru vozidel. Pokud v něm vlastník vozidla 

neprovedl potřebné úkony, bude na něm Česká kancelář pojistitelů tyto sankce vymáhat, 

ačkoliv se ve skutečnosti z hlediska pojištění odpovědnosti ničeho nedopustil. Důkazní 

břemeno, že například vozidlo fyzicky neexistuje nebo má jiného vlastníka, je na jeho 

straně. V roce 2010 bylo zaznamenáno necelých 600 000 nepojištěných vozidel, ze kterých 

většina již fyzicky neexistuje či je odstavena mimo pozemní komunikace. Česká kancelář 

pojistitelů odhaduje, že celkový počet nepojištěných vozidel, která jsou běžně provozována 

na pozemních komunikacích, se pohybuje mezi 100 - 150 tisíci. Vlastníci těchto vozidel 

při provozování nepojištěných vozidel riskují velké finanční ztráty, kdy budou muset 

nejprve uhradit příspěvek nepojištěných do garančního fondu, který je v rozmezí 

od 20 do 300 Kč za každý den, kdy není vozidlo pojištěno, a v případě zavinění škody 

budou muset tuto škodu uhradit. Po zavedení těchto opatření se počet nepojištěných 

vozidel výrazně snížil a zároveň je významně zvyšován výběr finančních prostředků 

do garančního fondu, ze kterého se nepojištěné škody hradí. [19] [24] 

 

2.9 Postup při dopravní nehodě a následné likvidaci pojistné události 

Příčinou pro plnění z povinného ručení je vždy dopravní nehoda. Následující 

postup je doporučením, jak se při nehodě zachovat v ČR. 

Nejprve je potřeba neprodleně zastavit vozidlo a zajistit místo dopravní nehody, 

při kterém je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k případnému zranění nebo další 

škodě, což platí zejména na dálnicích či v nepřehledných úsecích. 

V případě zranění účastníků nehody je důležité zajistit první pomoc a kontaktovat 

záchrannou službu nebo ostatní složky integrovaného záchranného systému. 

Policii ČR se musí oznámit nehoda, při níž dojde ke zranění nebo usmrcení osob, 

ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel přesahující částku 100 000 Kč, 

k poškození příslušenství pozemní komunikace (pokud není v silách účastníků dopravní 

nehody obnovit provoz na pozemních komunikacích), ke škodě na majetku třetí osoby 
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(výjimkou je vozidlo řidiče, který má účast na nehodě) a pokud se účastníci nedohodnou 

na podstatných okolnostech dopravní nehody.  

Z pohledu poškozeného doporučuji volat Policii ČR ke každé nehodě, kterou 

mu způsobí jiný řidič. Jedině tak je zaručeno, že bude nehoda řádně zaznamenána. Výjezd 

Policie ČR k nehodám v případech, ve kterých to neukládá zákon, není zpoplatněn, 

ale je potřeba zvážit, zda-li si tím také poškozený neuškodí ještě více, a to zejména 

v případech, kdy například požil před jízdou alkohol nebo nebyl v pořádku technický stav 

jeho vozidla. Pokud neporušil žádný právní předpis a nevadí mu možné dlouhé čekání 

na příjezd hlídky, je volání Policie ČR velmi doporučeníhodné. 

Z pohledu viníka je příjezd Policie ČR nepříjemný zejména z důvodu udělení 

pokuty a trestných bodů za způsobení dopravní nehody či porušení pravidel silničního 

provozu a je v jeho zájmu se s poškozeným dohodnout přímo. 

Dle mého názoru by Policie ČR měla být ovšem přivolána ke každé nehodě a řádně 

trestat viníky. Trend je v ČR bohužel zcela opačný a Policie ČR nebude muset být 

v příštích letech přivolána k nehodám s ještě vyšší škodou s odůvodněním, že je potřeba 

šetřit náklady a čas policistů na důležitější činnosti. Je opravdu záhadou, jaká 

je nebezpečnější věc na pozemních komunikacích, než je vzniklá dopravní nehoda 

a potrestání řidiče, který nedokáže dokonale ovládat své vozidlo. 

Řidiči zúčastněných vozidel jsou povinni zdržet se konzumace alkoholických 

nápojů či návykových látek, do doby kdy by to bylo na újmu zjištění zda-li před jízdou 

nebo během jízdy požili tyto látky. 

Vozidla je možné odstranit z konečných pozic pouze v případě, že je nutné 

zabezpečit obnovení provozu na pozemní komunikaci, a to jen tehdy, je-li nehoda 

nahlášena Policii ČR a konečné postavení je na komunikaci vyznačeno nebo se účastníci 

na odstranění vozidel shodli. 

Pokud dojde k šetření nehody Policií ČR, je možné do policejního protokolu 

vyjádřit nesouhlas či námitky k postupu Policie ČR.  

Účastníci nehody mají právo vyměnit si navzájem údaje o dalších účastnících 

nehody. Je doporučeno si poznamenat co nejvíce možných údajů, zejména: registrační 

značky, VIN kódy vozidel, značku a typ zúčastněných vozidel, jména/příjmení bydliště 

a telefonní čísla jejich řidičů, jména/příjmení a bydliště/sídla jejich vlastníků 

a provozovatelů a údaje o pojištění (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název 

pojistitele, platnosti zelené karty) a také jména, adresy a telefonní čísla případných svědků. 
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 Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána Policie ČR, je nezbytné s účastníky 

nehody sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Doporučuje se využít formuláře 

Záznam o dopravní nehodě, který je stejný ve všech jazykových mutacích. Tento formulář 

obsahuje všechny údaje, které jsou nutné k zadokumentování nehody, ale musí být 

podepsán všemi účastníky nehody. Tento záznam ovšem nenahradí jistotu policejního 

protokolu, který má na rozdíl od tohoto záznamu statut veřejné listiny. Je vhodné pořídit 

si vlastní fotodokumentaci místa nehody a poškozených věcí. 

 Pojistník (viník nehody) i poškozený jsou povinni nahlásit pojistiteli viníka škodní 

událost a pojistitel má právo si od nich vyžádat výše uvedené dokumenty či vyžadovat 

jejich další součinnost. 

Viník má po dopravní nehodě nárok na asistenční služby a náhradu škody pouze 

z jeho havarijního pojištění, případně povinného ručení, ke kterému je pro tyto případy 

sjednána asistenční služba nebo z jinak sjednaných produktů. 

Poškozený má nárok na úhradu všech nákladů, které mu nehodou vznikly (viz 

2.4 Rozsah pojištění odpovědnosti). Je doporučováno kontaktovat smluvní asistenční 

službu od pojistitele viníka a domluvit si další postup, předejde se tak neshodám ve výši 

pojistného plnění. Je velmi pravděpodobné, že se na místo dopravní nehody dostaví 

tzv. nehodová služba, kterou nikdo z účastníků nehody nevolal. Tyto společnosti nabízejí 

pro poškozené plný servis při řešení pojistné události. Stačí jim na místě podepsat smlouvu 

a plnou moc k zastupování v rámci dopravní nehody a již zařídí vše od okamžitého 

přistavení náhradního vozidla přes odtah a opravu vozidla po veškeré jednání 

s pojistitelem. Poškozený má vše zdarma, jelikož je to zahrnuto v rámci cen těchto 

společností, které následně uplatní nárok u pojistitele. Česká asociace pojišťoven před 

těmito službami varuje, jelikož jsou jejich služby dle tabulek pojišťoven předražené 

a pojišťovny nehradí plnou výši jejich nároků. Nehodové služby naopak obviňují 

pojišťovny, že tyto nároky jsou oprávněné a že nemají právo na krácení pojistného plnění. 

Na tomto trhu se najdou společnosti, které za poškozeného vše vyřídí, za což si nárokují 

oprávněné částky, tak i společnosti, které mají tyto nároky přehnané a snaží se takto 

o maximální zisk. Poškozeným doporučuji před podpisem smlouvy s těmito společnostmi 

řádné seznámení s podmínkami tohoto zastupování a možných rizik z toho plynoucích. 

Pojišťovny reagovaly na tento stav zavedením nových služeb tzv. přímého plnění, kdy tyto 

záležitosti s pojistitelem viníka vyřídí v rámci povinného ručení poškozeného. 

Pokud tedy poškozený nevyužije výše uvedených služeb, kontaktuje 

ho zaměstnanec pojistitele a provede prohlídku nastalé škody, kterou následně předá 
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likvidátorovi pojišťovny. Likvidace a výplata pojistného plnění probíhá po prokázání 

nároků poškozeného a doložení potřebných dokladů. Pokud pojišťovna neuzná některé 

nároky nebo jejich výši krátí a poškozený s tím nesouhlasí, musí se obrátit na znalce 

v oboru, aby vypracoval znalecký posudek (viz 2.4.6 Náklady na znalecký posudek). 

Pokud ani poté pojišťovna neuzná tyto nároky a je přesvědčena o jejich neúčelnosti 

nezbývá poškozenému než se obrátit na soud. [9] [18] [23]   
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3. Analýza nabízených produktů 

3.1 Pojistný trh povinného ručení v České republice 

3.1.1 Počet pojišťoven na trhu 

Ke dni 1. 1. 2000 bylo v Centrálním registru vozidel ČR evidováno 

5 497 354 vozidel která mohla být dle nově platného zákona č. 168/1999 Sb. pojištěna 

u libovolné pojišťovny, jíž byla vydána patřičná licence k provozování pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Takto velké množství vozidel, která 

měla být pojištěna, bylo pro pojišťovny velmi zajímavé, a licenci získalo celkem 

12 pojišťoven, které byly zároveň členy České asociace pojišťoven a také pojišťovna 

Triglav, která členem ČAP nebyla. 

Vývoj počtu pojišťoven na trhu s povinným ručením je uveden v Tabulce 1. 

V letech 2002 – 2005 docházelo k poklesu počtu pojišťoven, zejména z důvodů převodů 

pojistných kmenů a také z rozhodnutí Ministerstva financi ČR o odebrání licencí 

k provozování pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla. Od roku 2005 docházelo 

k nárůstu počtu pojišťoven zejména s příchodem nových zahraničních subjektů na trh 

v ČR. V současné době nabízí toto pojištění celkem 14 pojišťoven. [16] [17] [23] 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Počet pojišťoven 1 13 13 12 10 8 
       
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet pojišťoven 8 9 11 15 15 15 

Tabulka 1 - Počet pojišťoven v letech 1999 - 2010    zdroj: [23] [24] 

 
3.1.2 Počet pojištěných vozidel a podíly jednotlivých pojišťoven  

Důležitým ukazatelem na trhu povinného ručení je počet pojištěných vozidel 

u jednotlivých pojišťoven. Bez ohledu na počet pojišťoven na trhu se od roku 2003 zvyšuje 

množství pojištěných vozidel. Na konci roku 2003 registrovala ČKP 5,2 mil. pojištěných 

vozidel a k 31. 12. 2010 to bylo již 6,6 mil. vozidel a z trendů, které můžeme pozorovat 

i v okolních státech, se předpokládá, že nárůst bude pokračovat, jen nebude tak výrazný. 

Největší podíl na trhu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobem provozem 

vozidla má stále Česká pojišťovna, a.s., ale v posledních letech v této statistice spíše ztrácí. 

V Tabulce 2 můžeme vidět podíly jednotlivých pojišťoven v průběhu let 2001-2010. Z dat 

vyplývá, že velmi silnou a stabilní pozici má v ČR pojišťovna Kooperativa i Česká 

podnikatelská pojišťovna, a.s., které patří do skupiny Vienna Insurance Group. V Tabulce 
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2 jsou zaneseny i pojišťovny, které v zobrazovaném období ukončily svoji činnost na trhu 

povinného ručení nebo naopak získaly licenci až v pozdějších letech.  

 2001 2002 2003 2004 2005 
Allianz pojišťovna 12,59 11,61 10,60 10,34 10,34 
AXA pojišťovna      
Česká podnikatelská poj. 4,05 5,18 9,14 10,50 10,43 
Česká pojišťovna 45,00 46,53 45,38 45,00 44,01 
Poj. České spořitelny 3,21 2,98 3,22   
ČSOB pojišťovna 0,76 0,90 3,89 3,66 4,30 
Direct pojišťovna      
Dolnorakouská poj.      
Generali pojišťovna 2,29 2,34 3,38 3,17 4,74 
Hasičská vzájemná poj.      
CHARTIS pojišťovna      
IPB pojišťovna 3,74 3,29    
Komerční pojišťovna 7,45     
Kooperativa pojišťovna 19,47 25,18 22,83 25,85 24,29 
Slavia pojišťovna      
Triglav pojišťovna  0,01 0,08 0,17 0,42 
Union pojišťovna 0,13 0,13 0,27   
UNIQUA pojišťovna 0,64 0,93 1,21 1,30 1,47 
Wüstenrot pojišťovna      
Zürich pojišťovna 0,66 0,92    
 

Tabulka 2 - Podíl na trhu v letech 2001 – 2010 v %                  zdroj: [16] 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Allianz pojišťovna 9,75 9,31 9,41 9,43 10,06 
AXA pojišťovna   0,03 0,44 0,53 
Česká podnikatelská poj. 10,86 11,10 13,23 14,21 14,61 
Česká pojišťovna 40,64 37,42 34,12 31,12 28,28 
Poj. České spořitelny      
ČSOB pojišťovna 4,84 5,18 5,65 5,51 5,75 
Direct pojišťovna  0,14 0,40 0,68 0,93 
Dolnorakouská poj.   0,03 0,03  
Generali pojišťovna 6,67 8,76 9,36 9,18 8,65 
Hasičská vzájemná poj.   0,14 0,85 0,58 
CHARTIS pojišťovna   0,04 0,11 0,09 
IPB pojišťovna      
Komerční pojišťovna      
Kooperativa pojišťovna 24,58 23,75 22,00 21,49 21,64 
Slavia pojišťovna   0,02 0,43 1,62 
Triglav pojišťovna 0,85 1,41 2,12 2,36 2,39 
Union pojišťovna      
UNIQUA pojišťovna 1,77 2,43 2,77 3,24 3,68 
Wüstenrot pojišťovna 0,04 0,49 0,71 0,91 1,16 
Zürich pojišťovna      
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3.1.3 Určení výše sazeb pojistného 

K výpočtům sazeb pojistného dochází každý rok. Pojišťovny sazby stanovují tak, 

aby byly schopny v budoucnu plnit své závazky z pojištění odpovědnosti, tvořit zákonem 

stanovené technické rezervy a hradit příspěvek České kanceláři pojistitelů. Důvodem 

navyšování sazeb pojistného je zejména zvyšující se vývoj objemu škod, rostoucí ceny 

vozidel a cen jejich náhradních dílů, rostoucí příjmy obyvatelstva, ze kterých se následně 

určuje pojistné plnění za škody na zdraví. Do sazeb je také nutné zahrnout i působení 

inflace a rostoucí cenu práce v autoservisech. 

 

3.1.4 Segmentace 

Segmentací v povinném ručení rozumíme rozdělení klientů a jejich vozidel 

do skupin s podobnými parametry a následné určení koeficientu k základní sazbě 

pojistného. Segmentace neslouží jen k ohodnocení možných rizik u klientů, ale také jako 

velmi dobrý marketingový nástroj.  

Základní rozdělení motorových vozidel do jednotlivých kategorií je dle druhu 

vozidla u všech pojišťoven podobné. Základní skupiny jsou: 

• osobní automobily  

• motocykly 

• nákladní automobily 

• autobusy  

• traktory 

• přípojná vozidla 

• obytná vozidla 

• pracovní stroje 

Již od počátků povinného ručení v ČR je tradiční provádět u osobních automobilů 

a motocyklů segmentaci dle objemu motoru. Po liberalizaci trhu se předpokládalo, 

že se zažité způsoby změní a tento způsob pojišťovny opustí, jelikož objem motoru 

nemůže výrazně ovlivnit výši způsobené škody. To se ovšem nestalo a kromě několika 

výjimek, kdy je základem segmentace výkon motoru, stále pojišťovny zůstávají u rozdělení 

dle objemu motoru a pouze přidávají další kritéria.  

Nákladní automobily jsou členěny zejména dle hmotnosti, což lze již částečně 

akceptovat jako vhodné kritérium. Sazba pojistného u České podnikatelské pojišťovny, a.s. 

je u nákladního automobilu nad 12 tun přibližně 2x vyšší než u nákladního automobilu 
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do 3,5 tuny. Riziko, že nákladní vozidlo s vyšší hmotností způsobí více škody, je v celku 

reálné. Pokud se v této souvislosti podíváme na sazby pro osobní vozidla, tak zjistíme, 

že sazba u vozidla nad objem motoru 2 500 cm3 je 4x vyšší než u vozidel s objemem 

motoru do 1 000 cm3. Souvisí to zejména s počty vozidel v těchto skupinách, kdy vozidel 

s nižším objemem je násobně více než vozidel s objemem nejvyšším a pojišťovny se snaží 

mít jednotlivé kategorie vyrovnané na straně výdajů a příjmů, ale jisté marketingové 

hledisko zde bude hrát také významnou roli, jako i u dalších kategorií. 

Za jistý druh segmentace lze považovat i v následující části popsaný systém bonusů 

a malusů, který je nezpochybnitelně objektivním kritériem pro stanovení rizika 

a následného výpočtu sazby pojistného. 

Pojišťovny dále ve velké míře segmentují dle věku a trvalého bydliště pojistníka. 

Na toto rozdělení doplácejí zejména mladí lidé do 20 - 25 let a lidé s trvalým bydlištěm 

s vysokým počtem obyvatel. Ze sazebníku České podnikatelské pojišťovny, a.s. vyplývá, 

že osoba mladší 23 let má 1,5x vyšší sazbu než osoba starší 41 let. Osoba s trvalým 

bydlištěm v Praze hradí 1,4x vyšší sazbu než osoba z malého města. U ostatních 

pojišťoven je to velmi podobné, liší se pouze v určení věku, případně velikosti trvalého 

bydliště a koeficientu k základní sazbě. 

Pojišťovny dále rozlišují způsob využití vozidla (běžné, autoškola, taxislužba 

a jiné), stáří vozidla, značku vozidla, jestli je pojistitel právnickou osobou a třeba i jestli 

má děti. Pojišťovny také zkoušely zvýhodnit ženy lepšími sazbami povinného ručení, 

ale bylo to velmi záhy zakázáno Evropskou unií jako diskriminační. 

Pro účely srovnání ročních cen povinného ručení jednotlivých variant v následující 

části jsou použiti 3 modeloví vlastníci vozidel, aby bylo možné porovnat jednotlivé 

nabídky mezi sebou. Jak již bylo uvedeno výše, segmentace pojišťoven je velmi rozsáhlá, 

a proto byli vybrány pouze 3 modelové případy:  

• Vlastník 1 - věk 19 let, vozidlo BMW E39 528i, 2 793 ccm, 147 kW, rok výroby 

1996, trvalé bydliště Praha, bezškodný průběh - 0 měsíců 

• Vlastník 2 - věk 36 let, vozidlo Škoda Fabia, 1 896 ccm, 74 kW, rok výroby 2001, 

trvalé bydliště Plzeň, bezškodný průběh 48 měsíců 

• Vlastník 3 - věk 64 let, Škoda Felicia, 1 289 ccm, 50 kW, rok výroby 1997, trvalé 

bydliště Přebuz, bezškodný průběh 135 měsíců 

Vlastník 1 je příkladem mladého řidiče, který si jako své první vozidlo vybral BMW 

řady 5 s šestiválcovým motorem 528i z roku 1996. Tato vozidla mladé řidiče velmi lákají 

vzhledem k vysokému výkonu a lze je koupit již za několik desítek tisíc Kč. Vlastník 1 byl 
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zvolen jako příklad jednoho z nejrizikovějších řidičů dle sazebníků pojišťoven, čemuž 

odpovídá i trvalé bydliště v Praze. 

Vlastník 2 vychází z předpokladu, že nejvíce obyvatel ČR ke konci roku 2010 bylo 

ve věku 36 let. Vozidlo, které vlastní, je Škoda Fabia s motorem 1.9 TDI s rokem výroby 

2004, které lze zařadit mezi velmi časté vozidla v ČR. Trvalé bydliště v relativně velkém 

krajském městě s bezškodným průběhem v délce 4 let. 

Vlastník 3 je starší řidič vlastnící nejčastější vozidlo v ČR, kterým je Škoda Felicia 

s motorem o objemu 1 298 ccm. Průměrné stáří vozidel v ČR v roce 2010 bylo 13,7 let, 

čemuž odpovídá i rok výroby 1997. Bezškodný průběh odpovídá maximálnímu získanému 

bonusu od jeho zavedení. Město Přebuz bylo vybráno z několika malých měst.  

Pojistné u jednotlivých variant a vlastníků bude kalkulováno s roční frekvencí placení, 

pro běžné užití vozidla, bez dalších slev, připojištění, zvýhodnění a pro sjednání přímo 

u dané pojišťovny. [20] [21] [27] [42] 

 

3.1.5 Bonus, malus a další slevy 

Dle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

je pojistitel při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě povinen zohlednit také 

předcházející škodní průběh pojištění odpovědnosti pojistníka. V případě bezškodního 

průběhu ve formě slevy na pojistném tzv. bonus, nebo v případě, že byla provedena 

výplata z pojištění odpovědnosti ve formě přirážky k pojistnému tzv. malus. 

Výši těchto slev či přirážek si stanovuje pojistitel sám a záleží na něm, jak svůj 

systém nastaví. Ve většině případů poskytují pojišťovny za každých 12 měsíců 

bezškodního průběhu slevu 5% ze základní sazby, a to až do výše 50 – 60% a je možné, 

že v dalších letech bude  míra tohoto bonusu ještě narůstat. Některé pojišťovny nabízejí 

kopírování bonusů v rámci rodiny od řidiče s nejvyšším stupněm bonusu. 

Pokud je z pojištění odpovědnosti provedena výplata, může pojistitel klientovi 

v dalším pojistném období vyměřit přirážku k základní sazbě. Nejčastěji se za každou 

pojistnou událost odčítá 12 - 36 měsíců z bezškodního průběhu, kdy maximální přirážka 

může dosahovat až 250 % základní sazby. 

Systém bonusů a malusů se v rámci konkurenčního boje o klienty zejména 

v minulých letech zneužíval a přidělené bonusy či malusy často neodpovídaly skutečným 

škodním průběhům. Česká kancelář pojistitelů od 1. 10. 2007 zprovoznila databázi škod 

povinného ručení, ale ani nyní ji některé pojišťovny plně nevyužívají, aby neztratily část 

svých klientů. 
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Při změně pojistitele nárok na bonus nezaniká. Bonusy i malusy jsou vázané 

na majitele vozidla, ne na samotné vozidlo, tudíž neomezují možnost přechodu majitele 

k jinému pojistiteli. Chce-li pojištěný změnit pojistitele, může si nechat vystavit 

od dosavadního pojistitele potvrzení o bezškodním průběhu pojištění. O toto potvrzení 

musí při ukončení pojištění odpovědnosti svého pojistitele požádat, automaticky 

mu zasláno nebývá. Bonusy jsou teoreticky nepřenosné, ale některé pojišťovny nabízejí 

tzv. obchodní bonus v rámci rodiny. Pokud si uzavře více členů rodiny povinné ručení 

u jedné pojišťovny, bude jim přiznána sleva do výše nejvyššího bonusu, který je v rodině 

zastoupen. Při změně pojistitele jim bude vystaveno potvrzení o skutečném bezškodním 

průběhu. 

Pojišťovny dále přidělují klientům další slevy na pojistném zejména v případě, 

že již mají u této pojišťovny sjednány jiné produkty a nebo si sjednají s pojištěním 

odpovědnosti i havarijní pojištění. Další slevy mohou klienti získat sjednáním přes 

internet. A pokud je klient schopný vyjednávat, lze získat další slevy na pobočkách 

pojišťoven či u pojišťovacích makléřů. [7] 

 

3.2 Nabízené produkty 

Limity pojistného plnění jsou uváděny ve tvaru XX/YY mil. Kč, kde částka XX 

znamená limit na škodu na zdraví nebo usmrcení, a to na každého zraněného 

či usmrceného. Limit YY limit se vztahuje na škody na majetku, což znamená škodu, která 

vznikla ztrátou, poškozením, zničením, ale i odcizením věci, pozbyla-li osoba schopnost 

ji opatrovat a dále pak škodu na ušlém zisku. 

 

3.2.1 Allianz pojišťovna, a.s. 

Pojišťovna Allianz působí na českém trhu od roku 1993 a v současné době 

je na trhu s povinným ručením na čtvrtém místě z hlediska počtu pojištěných vozidel 

s 10% podílem z celkového množství pojištěných vozidel. Je součástí světového 

pojišťovacího koncernu Allianz SE. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nabízí od roku 2000 

a nyní jej nabízí ve 3 variantách, které se liší výší maximálního plnění a doplňkových 

služeb a pojištění: 
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Normal – základní varianta pojištění 

• limity pojistného plnění – 35/35 mil. Kč 

• základní asistence 

• povinné ručení k přípojnému vozíku do hmotnosti 750 kg a malého motocyklu 

do objemu motoru 50 ccm 

• úrazové pojištění nezletilých dětí ve vozidle, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě 
 

Optimal 

• limity pojistného plnění – 50/50 mil. Kč  

• základní asistence  

• povinné ručení k přípojnému vozíku do hmotnosti 750 kg a malého motocyklu 

do objemu motoru 50 ccm 

• úrazové pojištění nezletilých dětí ve vozidle, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě 

• Pojištění vozidla pro případ poškození vozidla působením přírodních živlů a zvířat 

na zaparkovaném vozidle 

• Garance MOBILITY – úrazové pojištění řidiče 
 
Exkluziv 

• limity pojistného plnění – 100/100 mil. Kč  

• základní asistence 

• povinné ručení k přípojnému vozíku do hmotnosti 750 kg a malého motocyklu 

do objemu motoru 50 ccm 

• úrazové pojištění nezletilých dětí ve vozidle, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě 

• pojištění vozidla pro případ poškození vozidla působením přírodních živlů, zvířat 

na zaparkovaném vozidle a střetu vozidla se zvěří 

• Garance MOBILITY – úrazové pojištění řidiče 

• náhradní vozidlo v případě nepojízdnosti pojištěného vozidla do výše 5 dnů 

• přímá likvidace pojišťovnou Allianz 

• 1. škodní událost neovlivní výši bonusu za bezškodní průběh 
 

Doplňkové pojištění je ve všech případech v ceně dané varianty a je bez 

spoluúčasti. Pro tato připojištění platí mnohá omezení v limitech a v územní platnosti, 

která jsou popsána níže. 

Základní asistenci lze využít v případě poruchy i havárie a platí i v zahraničí. Limit 

pojistného plnění je 2 500 Kč pro události nastalé v ČR a 3 000 Kč pro události 
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v zahraničí. Do tohoto limitu lze čerpat služby za příjezd asistenční služby, opravu 

na místě, vyproštění vozidla a jeho odtah. Další služby jsou poskytovány telefonicky – 

jde o tlumočení či pomoc při organizování problémů v zahraničí. Rozsah a limity 

asistenčních služeb jsou skutečně základní, ale v případě méně komplikovaného problému 

v ČR dostačující, v zahraničí alespoň pokryje část nákladů. 

Úrazové pojištění nezletilých dětí – pojištění se vztahuje pouze na děti pojistníka, 

které musí být uvedené v pojistné smlouvě a není územně omezeno. Pojištění obsahuje 

denní odškodné za dobu léčení následkem úrazu nebo pobyt v nemocnici ve výši 150 Kč, 

dále 600 000 Kč na úhradu trvalých následků a 300 000 Kč na smrt způsobenou úrazem. 

Pojištění vozidla pro případ poškození vozidla působením přírodních živlů, zvířat 

na zaparkovaném vozidle a střetu vozidla se zvěří je nabízeno s limitem 100 000 Kč 

a s územní platností po Evropě. U varianty Exkluziv není součástí pojištění pro případ 

poškození vozidla při střetu se zvěří. 

Garance MOBILITY je úrazovým pojištěním pro řidiče pojištěného vozidla, který 

při nehodě, která musí být šetřena Policií ČR, utrpěl vážné trvalé následky na zdraví. 

Pojistné plnění obsahuje jednorázový příspěvek na zakoupení anebo nezbytnou úpravu 

osobního automobilu v částce 250 000 Kč a současně opakovaně jednou ročně po dobu 

deseti let vypláceného příspěvku na provoz vozidla v částce 15 000 Kč. 

Náhradní vozidlo v případě nepojízdnosti pojištěného vozidla do výše 5 dnů - limit 

pojistného plnění je 1 000 Kč za den s maximální délkou 5 dnů. Pojištění zahrnuje úhradu 

nákladů za nájem náhradního vozidla v případě, že vozidlo je nepojízdné následkem 

poruchy, havárie, živelné události, vandalismu, poškození zvířetem, střetu se zvěří nebo 

odcizení jeho částí, čímž se stává nepojízdným. Důležitá podmínka pro uplatnění plnění 

z pojistky je nutná oprava v autorizovaném nebo smluvním servise s využitím služeb 

Mondial Assistance, s.r.o., a to i v zahraničí. 

Přímá likvidace pojišťovny Allianz znamená, že v případě, že pojištěnému způsobí 

škodu jiný řidič, který má sjednané povinné ručení nebo za něj závazky hradí ČKP 

z garančního fondu, uhradí pojišťovna Allianz pojištěnému škodu přímo a následně bude 

uplatňovat nárok u viníka respektive u jeho pojišťovny. Nehoda musí mít jednoznačného 

viníka nebo musí být šetřena Policií ČR. 

Povinné ručení SEZÓNA – pojišťovna Allianz nabízí pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla, které je vhodné pro vozidla, která nejsou užívána 

celoročně. Od běžného povinného ručení se liší nižším pojistným a komfortem pro 

pojistníka spočívajícím v odpadnutí nutnosti odevzdávat státní poznávací značku 



38 

a osvědčení o registraci do depozitu vozidel na období, kdy vozidlo nebude využívat. 

Minimální doba tohoto pojištění je 3 měsíce, které si pojistník může libovolně vybrat. 

Za každý měsíc, kdy nechce vozidlo využívat, obdrží slevu ve výši 7% z běžného 

pojistného do maximální výše 63%. Pokud bude vozidlem způsobena škoda v měsíci 

ve kterém označil, že vozidlo používat nebude, bude nucen uhradit 90% spoluúčast 

z celkové náhrady, kterou pojistitel uhradil poškozenému. 

K povinnému ruční od pojišťovny Allianz je možné ještě sjednat řadu dalších 

připojištění, která již nejsou v rámci povinného ručení a jsou plně hrazena pojistníkem. 

Mezi tato pojištění se řadí pojištění skel s volitelným limitem plnění, pojištění zavazadel 

a pojištění náhradního vozidla na dobu 10 dnů. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 3. [24] [26] 

 Normal Optimal Exclusiv 
Vlastník 1 22 202 23 757 28 197 
Vlastník 2 7 269 7 778 9 232 
Vlastník 3 2 027 2 169 2 574 

Tabulka 3 - Sazby pojistného v Kč - Allianz       zdroj: [25] 

  
3.2.2 AXA pojišťovna, a.s. 

AXA pojišťovna poskytuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla od roku 2008, proto má zatím velmi malý podíl na tomto trhu. AXA pojišťovna 

je členem celosvětové skupiny AXA Group. 

Pojišťovna AXA má nabídku variant velmi jednoduchou a nepoužívá segmentaci 

dle objemu motoru, ale převážně dle výkonu motoru. Nabízí 2 produkty, které se liší pouze 

výší limitů krytí, a to: 

• limity krytí STANDARD s limity 35/35 mil. Kč 

• limity krytí STANDARD PLUS s limity 70/70 mil. Kč 
 

V rámci obou variant je asistenční služba, kterou je možné využít v případě nehody 

i poruchy (zde pouze u vozidel mladších než 8 let). Zejména v zahraničí poskytuje široký 

rozsah služeb, které jsou hrazeny do různých limitů, které by měly pokrýt tyto služby 

v základním rozsahu. Asistenční službu je možné také využít v případě defektu, kdy 

je hrazena výměna za rezervu, vyčerpání nebo záměny paliva, při kterém je hrazen odtah 

či oprava na místě (samotné pohonné hmoty ne) a také pro případ ztráty nebo zabouchnutí 

klíčů ve vozidle. Tyto služby mají limit plnění 1 200 Kč pro události v ČR a 50 EUR 
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v zahraničí. Rozsah a limity plnění asistenčních služeb jsou dostatečné a pokryjí značnou 

část situací, do kterých se může řidič dostat.  

Z hlediska dalších, již placených připojištění, nabízí AXA pojišťovna úrazové 

pojištění, připojištění všech skel – vysoká spoluúčastí ve výši 20 % (min. 1000 Kč), 

pojištění zavazadel, připojištění náhradního vozidla, právní asistence a rozšíření 

asistenčních služeb. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 4. [24] [27] 

 STANDARD STANDARD PLUS 
Vlastník 1 24 960 26 457 
Vlastník 2 7 268 7 704 
Vlastník 3 2 160 2 289 

Tabulka 4 - Sazby pojistného v Kč - AXA       zdroj: [27] 

 
3.2.3 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 

Působení České podnikatelské pojišťovny na trhu s povinným ručením v ČR 

se datuje již k 1. 1. 2000. Této pojišťovně se daří od začátku působení posilovat svoji 

pozici na tomto trhu a na konci roku 2010 pojišťovala již téměř 1 milion vozidel. 

Od 1. 7. 2005 je jediným majitelem České podnikatelské pojišťovny společnost 

Kooperativa pojišťovna, a.s., jenž je součástí Vienna Insurance Group. 

Produkty České podnikatelské pojišťovny se liší výší limitů pojistného plnění 

a asistenčních služeb, územní platností a také rozsahem doplňkových pojištění. 

SPOROPOV 

• limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč 

• asistenční služba SPORO 

• povinné ručení k vozíku do 750 kg nebo k motocyklu do 50 ccm 

• spoluúčast při nehodě v zahraničí ve výši 12 000 Kč 
 
SPECIÁLPOV 

• limity pojistného plnění 50/50 mil. Kč 

• asistenční služba SPECIÁL 

• povinné ručení k vozíku do 750 kg nebo k motocyklu do 50 ccm 

• úrazové pojištění řidiče se základními limity 
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SUPERPOV 

• limity pojistného plnění 100/100 mil. Kč 

• asistenční služba SUPER 

• povinné ručení k vozíku do 750 kg nebo k motocyklu do 50 ccm 

• úrazové pojištění řidiče se zvýšenými limity 
 

Rozsah asistenčních služeb je u všech variant podobný a liší se jen limity 

pojistného plnění. Produktu SPORO platí pouze na území ČR, ostatní varianty platí 

i v zahraničí. Asistenční služba je nabízena pro případ nehody i poruchy a do příslušného 

limitu lze čerpat tyto služby: příjezd asistenční služby, oprava na místě, vyproštění vozidla, 

odtah vozidla. Limit produktu SPORO je pouze 500 Kč, který je využitelný spíše jako 

sleva. Asistence SPECIÁL má limit 2 500 Kč pro ČR a 5 000 Kč pro zahraničí, což 

pro vyřešení základního problému postačuje. Varianta SUPER s limity 5 000 Kč v ČR 

a 10 000 Kč v zahraničí nabízí již solidní ochranu pro různé události. Ke všem produktům 

je nabízeno tlumočení a organizování různých služeb pomocí operátora. 

Úrazové pojištění se základními limity plnění zahrnuje pojištění pro případ úmrtí 

následkem úrazu do výše 100 000 Kč, pro případ trvalých následků 200 000 Kč a denní 

odškodné za dobu pobytu v nemocnici a dobu léčení ve výši 60 Kč. Zvýšené limity jsou 

dvojnásobkem základních limitů. 

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí získání bonusu ve výši 15 %, pokud 

pojistník přislíbí, že po dobu 36 měsíců nezpůsobí škodní událost. V opačném případě 

je povinen uhradit pojišťovně obdrženou slevu, a to za celou dobu od okamžiku, kdy byla 

sleva sjednána. 

K povinnému ručení lze navíc sjednat balíčky služeb SERVIS, které obsahují servis 

při nezaviněné nehodě, kdy pojišťovna přímo plní pojištěnému a následně uplatňuje nároky 

u pojišťovny viníka, připojištění skel, zavazadel, přírodních rizik, náhradního vozidla, 

rozšíření asistenčních služeb a také rozšíření úrazového pojištění řidiče. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 5. [24] [28] 

 SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV 
Vlastník 1 21 373 23 225 25 058 
Vlastník 2 7 732 8 120 8 815 
Vlastník 3 1 998 2 124 2 280 

Tabulka 5 - Sazby pojistného v Kč - ČPP       zdroj: [28] 
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3.2.4 Česká pojišťovna, a.s.  

Nejdelší působnost v oblasti pojišťovnictví na území současné ČR má Česká 

pojišťovna, a.s., jejíž historie sahá až k roku 1827, kdy byla založena První česká vzájemná 

pojišťovna. V pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má více než 

50letou tradici. Od roku 1948 poskytovala toto pojištění jako jediná až do roku 2000. 

Za tuto dobu se pouze měnily její obchodní jména. Působila zde jako Československá 

pojišťovna, Státní pojišťovna a Česká státní pojišťovna až do roku 1992 kdy vznikla Česká 

pojišťovna, a.s. V současnosti patří do Generali PPF Holdingu B.V. Liberalizací trhu 

v roce 2000 ztratila více než 50 % pojištěnců v oblasti povinného ručení a v posledních 

letech spíše ztrácí svůj podíl na trhu. 

 Všechny varianty pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

mají obchodní název „1. Povinné ručení Bez povinností“. Název je částečně zavádějící, 

jelikož klienta povinností nezbavuje, ale jejich část přenáší pojišťovna na sebe a mění 

tak běžné postupy při plnění škodní události. 

Základní nabídka produktů České pojišťovny, a.s.: 

Varianta Start 

• limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč 

• POHODA Bez povinností – nevztahuje se na odtah vozidel ani na náhradní vozidla 

• náklady právní ochrany nad rámec zákonné povinnosti do výše 10 000 Kč 
 
Varianta Standard 

• limity pojistného plnění 50/50 mil. Kč 

• POHODA Bez povinností 

• náklady právní ochrany nad rámec zákonné povinnosti do výše 10 000 Kč 

• asistenční služba pro případ nehody POHODA Klasik 

• úrazové pojištění řidiče 
 
Varianta Exclusive 

• limity pojistného plnění 100/100 mil. Kč 

• POHODA Bez povinností 

• náklady právní ochrany nad rámec zákonné povinnosti do výše 20 000 Kč 

• asistenční služba pro případ nehody i poruchy POHODA Speciál 

• úrazové pojištění dopravovaných osob 
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Asistenci POHODA Klasik lze využít pouze pokud dojde k nehodě nebo odcizení 

vozidla, asistenci POHODA Speciál také k poruše vozidla. U nehody je hrazena práce 

mechanika do 2 hodin, odtah do nejbližšího servisu, dále náklady za ponechání zničeného 

vozu v zahraničí, skladné do 10 dnů, telefonické tlumočení, právní pomoc i například 

náklady na nocleh v případě odcizení vozidla. POHODA Speciál při poruše pokryje opět 

práci mechanika do 2 hodin, odtah do 50 km, skladné do 10 dnů a předání vzkazu. 

POHODA Speciál má mírně vyšší limity plnění než varianta Klasik. Platnost této asistence 

je na území ČR a v evropských zemí, kde má pojišťovna smluveno pokrytí asistenčních 

služeb.  

POHODA Bez povinností je doplňkovým pojištěním, které je v rámci všech 

nabízených variant a také z něj plyne i výše zmiňovaný obchodní název „1. Povinné ručení 

Bez povinností“. S tímto pojištěním získávají klienti, kteří byli poškozeni klientem jiné 

pojišťovny na území ČR, odbornou pomoc při vyřizování pojistné události. Česká 

pojišťovna se v tomto případě bude rozhodovat, zda-li bude poškozeného zastupovat 

při mimosoudním uplatňování jeho práva na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla dalšího účastníka dopravní nehody, a to 

na základě pravděpodobnosti úspěchu tohoto nároku. V případě, že se pojišťovna 

nerozhodne poškozeného zastupovat, žádné povinnosti poškozenému neubudou.  

Zároveň se pojišťovna zavazuje (v případě splnění všech pojistných podmínek) 

poskytnout pojistné plnění odpovídající náhradě skutečné škody na vozidle, to znamená, 

že vyplatí poškozenému škodu přímo a následně ji bude uplatňovat u pojišťovny viníka 

nehody. 

Pokud je na vozidle sjednána varianta Standard nebo Exclusive, poskytuje 

pojišťovna v případě nehody oběma účastníků odtah vozidla do nejbližšího smluvního, 

případně autorizovaného servisu, maximálně však 500 km, a také poskytuje náhradní 

vozidlo na max. dobu 72 hodin ovšem pouze vozidla stejné nebo nižší třídy, nejvýše však 

vozidla nižší střední třídy. Na tyto služby je nutné využít smluvní partnery pojišťovny.  

Úrazové pojištění řidiče a dopravovaných osob má základní pojistné částky 

100 000 Kč pro smrt následkem úrazu a 200 000 Kč za trvalé následky úrazu. 

Pojistník získá 5% bonus, pokud má bezškodný průběh delší než 36 měsíců a 5% 

slevu v případě, že současně s povinným ručením uzavře i havarijní pojištění. Je možné 

také připojistit všechna skla na vozidle,úraz řidiče i dopravovaných osob a zavazadla 

a rozšíření asistenčních služeb. 
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Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 6. [24] [29] 

 Start Standard Exclusive 
Vlastník 1 14 903 17 427 18 398 
Vlastník 2 6 290 7 763 8 195 
Vlastník 3 1 647 2 033 2 147 

Tabulka 6 - Sazby pojistného v Kč - ČP       zdroj: [25] 

 

3.2.5 ČSOB pojišťovna, a.s. 

Také ČSOB pojišťovna působí na trhu s povinným ručením od jeho liberalizace. 

Podíl na trhu byl v prvních letech velmi malý. Pojišťovna si výrazně polepšila převzetím 

kmene pojištěnců od IPB pojišťovny, která jí byla prodána za 1 Kč. V současnosti 

pojišťuje necelých 6 % vozidel. Jejím 100% vlastníkem je společnost KBC Insurance N.V. 

Varianty pojistných produktů ČSOB pojišťovny, a.s.: 

Standard 

• limity pojistného plnění 44/35 mil. Kč 

• úrazové pojištění řidiče do výše 100 000 Kč 

• pojištění osobních věcí řidiče do výše 5 000 Kč 

• pojištění osobních věcí rodinných příslušníků do výše 5 000 Kč 

• asistenční služba 
 
Dominant 

• limity pojistného plnění 60/60 mil. Kč 

• úrazové pojištění řidiče do výše 20 0000 Kč 

• pojištění osobních věcí řidiče do výše 10 000 Kč 

• pojištění osobních věcí manžela a rodinných příslušníků do výše 10 000 Kč 

• asistenční služba 
 
Premiant 

• limity pojistného plnění 100/100 mil. Kč 

• úrazové pojištění řidiče do výše 300 000 Kč 

• pojištění osobních věcí řidiče do výše 15 000 Kč 

• pojištění osobních věcí rodinných příslušníků do výše 15 000 Kč 

• asistenční služba 

• úhrada škody na pojištěném vozidle do výše 5 000 Kč 
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Technická asistence v rámci povinného ručení ČSOB pojišťovny zajišťuje řešení, 

nastane-li porucha či havárie. Dojde-li k poruše, je hrazen odtah nebo oprava na místě 

v ČR s limitem 1 000 Kč a v zahraničí 80 EUR, ke ztrátě klíčů a následnému odemčení 

vozidla do 1 000 Kč v ČR a 30 EUR v zahraničí. U havárie je poskytován odtah nebo 

oprava na místě do výše 2 000 Kč respektive 80 EUR, částečná úhrada ubytování nebo 

nákladů na pokračování v cestě při krádeži nebo delší opravě. Některé další služby jsou 

také organizovány asistenční službou (například tlumočení, zařízení ubytování a jiné). 

Nedostatek těchto asistenčních služeb spatřuji ve stejných nebo někdy i nižších limitech 

plnění pro události v zahraničí. 

Pojištění osobních věcí je možné uplatnit pouze v případě, že řidič vozidla, který 

je pojištěn u ČSOB pojišťovny, způsobí škodu a vztahuje se pouze na věci, které měl 

v době vzniku škodné události na sobě nebo u sebe on, respektive rodinní příslušníci. 

V případě sjednání varianty Premiant má také nárok na úhradu škody na svém vozidle 

do výše 5 000 Kč za jeden rok. 

V případě, že je pojistník starší než 29 let a doloží doklad o bezškodném průběhu 

za posledních 12 měsíců, získá slevu na základním pojistném na první rok pojištění ve výši 

30 %. 

Jako doplňkové připojištění je možno u ČSOB pojišťovny sjednat pojištění 

pro případ: odcizení vozidla, úrazu dopravovaných osob, nákladů na půjčovné, ztráty 

či poškození cestovních zavazadel a přepravovaných věcí, poškození okenních skel. Také 

je možné zvýšit limity a rozsah plnění na asistenční služby. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 7. [24] [30] 

 Standard Dominant Premiant 
Vlastník 1 13 873 14 566 14 983 
Vlastník 2 5 738 6 024 6 197 
Vlastník 3 2 091 2 196 2 258 

Tabulka 7 - Sazby pojistného v Kč - ČSOB      zdroj: [30] 

 
3.2.6 DIRECT Pojišťovna, a.s. 

Od roku 2007 působí na českém trhu DIRECT pojišťovna, která se od svého 

začátku zaměřuje pouze na přímý prodej svých produktů přes telefon a internet. Tato 

pojišťovna nemá klasické pobočky na území ČR, ale pouze jedno klientské centrum 

v Praze. Na trh s povinným ručením vstoupila s masivní reklamní kampaní, ale na konci 
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roku 2010 pojišťovala pouze 1 % ze všech pojištěných vozidel. 100% vlastníkem DIRECT 

pojišťovny, a.s. je britská RSA Insurance Group. 

Základní nabídka pojištění se liší ve výši limitů pojistného plnění: 

• Základní varianta s limity ve výši 35/35 mil. Kč 

• Rozšířená varianta s limity ve výši 70/70 mil. Kč 

Součástí obou variant je produkt AutoHELP a také asistenční služba ASIST. 
 

Asistenční služba ASIST hradí a zajišťuje asistenční služby pouze v souvislosti 

s dopravní nehodou a zahrnuje: pomoc asistenční služby do 120 min. v ČR, resp. 

do 3 000 Kč v zahraničí nebo odtah vozidla do 50 km, resp. 3 000 Kč anebo úschovu 

nepojízdného vozidla do 3 dnů. Rozsah plnění není nikterak rozsáhlý, ale při nehodě zajistí 

alespoň nějaké služby. 

Produkt AutoHELP je obdobou produktů ostatních pojišťoven, které nabízejí přímé 

plnění. V případě dopravní nehody, kterou způsobí řidič jiného vozidla škodu na vozidle, 

které je pojištěno u pojišťovny DIRECT za podmínky, že je tento řidič jednoznačným 

viníkem dopravní nehody (pravomocné rozhodnutí Policie ČR nebo originální záznam 

o nehodě sepsaný účastníky), provede pojišťovna prohlídku vozu svým likvidátorem 

a škodu uhradí přímo. Uplatnit tuto možnost lze pouze při nehodě na území ČR, ale nehoda 

může být zaviněna i vozidlem registrovaným v zahraničí. 

Jako hrazené připojištění lze zvolit pojištění předního skla, pojištění všech skel, 

rozšíření asistenčních služeb, pojištění úrazu na předních a všech sedadlech a také pojištění 

na zapůjčení náhradního vozidla. Je možné také zvolit připojištění na ochranu bonusu, 

kde v případě zaviněné nehody klient nepřijde o svůj současný bonus. Pokud bude měnit 

pojišťovnu, potvrzení o bezškodném průběhu bude vystaveno se skutečným průběhem. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 8. [24] [32] 

 Základní Rozšířená 

Vlastník 1 16 501 17 320 

Vlastník 2 5 632 5 898 

Vlastník 3 1 718 1 830 

Tabulka 8 - Sazby pojistného v Kč - Direct       zdroj: [32] 

 



46 

3.2.7 Generali pojišťovna, a.s. 

Člen Generali PPF Holdingu B.V., který působí na českém trhu s povinným 

ručením od roku 2000. Pojištění od Generali pojišťovny bylo na konci roku 2010 sjednáno 

na necelých 9 % pojištěných vozidel. 

Nabídka produktů Generali pojišťovny, a.s.: 

Základ 

• limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč 

• základní asistenční služby 
 
Komplet 

• limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč 

• pojištění střetu se zvěří  

• rozšířené asistenční služby 
 
Exkluziv 

• limity pojistného plnění 100/100 mil. Kč 

• pojištění střetu se zvěří  

• rozšířené asistenční služby 

• úrazové pojištění sedadla řidiče - limit plnění 60 000/120 000 Kč (smrt/trvalé 

následky úrazu) 

• náhradní vozidlo v případě havárie území ČR do 5 dnů 
 

Základní asistenční služby mají limit plnění 2 000 Kč pro události v ČR a 3 000 Kč 

v zahraničí a rozšířené asistenční služby 3 000 Kč resp. 5 000 Kč. Hrazeny jsou služby 

v případě nehody a u vozidel mladších 11 let i poruchy. Nastane-li havárie nebo porucha, 

je hrazena do výše uvedeného limitu oprava na místě (max. 60 minut), odtah vozidla, 

zajištění a uschování vozidla. V rámci obou variant jsou poskytovány tlumočnické služby 

a doručení vzkazů.  

Pojištění střetu se zvěří má územní platnost v ČR s limitem pojistného plnění 

do výše 100 000 Kč. Pro uznání nároku na úhradu škod je nutné na místo nehody přivolat 

asistenční službu Generali Assistance, pokud nebyla nehoda šetřena policejními orgány. 

U tohoto pojištění je stanovena spoluúčast 1 000 Kč na každou pojistnou událost a není 

možné požadovat plnění rozpočtem. 
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Mezi doplňkové pojištění patří: pojištění skel, úrazové pojištění řidiče, dětí 

přepravovaných v autosedačkách nebo všech sedadel vozidla, pojištění náhradního vozidla, 

pojištění právní ochrany, rozšířená asistence TOP Assistance. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 9. [24] [31] 

 Základ Komplet Exkluziv 
Vlastník 1 13 432 16 119 18 671 
Vlastník 2 6 144 7 372 8 669 
Vlastník 3 1 520 1 824 2 275 

Tabulka 9 - Sazby pojistného v Kč - Generali       zdroj: [31] 

 

3.2.8 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

Povolení na poskytování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla vydala Hasičské vzájemné pojišťovně Česká národní banka v roce 2007 a od té 

doby se pojišťovně nepodařilo získat více než 1 % ze všech pojištěných vozidel. 

K 30. 9. 2010 mělo většinový podíl ve společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, které drželo 75,01 % akcií. Dalšími akcionáři byl Varinvest, a. s. v likvidaci 

a Moravia Banka, a. s. v likvidaci. Ostatní akcionáři drželi 6,7 % akcií. 

Varianty pojištění: 

STANDARD 

• limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč 

• základní administrativně právní a technická asistence 

• úrazové pojištění řidiče 
 
NADSTANDARD 

• limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč 

• základní administrativně právní a technická asistence 

• úrazové pojištění řidiče 
 

Úrazové pojištění řidiče má limit pojistného plnění 100 000 Kč pro smrt následkem 

úrazu a 200 000 Kč za trvalé následky úrazu. 

Základní administrativně právní a technická asistence obsahuje asistenční služby 

pro případ nehody i poruchy a rozsáhlé služby při komunikaci s operátorem asistenční 

služby. Limity pojistného plnění pro zajištění opravy nebo odtahu vozidla jsou 1 800 Kč 

při události v ČR a 120 EUR v zahraničí. Dále jsou hrazeny některé náklady na ubytování 
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nebo náhradní dopravu v případě odcizení či delší opravě vozidla. Součástí je také 

asistence při defektu pneumatiky, zabouchnutí nebo ztrátě klíčů a nedostatku či špatně 

natankovanému palivu s limity u každé z vyjmenovaných situací do výše 1 000 Kč v ČR 

a 50 EUR v zahraničí. Hasičská vzájemná pojišťovna v rámci povinného ručení nabízí 

široké služby se základními limity, které pokryjí řadu problémů. 

Hasičská vzájemná pojišťovna poskytuje slevy na pojistném pro dobrovolné hasiče 

a vozidla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 10. [24] [33] 

 STANDARD NADSTANDARD 
Vlastník 1 18 377 19 130 
Vlastník 2 6 619 6 902 
Vlastník 3 1 493 1 555 

Tabulka 10 - Sazby pojistného v Kč - HVP       zdroj: [25] 

 

3.2.9 CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku 

Pojišťovna CHARTIS je členem České kanceláře pojistitelů a poskytuje pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobnou provozem vozidla, ale pouze pro korporátní klienty 

a nemá proto nastavenu standardizovanou nabídku pojištění. 

 

3.2.10 Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Velmi dobré postavení na trhu s povinným ručením má od počátku jeho liberalizace 

pojišťovna Kooperativa, která po celou dobu poskytuje pojištění přibližně 20 % všech 

pojištěných vozidel. 96,32 % jejích akcií vlastní VIENNA INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung Gruppe, 2,07 % pak VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r. o. 

a 1,61 % Svaz českých a moravských výrobních družstev. 

Nabízené varianty povinného ručení: 

Basic 

• pouze pro pojistníky starší 24 let 

• limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč 
 
Standard 

• limity pojistného plnění 70/35 mil. Kč 

• živelní pojištění vozidla 

• asistenční služby 
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Benefit 

• limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč 

• živelní pojištění vozidla 

• asistenční služby (v případě vyššího stupně bonusu jsou služby s vyšším limitem) 
 

Asistenční služby se sice vztahují na poruchy i havárie, ale není v jejich rámci 

hrazen příjezd a oprava technikem na místě. Dojde-li k nehodě na území ČR je poskytnut 

odtah vozidla do 50 km (75 km při vyšším bonusu) a úschova vozidla do 10 dnů. 

Při nehodě nebo poruše v zahraničí je poskytován odtah do nejbližšího servisu do 50 resp. 

75 km, úschova nepojízdného vozidla do 7 dnů, ubytování řidiče a spolujezdců na 1 noc, 

telefonické tlumočení a právní pomoc do 750 EUR. Také je poskytována pomoc dispečera 

přes telefon. Rozsah asistenčních služeb v rámci povinného ručení tedy není příliš široký.  

Kooperativa pojišťovna používá pro své produkty označení „Povinné ručení 

NA100PRO“ a tak jsou i prezentovány v reklamní kampani. Skutečnost je taková, že aby 

měl klient „Povinné ručení NA100PRO“ musí si ke standardnímu pojištění odpovědnosti 

připlatit 1200 Kč ročně za pojištění „NA100PRO“. 

Pojištění NA100PRO kryje 100 % nákladů vzniklých při prokazatelně nezaviněné 

nehodě jiným účastníkem, tedy v případě škodní události řeší poškozený vše s pojišťovnou 

Kooperativa, která mu uhradí náklady přímo a dále je bude uplatňovat u pojišťovny viníka. 

Dále uhradí náklady na nájem náhradního vozidla po dobu opravy. V případě opravy 

vozidla je nutné využití smluvních servisů pojišťovny, a pokud bude klient vyžadovat 

zapůjčení vozidla, musí tak učinit opět u smluvního partnera pojišťovny. V případě plnění 

z tohoto pojištění neuplatňuje pojišťovna spoluúčast. Platnost pojištění NA100PRO 

je pouze na území České republiky. 

Živelní pojištění vozidla se vztahuje na škody, které způsobí: povodeň/ záplava, 

úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád stromu/stožáru zapříčiněný 

vichřicí, požár. Limit pojistného plnění je 2 000 000 Kč. 

Mimo základní varianty povinného ručení lze dále sjednat výše uvedené 

„NA100PRO“, pojištění čelního skla, úrazové pojištění, rozšíření asistenčních služeb, 

pojištění náhradního vozidla, pojištění právní ochrany pro fyzické osoby a rozšířený 

asistenční program „Pomoc při nehodě“.  

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 11. [24] [34] 
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 Basic Standard Benefit 
Vlastník 1  14 014 14 694 
Vlastník 2 6 080 8 113 8 436 
Vlastník 3 1 945 2 162 2 230 

Tabulka 11 - Sazby pojistného v Kč – Kooperativa     zdroj: [34] 

 

3.2.11 Slavia pojišťovna, a.s. 

Poslední pojišťovna, která vstoupila na trh s povinným ručením je Slavia 

pojišťovna, jenž tak učinila v říjnu roku 2008. Majoritním vlastníkem společnosti 

je s držením 90,89 % akcií společnost Capital Management Company, a.s.  

Slavia pojišťovna nabízí tyto varianty: 

POV ZÁKLAD 

• limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč 

• pojištění přestupků v provozu na komunikacích „KRYŠTOF“ na 1 rok v základní 

variantě 

 
POV PROFI 

• limity pojistného plnění 100/100 mil. Kč 

• pojištění přestupků v provozu na komunikacích „KRYŠTOF“ na 1 rok v základní 

variantě 

• SLAVIA ASSISTANCE 

 

SLAVIA ASSISTANCE je asistenční služba pro případ nehody i poruchy na území 

Evropy. Je poskytována oprava na místě do výše 120 EUR, odtah do nejbližšího servisu 

(není hrazeno vyproštění vozidla), uskladnění vozidla do 3 dnů, oprava v servisu do výše 

3 000 Kč (náhradní díly nejsou hrazeny) a ubytování či náhradní doprava při nepojízdném 

vozidle nad 50 km od trvalého bydliště. Poskytované služby nejsou příliš široké, ale limity 

plnění jsou dostatečné pro vyřešení základních problémů s vozidlem. 

Zcela unikátním pojištěním v rámci povinného ručení je pojištění přestupků 

v provozu na pozemních komunikacích „KRYŠTOF“ v základní variantě, která obsahuje 

pojištění dopravních přestupků s limitem plnění ve výši 100 000 Kč. V případě, že máte 

sjednáno toto pojištění a bude vám udělena pokuta v přestupkovém řízení, uhradí vám 

pojišťovna celou výši pokuty a náklady spojené s přestupkovým řízením. Za každou 

uhrazenou pokutu je strhávána spoluúčast ve výši 2 000 Kč a územní platnost tohoto 
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pojištění je pouze v České republice. Pojištění také neplatí na pokuty udělené blokově, 

pořádkové pokuty, pokuty za řízení pod vlivem alkoholu, odmítnutí dechové zkoušky nebo 

lékařského vyšetření a nebodované přestupky (dle silničního zákona). V případě uzavření 

smlouvy na povinné ručení je na 1 rok zdarma, ale lze jej sjednat i samostatně, kdy 

je možné zvýšit limit pojistného plnění až na 500 000 Kč, pojistit odebrání řidičského 

průkazu (finanční náhrada za každý den bez řidičského průkazu) nebo pojistit právní 

ochranu. 

Pojišťovna Slavia umožňuje také získat tzv. Bonus Kredit, kdy za příslib 

bezeškodného průběhu během prvních 24 měsíců trvání pojištění obdrží klient slevu 15 %. 

Pokud způsobí v této době nehodu, je povinen uhradit pojišťovně tuto slevu.  

Doplňková pojištění, která lze uzavřít k povinnému ručení jsou: živelní pojištění, 

pojištění čelního skla a všech skleněných oken na vozidle, pojištění zavazadel, úrazu řidiče 

a přepravovaných osob a k variantě POV ZÁKLAD asistenční službu SLAVIA 

ASSISTANCE. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 12. [24] [35] 

 POV ZÁKLAD POV PROFI 
Vlastník 1 21 675 24 276 
Vlastník 2 6 025 6 747 
Vlastník 3 1 561 1 748 

Tabulka 12 - Sazby pojistného v Kč – Slavia      zdroj: [35] 

 

3.2.12 Triglav pojišťovna, a.s. 

Triglav pojišťovna působí na trhu s povinným ručením od roku 2001 a na konci 

roku 2010 pojišťovala necelá 2,5 % ze všech pojištěných vozidel. Jediným akcionářem této 

pojišťovny je slovinská společnost ZAVAROVALNICA Triglav, d. d.. 

Pojišťovna Triglav nabízí pouze jednu variantu povinného ručení: 

Povinné ručení Triglav 

• limity pojistného plnění 50/50 mil. Kč 

• úrazové pojištění řidiče 

• asistenční služby 

• pojištění právní ochrany s limitem plnění 30 000 Kč 
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Úrazové pojištění řidiče s limitem pojistného plnění 50 000 Kč pro smrt následkem 

úrazu a 100 000 Kč za trvalé následky úrazu. 

Součástí asistenčních služeb je pro případ nepojízdnosti vozidla (nedostatek PHM, 

defekt pneu, vybití akumulátoru vozidla) práce technika do 2 hodin a v případě nemožnosti 

této opravy je zajištěn odtah do nejbližšího servisu s limitem plnění 2 000 Kč v ČR 

a 3 500 Kč v zahraničí. V zahraničí je hrazeno ubytování či náhradní doprava a některé 

další služby, dojde-li k nepojízdnosti vozidla. Tlumočení a pomoc dispečinku 

je poskytována neomezeně.  

Mezi doplňková pojištění patří pojištění zavazadel, pojištění úrazu přepravovaných 

osob, pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla a pojištění skel vozidla. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 13. [24] [36] 

 Triglav 
Vlastník 1 18 446 
Vlastník 2 3 582 

Vlastník 3 886 

Tabulka 13 - Sazby pojistného v Kč - Triglav       zdroj: [36] 

 
3.2.13 UNIQA pojišťovna, a.s. 

Další z pojišťoven, která působí na trhu s povinným ručením od roku 2000 a s podílem 

k 31. 12. 2010 ve výši 3,7 % ze všech pojištěných vozidel. Jediným akcionářem 

společnosti je UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH.  

Pojišťovna UNIQUA nabízí 3 produkty povinného ručení, kde lze zvolit různé 

varianty: 

POV Ekonom 

• limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč  

• asistenční služba 

• spoluúčast ve výši 10 000 Kč při nehodě mimo území ČR 

 

POV 

• limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč nebo 60/50 mil. Kč 

• asistenční služba 
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POV MAX 

• limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč nebo 60/50 mil. Kč nebo 100/100 mil. Kč 

• asistenční služba 

• pojištění pro případ poškození vozidla živelní událostí 

• pojištění pro případ odcizení vozidla 

 

U produktů POV a POV MAX je možné zvolit si limity pojistného plnění, dle výše 

uvedených možností. 

Asistenční služby obsahují práci technika nebo odtah vozidla nebo úschovu 

do limitu 2 500 Kč v ČR a 150 EUR v zahraničí. Pokud je závada neopravitelná 

do 8 hodin, poskytuje asistenční služba při nehodě ubytování nebo náhradní dopravu, 

při poruše jsou služby pouze organizovány.  

Pojištění pro případ poškození vozidla živelní událostí má limit plnění 

2 000 000 Kč a spoluúčast ve výši 1 000 Kč. Pojištění pro případ odcizení vozidla má 

limity pojistného plnění a spoluúčasti v závislosti na zvoleném pojistném plnění 

u povinného ručení. Tyto limity a spoluúčast jsou uvedeny v Tabulce 14 a Tabulce 15 

a platí pouze u totální škody na vozidle. 

Zdvihový objem válců motoru 
od do 

Pojistná částka 

0 ccm 1 000 ccm 50 000 Kč 
1 001 ccm 1 350 ccm 80 000 Kč 
1 351 ccm 1 850 ccm 120 000 Kč 
1 851 ccm 2 500 ccm 160 000 Kč 
2 501 ccm Neomezeno 200 000 Kč 

Tabulka 14 - Limity pojistného plnění při odcizení nebo živelní události   zdroj: [37] 

Limity pojistného plnění Spoluúčast 

35/35 mil. Kč 20% - min. 1 000 Kč 

60/50 mil. Kč 10% - min. 1 000 Kč 

100/100 mil. Kč 0% - min. 1 000 Kč 

Tabulka 15 - Spoluúčast při pojistném plnění       zdroj: [37] 

Klienti pojišťovny UNIQUA mohou zdarma využívat službu MeteoUNIQA, která 

zasílá informace pomocí SMS či e-emailu o varování před nepříznivým počasím v okolí 

zvoleného poštovního směrovacího čísla. 
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I zde je možné sjednat doplňková pojištění nad rámec základní smlouvy, a to 

pojištění skel, zavazadel, rozšíření asistenčních služeb, úrazové pojištění vztažené 

na sedadla, pojištění právní ochrany D.A.S. nebo pojištění nákladů na náhradní vozidlo. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 16. [24] [37] 

 POV 
Ekonom 

POV 
35/35 

POV 
60/50 

POV 
100/100 

POV MAX 
35/35 

POV MAX 
60/50 

POV MAX 
100/100 

Vlastník 1 13 291 14 765 15 358 16 095 17 226 17 917 18 777 

Vlastník 2 4 953 5 305 5 517 5 782 5 929 6 166 6 462 

Vlastník 3 1 516 1 685 1 752 1 837 1 910 1 985 2 081 

Tabulka 16 - Sazby pojistného v Kč - UNIQUA      zdroj: [37] 

 

3.2.14 Wüstenrot pojišťovna, a.s. 

Wüstenrot pojišťovna začala nabízet povinné ručení v roce 2006 a od té doby se jí 

daří meziročně získávat větší počet pojištěných vozidel. Majoritním akcionářem 

společnosti je Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. s 74 % akcií a 26 % drží rakouská 

Wüstenrot Versicherungs – AG.  

Nabídka pojistných produktů povinného ručení je velmi jednoduchá a nabízí pouze 

volbu limitů pojistného plnění: 

• Základní - limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč 

• Zvýšený - limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč 
 

Základní limit plnění asistenčních služeb v rámci povinného ručení je 3 000 Kč 

v ČR a 150 EUR v zahraničí. Lze ho využít v případě nehody nebo živelné události a 

zahrnuje: odtah vozidla do nejbližšího servisu, opravu na místě do 60 minut, úschovu 

vozidla a náhradní dopravu do 24 hodin.  

Dále je možné hradit další připojištění, do něhož se řadí připojištění skel, úrazové 

pojištění a rozšířené asistenční služby. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky a odpovídající produkty jsou uvedeny 

v Tabulce 17. [24] [38] 

 Základní Zvýšený 
Vlastník 1 18 774 20 646 
Vlastník 2 6 048 6 660 
Vlastník 3 1 224 1 530 

Tabulka 17 - Sazby pojistného v Kč - Wüstenrot      zdroj: [38] 
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3.2.15 Flotilové pojištění 

Smyslem flotilového pojištění je zjednodušit správu firemního vozového parku 

a také snížit náklady na pojištění. Na celý vozový park je uzavřena pouze jedna pojistná 

smlouva, ve které je obsažen rozsah pojistného plnění. Vozidla jsou do této smlouvy 

přidávána nebo z této smlouvy odebírána zjednodušeným způsobem a firmám to přináší 

snížení administrativních nákladů na správu těchto pojištění. Flotilové smlouvy 

se uzavírají na 3 a více vozidel a dle počtu pojištěných vozidel v určitém období se určuje 

výše pojistného. S rostoucím počtem vozidel v jedné smlouvě klesají sazby pojistného 

pro všechna vozidla, ale vše závisí na smluvním ujednání mezi společností a pojišťovnou. 

Flotilové smlouvy mohou být uzavřeny na povinné ručení, havarijní pojištění 

či na asistenční služby.  

 Flotilové pojištění je zařazeno v této části práce, jelikož je v ČR možné vstoupit 

do tzv. otevřených flotil a využít výhod plynoucích z flotilové smlouvy. Do těchto flotil lze 

zařadit vozidlo zejména přes pojišťovací makléře, kteří mají s pojišťovnou sjednanou 

flotilovou smlouvu. Na trhu s povinným ručením v ČR je těchto společností velké 

množství, takže není možné analyzovat všechny tyto nabídky, proto jsou vybrány pouze 

některé. 

Pro pojišťovny má tento systém výhodu v získávání nových klientů, pro makléře 

v inkasování provize a pro pojištěné ve snížení plateb pojistného. Je zde ovšem i řada 

nevýhod. Ve většině případů mají pojišťovny s makléři uzavřeny pevné sazby pojistného 

pro jednotlivé kategorie pouze dle objemu motoru. Segmentace dle věku, bydliště 

či bonusů a malusů se již neprovádí, proto pojišťovny v rámci těchto smluv získávají 

zejména mladé klienty, klienty bez bonusů či s malusy nebo klienty s vozidly, která mají 

velký objem motoru. Pojišťovny z těchto důvodů získávají do svého kmene rizikovější 

řidiče, kteří navíc platí nižší sazby pojistného, ale zřejmě se jim tento způsob získávání 

nových klientů stále vyplatí. Nevýhodou pro klienty je zejména to, že nemají pojistnou 

smlouvu sjednanou přímo s pojišťovnou, ale pouze s makléřem, tudíž neznají celé znění 

smlouvy mezi makléřem a pojišťovnou a také se nemusí okamžitě dozvědět změny v této 

smlouvě. Dále si většinou nemohou vybrat frekvenci placení pojistného nebo další 

připojištění, které není obsahem flotilové smlouvy, makléři nemají širokou síť poboček 

a veškerá komunikace klienta s makléřem musí probíhat telefonicky, poštou nebo 

elektronickou komunikací. 
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Nabídky vybraných makléřů 

PMBS LEASING, s.r.o. 

 Společnost PMBS LEASING, s.r.o. nabízí sjednání pojištění odpovědnosti 

zařazením do skupinové pojistné smlouvy u České podnikatelské pojišťovny, a.s. 

a obsahuje: 

• limity pojistného plnění 54/54 mil. Kč 

• asistenční službu SPECIÁL (viz 3.2.3 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.) 
 

K tomuto pojištění již nelze sjednat další doplňkové pojištění a je nutná roční 

frekvence placení pojistného. Pojištění lze sjednat přes internet, telefonicky či na jedné 

pobočce v Brně. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky jsou uvedeny v Tabulce 18. [39] 

 PMBS LEASING 
Vlastník 1 7 080 
Vlastník 2 5 018 
Vlastník 3 2 300 

Tabulka 18 - Sazby pojistného v Kč - PMBS       zdroj: [39] 
 

Čásenský & Hlavatý, s.r.o. 

Tato společnost nabízí zařazení do flotilové smlouvy u pojišťovny Triglav, a.s. 

a toto povinné ručení zahrnuje: 

• limity pojistného plnění 50/50 mil. Kč 

• asistenční služby (viz 3.2.12 Triglav pojišťovna, a.s.) 

Lze navíc sjednat připojištění čelního skla s různou výší pojistných limitů 

a možnost uzavřít toto pojištění je pouze přes internet nebo telefonicky.  

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky jsou uvedeny v Tabulce 19. [40] 

 Čásenský & Hlavatý 
Vlastník 1 4 612 
Vlastník 2 3 440 
Vlastník 3 1 520 

Tabulka 19 - Sazby pojistného v Kč – Čásenský & Hlavatý    zdroj: [40] 
 

MAXBROKERS, s.r.o. 
 Společnost MAXBROKERS, s.r.o. má flotilovou smlouvu sjednánu u pojišťovny 

Allianz s parametry: 

• limity pojistného plnění 50/50 mil. Kč 

• základní asistence (viz 3.2.1 Allianz pojišťovna, a. s.) 
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Sjednání lze provést telefonicky či přes internet a navíc lze k základní pojistné 

smlouvě připojistit pouze čelní sklo. 

Sazby pojistného pro zvolené vlastníky jsou uvedeny v Tabulce 20. [41] 

 MAXBROKERS 
Vlastník 1 4 796 
Vlastník 2 3 760 
Vlastník 3 1 831 

Tabulka 20 - Sazby pojistného v Kč – MAXBROKERS     zdroj: [41] 
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4. Zhodnocení a výběr vhodné varianty 
V předchozích kapitolách byl analyzován trh s povinným ručením jak v teoretické 

rovině, tak i z hlediska nabízených produktů. Každý vlastník vozidla má na pojištění 

odpovědnosti různé požadavky a zvolit obecně jednu nejlepší variantu není možné. 

V následující části je popsán postup při výběru vhodné varianty dle požadovaných 

parametrů. 

 

4.1 Cena 

Sazba pojistného je u klientů dle průzkumu ČAP nejdůležitějším faktorem 

při výběru povinného ručení. Důvodem je zejména ta skutečnost, že z tohoto pojištění jsou 

vypláceni poškození a pojistníky nezajímá výše či způsob pojistného plnění. Proto 

se pojišťovny snaží do pojištění odpovědnosti začlenit i další druhy pojištění, ze kterého 

může být vyplaceno pojistné plnění i pro pojistníka.  

Pokud chce vlastník vozidla splnit pouze svou zákonnou povinnost a mít sjednané 

povinné ručení je skutečně cena nejdůležitějším parametrem, který ho zajímá. Výše 

pojistné sazby, kterou pojistník hradí pojistiteli, nijak neovlivňuje výši pojistného plnění 

pro poškozené. Jediným omezením jsou sjednané celkové limity pojistného plnění. 

Je doporučeno nevybírat produkty, které mají spoluúčast při pojistné události 

v zahraničí, mezi které patří produkt ČPP SPOROPOV a UNIQUA POV Ekonom, jelikož 

není úspora na pojistném tak významná, aby vyvážila riziko hrazení spoluúčasti. Dalším 

faktorem, který může ve výsledku negativně ovlivnit výslednou cenu pojistného je systém 

přiznávání bonusů předem u produktů ČPP - Extrabonus, Kooperativy - Bonus Důvěra 

a Slavie - Bonus Kredit, kdy je v případě pojistné události nutné uhradit přiznanou slevu 

zpětně do plné výše pojistné sazby. 
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Produkt Vlastník 1  Produkt Vlastník 1
Čásenský & Hlavatý 4 612  UNIQUA POV MAX 60/50 17 917 
MAXBROKERS 4 796  HVP STANDARD 18 377 
PMBS LEASING 7 080  ČP Exclusive 18 398 
UNIQUA POV Ekonom 13 291  Triglav 18 446 
Generali Základ 13 432  Generali Exkluziv 18 671 
ČSOB Standard 13 873  Wüstenrot Základní 18 774 
Kooperativa Standard 14 014  UNIQUA POV MAX 100/100 18 777 
ČSOB Dominant 14 566  HVP NADSTANDARD 19 130 
Kooperativa Benefit 14 694  Wüstenrot Zvýšený 20 646 
UNIQUA POV 35/35 14 765  ČPP SPOROPOV 21 373 
ČP Start 14 903  Slavia POV ZÁKLAD 21 675 
ČSOB Premiant 14 983  Allianz Normal 22 202 
UNIQUA POV 60/50 15 358  ČPP SPECIÁLPOV 23 225 
UNIQUA POV 100/100 16 095  Allianz Optimal 23 757 
Generali Komplet 16 119  Slavia POV PROFI 24 276 
DIRECT Základní 16 501  AXA STANDARD 24 960 
UNIQUA POV MAX 35/35 17 226  ČPP SUPERPOV 25 058 
DIRECT Rozšířená 17 320  AXA STANDARD PLUS 26 457 
ČP Standard 17 427  Allianz Exclusiv 28 197 

Tabulka 21 - Pojistné sazby - Vlastník 1              zdroj: Tabulka 3 - 20 

 V Tabulce 21 jsou uvedeny sazby pojistného pro Vlastníka 1. Jak již bylo uvedeno, 

je tento vlastník z hlediska pojišťoven velmi rizikový, a proto jsou sazby pojistného velmi 

vysoké. Pokud by se Vlastník 1 rozhodoval pouze dle ceny, je jednoznačnou volbou 

flotilové pojištění, které ve většině případů provádí segmentaci pouze dle objemu válců 

motoru. Nevýhody flotilového pojištění jsou uvedeny v kapitole Flotilové pojištění. Pokud 

by tyto nevýhody nebyly pro něho akceptovatelné a nechtěl by platit vysoké pojistné, 

je další možností využití převodu bonusů v rámci rodiny, které nabízí většina pojišťoven, 

i když to často není prezentováno veřejně. K tomu je potřeba zjistit, který člen rodiny 

má nejvyšší bezškodní průběh a zjistit u jeho pojistitele, jestli je možné tento bonus využít. 

Nejedná se o skutečný bonus, který lze získat za bezškodní průběh, ale o jistou formu 

obchodní slevy, kterou pojistitel získává nové klienty. Pokud by nebylo možné tento bonus 

převést, bylo by nutné změnit tomuto členovi rodiny pojistitele a uzavřít nové pojistné 

smlouvy u pojistitele, který tento převod dovoluje. Tato doporučení platí zejména 

pro skupinu mladých vlastníků bez bonusů, vlastníků bydlících ve velkých městech nebo 

s vysokým objemem válců motoru vozidla a v poslední řadě pro ty, kteří již způsobili 

nehodu, a pojistitel uplatňuje malus, i když ti by dle spravedlivého systému měli platit 

sazby vyšší. 
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Produkt Vlastník 2  Produkt Vlastník 2
Čásenský & Hlavatý 3 440  UNIQUA POV MAX 100/100 6 462 
Triglav 3 582  HVP STANDARD 6 619 
MAXBROKERS 3 760  Wüstenrot Zvýšený 6 660 
UNIQUA POV Ekonom 4 953  Slavia POV PROFI 6 747 
PMBS LEASING 5 018  HVP NADSTANDARD 6 902 
UNIQUA POV 35/35 5 305  AXA STANDARD 7 268 
UNIQUA POV 60/50 5 517  Allianz Normal 7 269 
DIRECT Základní 5 632  Generali Komplet 7 372 
ČSOB Standard 5 738  AXA STANDARD PLUS 7 704 
UNIQUA POV 100/100 5 782  ČPP SPOROPOV 7 732 
DIRECT Rozšířená 5 898  ČP Standard 7 763 
UNIQUA POV MAX 35/35 5 929  Allianz Optimal 7 778 
ČSOB Dominant 6 024  Kooperativa Standard 8 113 
Slavia POV ZÁKLAD 6 025  ČPP SPECIÁLPOV 8 120 
Wüstenrot Základní 6 048  ČP Exclusive 8 195 
Kooperativa Basic 6 080  Kooperativa Benefit 8 436 
Generali Základ 6 144  Generali Exkluziv 8 669 
UNIQUA POV MAX 60/50 6 166  ČPP SUPERPOV 8 815 
ČSOB Premiant 6 197  Allianz Exclusiv 9 232 
ČP Start 6 290    

Tabulka 22 - Pojistné sazby - Vlastník 2              zdroj: Tabulka 3 - 20 

Sazby pojistného pro Vlastníka 2 jsou uvedeny v Tabulce 22. Stále je z hlediska 

ceny nejvýhodnější flotilové pojištění, ale již ne tak výrazně. Pokud by rozhodovala pouze 

cena, doporučení by směřovalo k pojištění přímo u pojišťovny Triglav, aby se eliminovalo 

riziko způsobené uzavřením pojistné smlouvy přes makléře. Další možností na snížení 

sazby pojistného je převod bonusů v rámci rodiny uvedený výše. 
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Produkt Vlastník 3  Produkt Vlastník 3
Triglav 886  UNIQUA POV MAX 60/50 1 985 
Wüstenrot Základní 1 224  ČPP SPOROPOV 1 998 
HVP STANDARD 1 493  Allianz Normal 2 027 
UNIQUA POV Ekonom 1 516  ČP Standard 2 033 
Generali Základ 1 520  UNIQUA POV MAX 100/100 2 081 
Čásenský & Hlavatý 1 520  ČSOB Standard 2 091 
Wüstenrot Zvýšený 1 530  ČPP SPECIÁLPOV 2 124 
HVP NADSTANDARD 1 555  ČP Exclusive 2 147 
Slavia POV ZÁKLAD 1 561  AXA STANDARD 2 160 
ČP Start 1 647  Kooperativa Standard 2 162 
UNIQUA POV 35/35 1 685  Allianz Optimal 2 169 
DIRECT Základní 1 718  ČSOB Dominant 2 196 
Slavia POV PROFI 1 748  Kooperativa Benefit 2 230 
UNIQUA POV 60/50 1 752  ČSOB Premiant 2 258 
Generali Komplet 1 824  Generali Exkluziv 2 275 
DIRECT Rozšířená 1 830  ČPP SUPERPOV 2 280 
MAXBROKERS 1 831  AXA STANDARD PLUS 2 289 
UNIQUA POV 100/100 1 837  PMBS LEASING 2 300 
UNIQUA POV MAX 35/35 1 910  Allianz Exclusiv 2 574 
Kooperativa Basic 1 945    

Tabulka 23 - Pojistné sazby - Vlastník 3              zdroj: Tabulka 3 - 20 

Tabulka 23 obsahuje sazby pojistného pro Vlastníka 3, kde je z hlediska ceny 

nejlepší volbou opět pojišťovna Triglav, která se současnými sazbami snaží získat nové 

klienty.  

Jak již bylo uvedeno, je povinné ručení smluvním pojištěním, kde vše záleží pouze 

na dohodě mezi pojistitelem a pojistníkem, a to i vzhledem k sazbám pojistného. 

Při hledání nejnižší sazby je doporučeno využít služeb mnoha webových serverů, které se 

na povinné ručení specializují, ovšem nezahrnují flotilové pojištění, které je nutné vyhledat 

individuálně. Mezi ty největší patří povinne-ruceni.com, top-pojisteni.cz, epojisteni.cz. 

Získané informace se porovnají s nabídkami přímo od pojišťoven, které na svých 

webových stránkách nebo přímo na pobočkách mohou snížit sazbu pojistného na základě 

dohody. V praxi funguje i klasické smlouvání, kdy stačí současnému pojistiteli pohrozit 

zrušením smlouvy z důvodu lepší nabídky a v mnohých případech je následně sazba 

pojistného upravena. 

 

4.2 Volba pojišťovny 

 Dobré jméno, vnímání pojišťovny veřejností a také rychlost a výši plnění řadí 

značná část vlastníků vozidel mezi důležité parametry, které rovněž rozhodují o výběru 
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pojištění odpovědnosti. První dvě zmíněné vlastnosti odrážejí spíše účinnost 

marketingových strategií jednotlivých pojišťoven. Naopak rychlost a výše plnění 

je u pojišťovny velmi důležitý parametr, který je však velmi obtížné vyhodnotit. 

Pojišťovny bohužel nezveřejňují statistiky, ze kterých by se daly tyto informace získat. 

Jediné údaje, které byly zveřejněny, pocházejí od společnosti Nehodová služba, s.r.o., 

ale jejich interpretace je rozporuplná. Jejich význam lze vyložit dvěma způsoby, a to 

z pohledu Nehodové služby, s.r.o. a pojišťoven. Z pohledu Nehodové služby, s.r.o. 

neoprávněně krátí pojistné plnění všechny pojišťovny v rozsahu 13 - 56 %. Dle pojišťoven 

uplatňuje společnost Nehodová služba, s.r.o. neoprávněné nároky ve stejném rozsahu. 

Skutečnost bude někde mezi těmito dvěma pohledy, a to taková, že Nehodová služba, s.r.o. 

uplatňuje část nároků neoprávněně a pojišťovny v některých případech krátí pojistné 

plnění, i když by dle zákona neměly. Jak již bylo uvedeno, pojišťovny na svoji obranu 

nezveřejnily vlastní data, proto není možné určit, která pojišťovna skutečně krátí pojistné 

plnění více než ostatní, a pro rozhodování o kvalitě pojišťovny zbývají pouze subjektivní 

hlediska a osobní zkušenosti. [22] 

 

4.3 Limity pojistného plnění 

 Základní limit pojistného plnění u pojištění odpovědnosti je 35 mil. Kč u škod 

na zdraví a usmrcení a 35 mil. Kč u majetku a ušlého zisku. V roce 2009 byla průměrná 

škoda na zdraví kolem 500 000 Kč a průměrná škoda na majetku přibližně 30 000 Kč, 

z tohoto je patrné, že naprostá většina nehod je tímto limitem s obrovskou rezervou 

pokryta. Přeje-li si pojistník vyšší limit pojistného plnění, jsou v nabídce pojišťoven 

produkty s limity 100/100 mil. Kč – Allianz Ekxluziv, ČPP SUPRPOV, ČP Exclusive, 

ČSOB Premiant, Generali Exkluziv, Slavia POV PROFI, UNIQUA POV MAX. 

 

4.4 Přímé plnění 

 V důsledku sporů s nehodovými službami o výši plnění se standardem v povinném 

ručení začíná stávat přímé plnění od pojišťovny pojištěného v případě nezaviněné nehody. 

Pokud si chce pojištěný ulehčit vyřizování při nezaviněné nehodě, lze doporučit sjednání 

pojištění odpovědnosti, které tuto službu obsahuje. V rámci povinného ručení je u produktů 

ČP Standard a Exklusive a u produktů pojišťovny DIRECT. Jako doplňkové pojištění lze 

sjednat u pojišťovny Kooperativa. 
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4.5 Asistenční služby 

 Asistenční služby se standardem zahrnutým v pojištění odpovědnosti již staly téměř 

u všech produktů, ale jsou u nich výrazné rozdíly v rozsahu a výši pojistného krytí. Žádné 

nebo velmi omezené služby lze nalézt u produktů ČP Start, ČPP SPOROPOV, Kooperativa 

Basic a Slavia POV Základ.  

Naopak široký rozsah služeb a vyšší limity nalezneme u produktů pojišťovny AXA, 

České pojišťovny u varianty Exklusive, České podnikatelské pojišťovny u varianty 

SUPERPOV a u produktů Hasičské vzájemné pojišťovny. 

 

4.6 Další služby a pojištění 

 Díky konkurenčnímu boji se snaží pojišťovny začleňovat nové služby a připojištění 

do nabídky pojištění odpovědnosti.  

 Mezi časté připojištění v rámci povinného ručení se řadí úrazové pojištění řidiče 

a spolucestujících, které má ovšem často velmi nízké limity pojistného krytí. U produktu 

ČSOB Premiant je hrazena škoda na pojištěném vozidle do výše 5 000 Kč. Generali 

Komplet a Exkluziv a Allianz Exkluziv  poskytují pojištění pro případ poškození vozidla 

při střetu se zvěří a produkty Allianz Exkluziv, Kooperativa Stadard a Benefit a UNIQUA 

POV MAX zahrnují pojištění na škody způsobené živly. Pojištění pro případ odcizení 

vozidla je obsaženo ve variantě UNIQUA POV MAX. U produktů pojišťovny Slavia je 

na 1 rok poskytováno unikátní pojištění přestupků v provozu na pozemních komunikacích. 

 Všechna tato pojištění mají limity pojistného plnění nastaveny spíše na nižší úroveň 

a většinou neposkytují plnou ochranu jako pojištění, která jsou sjednána přímo pro daný 

účel. 

 

Na pojistném trhu povinného ručení v ČR je dostatečná konkurence, aby si vlastníci 

motorových vozidel, kteří musejí mít uzavřené povinné ručení, mohli vybrat produkt, který 

jim vyhovuje. Na trhu jsou zastoupeny jak produkty s nízkou cenou a základním krytím, 

tak i produkty, které zahrnují mnoho doplňkových připojištění. Konkurenční boj o klienty 

je prospěšný zejména pro klienty, kteří tím získávají výhodnější sazby pojistného či širší 

služby v rámci tohoto pojištění. Nedostatkem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla v ČR je zejména oblast týkající se náhrady skutečné škody, kdy dochází 

k mnoha sporům mezi poškozenými a pojišťovnami, a také nedůsledné kontrolování 
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databáze škod z povinného ručení, aby vinící dopravních nehod hradili vyšší sazby 

pojistného než řidiči, kteří nezpůsobují škody svými vozidly. 
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Závěr 
 Významné změny na trhu povinného ručení v ČR nastaly zavedením zákona 

č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jenž 

vstoupil v platnost 1. 1. 2000 a způsobil konec monopolního postavení České 

pojišťovny, a.s.. Od tohoto okamžiku se začala rozvíjet konkurence na trhu s povinným 

ručením v ČR. Pojištění se transformovalo ze zákonného na smluvně povinné a vlastníci 

vozidel si mohli začít vybírat svého pojistitele. 

 Z výše uvedeného zákona vyplývá i rozsah pojistného plnění, které musí každé 

sjednané pojištění odpovědnosti splňovat. Jeho nejdůležitější funkcí je ochrana pojištěného 

před finančními dopady za škody, které způsobil svým vozidlem jiným osobám a také 

ochrana poškozeného, kterému zaručuje vyplacení vzniklé škody. Určení výše této škody 

není jednoznačné a pojišťovny často nehradí veškeré nároky poškozeného a je pouze 

na něm, aby tyto nároky doložil jako oprávněné. Poškozený nemůže náhradu škody ani 

část, kterou pojišťovna odmítla uhradit, požadovat na pojištěném, jelikož za úhradu škody 

plně odpovídá pojišťovna na základě pojistné smlouvy. Pokud si vlastník vozidla nesjedná 

povinné ručení v případech, kdy je to zákonem nařízeno, bude muset uhradit pokutu 

za každý den, kdy neměl pojištění sjednáno a způsobí-li vozidlem škodu, bude ji hradit 

v plné výši. 

Nabídka pojistných produktů na trhu s povinným ručením je široká a výše 

pojistných sazeb se řídí dle segmentace klientů dle mnoha kritérií. Tato kritéria byla 

objasněna a na třech modelových vlastnících vozidel bylo provedeno srovnání pojistných 

sazeb u všech produktů, které jsou na trhu v současné době nabízeny a byly zjištěny značné 

rozdíly v těchto sazbách. Rozdíly v nabízených produktech jsou zejména ve výši limitu 

pojistného plnění, zahrnutí doplňkových pojištění a asistenčních služeb. Doplňková 

pojištění mají většinou omezený rozsah plnění a nemohou plně zastoupit specializované 

pojištění. Flotilové pojištění, které bylo popsáno společně s ostatními produkty, nabízí 

velmi nízké sazby pojistného zejména pro rizikové klienty, ale zahrnuje i mnoho nevýhod 

zejména ve vztahu k pojistné smlouvě. 

Rozhodujícím faktorem při volbě pojistného produktu je pro většinu klientů v první 

řadě cena pojištění, na niž bylo zaměřeno zhodnocení nabízených produktů s radami, 

jak tuto cenu nejvíce snížit vhodným sjednáním. Nejen cena by ovšem měla být 

rozhodujícím kritériem, proto byly pospány i jiné faktory, které by měly být zohledněny 

a navést k výběru vhodné varianty pojištění. 
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