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Úvod 
 

Pojiš�ovnictví je dnes intenzivn� se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazník�m 

služby od celé �ady tuzemských i zahrani�ních pojiš�ovacích ústav�, což pro nás, jako jejich 

klienta, znamená nespornou výhodu v rozší�ení možnosti výb�ru optimálního pojišt�ní. Vyt�žit z 

konkuren�ního boje jednotlivých pojiš�oven p�i uzav�ení pojišt�ní pro sebe co nejvýhodn�jší 

podmínky je tudíž zcela logické. P�edpokladem pro to je ovšem dobrá orientace na pojiš�ovacím 

trhu, znalost nabízených produkt�, pojistných podmínek jednotlivých pojiš�oven a také 

schopnost správn� stanovit své požadavky na pojišt�ní. Kdo není s oblastí pojiš�ovnictví v 

každodenním a intenzivním kontaktu, pro toho to m�že být velmi nesnadný úkol.  

Zatímco drtivá v�tšina z nás se p�i volb�, kam investovat své do�asn� volné finan�ní 

prost�edky, sv��uje do rukou nezávislých finan�ních odborník�, tak naopak p�i volb�, kde si 

pojistit sv�j majetek, jedná na vlastní p�st a �ídí se než svým rozumem spíše svojí vlastní intuicí. 

Každý rozumný �lov�k dnes nemarní �as a energii na �innostech, které je lepší p�enechat 

odborník�m v dané oblasti. Právní služby je lepší nechat na bedrech právník�m, obchody na 

burze burzovním maklé��m a pojišt�ní pojiš�ovacím zprost�edkovatel�m. 

I na našem pojiš�ovacím trhu, totiž mezi stranou prodávající (pojiš�ovny) a kupující 

(ob�ané a firemní klientela), existuje mezi�lánek, který obchod mezi nimi dokáže 

zprost�edkovat. Tím jsou pojiš�ovací zprost�edkovatelé (maklé�i, agenti, …). Jejich �innost je 

založena na podobné platform� jako u finan�ních poradc�. Dalo by se �íci, že pojiš�ovací 

zprost�edkovatel je trendem sou�asné doby, a to nejen pro ob�any, ale také pro podniky.  

 

Proto je tato práce zam��ena na výb�r nejvhodn�jšího pojiš�ovacího zprost�edkovatele pro 

spole�nost, ve které pracuji. Jedná se o výrobní podnik pat�ící k jedné ze st�edních a úsp�šných 

spole�ností v �eské republice. Cílem práce je poukázat na pot�ebu a výhodnost pojiš�ovacího 

zprost�edkovatele. Tento cíl bude spln�n, pokud bude vybrán takový zprost�edkovatel, který 

bude schopen pracovat nejen pro spole�nost jako celek, ale i pro její zam�stnance. 

Ovšem i p�es vhodný výb�r zprost�edkovatele je nutné si na své pojišt�ní dávat pozor. 

Proto je prací upozorn�no také na d�ležitost pojistných smluv. 
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1. Pojiš�ovnictví 
 

1.1. Pojiš�ovny 
 

Pojiš�ovna je základní organizací  ve sfé�e nazvané pojiš�ovnictví. P�edm�tem podnikaní 

pojiš�oven je pojiš�ovací �innost a jejím cílem je poskytování služeb, dosažení ur�itého zisku a 

významného postavení na trhu. 

Pojiš�ovny provozují pojiš�ovací �innost na základ� povolení �eské národní banky. 

Pojiš�ovna se sídlem na území �eské republiky m�že za podmínek uvedených zákonem o 

pojiš�ovnictví provozovat pojiš�ovací �innost, pouze pokud byla založena jako akciová 

spole�nost nebo družstvo. 

 

Dle zákona o pojiš�ovnictví �. 363/1999 Sb. se pojiš�ovací �inností rozumí uzavírání 

pojistných smluv podle zvláštního právního p�edpisu pojiš�ovnou, správu pojišt�ní a 

poskytování pln�ní z pojistných smluv, poskytování asisten�ních služeb a zpracování osobních 

údaj� s t�mito �innostmi souvisejících. Sou�ástí pojiš�ovací �innosti je nakládání s aktivy, 

jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojiš�ovny ("finan�ní umíst�ní"), uzavírání smluv 

pojiš�ovnou se zajiš�ovnami o zajišt�ní závazk� pojiš�ovny vyplývajících z jí uzav�ených 

pojistných smluv a �innost sm��ující k p�edcházení vzniku škod a zmír�ování jejich následk�.�

 

Základem fungování pojiš�oven je výb�r dohodnutých finan�ních �ástek - pojistného od 

vlastních klient� - pojistník� a pojišt�nc�. Z t�chto finan�ních �ástek je vytvá�ena tak zvaná 

pojistná rezerva. V okamžiku, kdy se n�kterému klientovi p�ihodí n�jaká událost, na kterou 

uzav�el pojistnou smlouvu, je mu vyplacena p�íslušná �ást této pojistné rezervy. �ást vybraného 

pojistného si ponechá pojiš�ovna a z ní kryje své provozní náklady. 
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1.1.1. Pojiš�ovny v �eské republice 
 

 V �eské republice p�sobí kolem padesáti pojiš�oven a pobo�ek zahrani�ních pojiš�oven 

jejichž seznam je uveden níže.  

 

� AEGON Pojiš�ovna, a. s. 

� AIG CZECH REPUBLIC pojiš�ovna, a. s. 

� Allianz pojiš�ovna, a. s. 

� ARAG - pojiš�ovna právní ochrany, a. s. 

� Aviva životní pojiš�ovna, a. s. 

� AXA životní pojiš�ovna a.s. 

� Cestovní pojiš�ovna ADRIA Way družstvo 

� CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠ�OVNA A. S. 

� �eská národní zdravotní pojiš�ovna, a. s. 

� �eská podnikatelská pojiš�ovna, a. s. 

� �eská pojiš�ovna a. s. 

� �eská pojiš�ovna ZDRAVÍ a. s. 

� �SOB Pojiš�ovna, a. s., �len holdingu �SOB 

� D.A.S. pojiš�ovna právní ochrany, a. s. 

� Euler Hermes �escob, úv�rová pojiš�ovna, a. s. 

� Evropská Cestovní Pojiš�ovna, a. s. 

� Exportní garan�ní a pojiš�ovací spole�nost, a. s. (EGAP) 

� Generali Pojiš�ovna a. s. 

� GERLING-Konzern Všeobecná pojiš�ovací akciová spole�nost - organiza�ní složka 

� Gothaer Allgemeine Versicherung AG - organiza�ní složka pro �eskou republiku 

� HALALI, všeobecná pojiš�ovna, a. s. 

� Hasi�ská vzájemná pojiš�ovna, a. s. 

� HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf 

Gegenseitigkeit - org. složka 

� Hutnická zam�stnanecká pojiš�ovna 

� Komer�ní pojiš�ovna, a. s. 

� Kooperativa, pojiš�ovna, a. s. 

� KRAVAG - LOGISTIK Versicherungs - Aktiengesellschaft - organiza�ní složka pro �R 

� MAXIMA pojiš�ovna, a. s. 

� Nationale - Nederlanden pojiš�ovna, a. s. 
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� Nationale - Nederlanden životní pojiš�ovna, organiza�ní složka 

� Oborová zdravotní pojiš�ovna zam�stnanc� bank, pojiš�oven a stavebnictví 

� Pojiš�ovna CARDIF PRO VITA, a. s. 

� Pojiš�ovna �eské spo�itelny, a. s. 

� Pojiš�ovna Slavia a. s. 

� Pojiš�ovna VZP, a. s. 

� PRVNÍ AMERICKO-�ESKÁ POJIŠ�OVNA, a. s. (AMCICO AIG Life) 

� QBE pois�ov�a, a.s., pobo�ka 

� Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojiš�ovna 

� Servisní pojiš�ovna a. s. 

� Triglav pojiš�ovna, a. s. 

� UNIQA pojiš�ovna, a. s. 

� VICTORIA-VOLKSBANKEN pojiš�ovna, a. s. 

� Vitalitas pojiš�ovna, a. s. 

� Wüstenrot, životní pojiš�ovna, a. s. 

� Vojenská zdravotní pojiš�ovna �R 

� Všeobecná zdravotní pojiš�ovna, a. s. 

� Zam�stnanecká pojiš�ovna Škoda 

� Zdravotní pojiš�ovna METAL - ALIANCE 

� Zdravotní pojiš�ovna ministerstva vnitra �eské republiky 

 

Další subjekty pojistného trhu: 

 

� AIDA - �eská sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo 

� Asociace �eských pojiš�ovacích maklé�� (A�PM) 

� Atradius Credit Insurance N. V., organiza�ní složka 

� �eská asociace pojiš�oven 

� �eská kancelá� pojistitel� 

� Svaz zdravotních pojiš�oven �eské republiky 
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1.2. Historie pojiš�ovnictví  
 

Jestliže byly �e�eny základní informace o pojiš�ovnách,  m�l by být vysv�tlen také smysl 

jejich vzniku a v�bec vznik pojišt�ní na území �eské republiky. 

 

Myšlenka principu pojišt�ní je velmi stará. Archeologicky je doloženo, že již ve starém 

Egypt� (asi okolo 2500 let p�ed n.l) uzavíraly kameníci dohody o spole�ném krytí výdaj� na 

poh�by z pravideln� vybíraných p�ísp�vk�. 

V Evrop� za�íná rozvoj pojišt�ní spole�n� s rozvojem �emesel a obchodu. Vznikají gildy a 

cechy, které ve svých stanovách m�ly zavedeno vytvo�ení spole�né pokladny pro vyplácení 

pln�ní, došlo-li k vymezené pojistné události. Zatímco v Anglii a p�ímo�ských státech se 

rozvíjelo p�edevším námo�ní pojišt�ní, ve vnitrozemských státech to bylo zejména pojišt�ní proti 

požáru a pojišt�ní proti živelným katastrofám. 

 

Historie pojiš�ovnictví na území �eské republiky je doložena od konce 17. století. První 

�eská vzájemná pojiš�ovna byla z�ízena v Praze v roce 1827. V roce 1869 byla taktéž v Praze 

založena Vzájemná pojiš�ovací banka Slavia, která rozší�ila postupn� svou �innost z životního a 

majetkového pojišt�ní i na zajiš�ování, a vypracovala se na nejvýznamn�jší pojiš�ovnu 

v �eských zemích, po roce 1918 i v samostatném �eskoslovensku. V období tzv. 1. republiky 

bylo �eské pojiš�ovnictví na vysoké úrovni, srovnatelné s vysp�lými zem�mi sv�ta. Po 2. 

sv�tové válce došlo v roce 1945 k zestátn�ní soukromého pojiš�ovnictví na území 

�eskoslovenské republiky. Znárodn�ní postihlo p�es 700 pojiš�ovacích spolk� a pojiš�oven a 

jejich pojistné kmeny byly p�evedeny do p�ti národních podnik�. Po únoru 1948 byla provedena 

úplná monopolizace pojiš�ovnictví vytvo�ením jediného národního podniku – �eskoslovenské 

pojiš�ovny, která sama zajiš�ovala v rámci podmínek socialistického státu všechny funkce 

oboru, v�etn� spolupráce se zahrani�ím. Po roce 1969 byly formáln� vytvo�eny dv� monopolní 

pojiš�ovny, založené na teritoriálním principu – �eská státní pojiš�ovna a slovenské státní 

pojiš�ovna. 

 

Klí�ový význam pro novodobou historii pojiš�ovnictví v �eské republice m�lo p�ijetí 

zákona o pojiš�ovnictví �. 185/1991 Sb., který otev�el dve�e vzniku a rozvoji konkurence, 

liberalizaci a propojení s evropským a sv�tovým pojistným trhem. Jedním ze základních zdroj� 

rozvoje �eského pojiš�ovnictví byli práv� pracovníci �eskoslovenské pojiš�ovny, když n�kte�í 

z nich po roce 1991 p�ešli do nov� zakládaných konkuren�ních pojiš�ovacích spole�ností. 
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Druhým významným zdrojem rozvoje se stali zahrani�ní investo�i. 	ada hlavních zahrani�ních 

ú�astí nyní vykazuje p�es 33% p�edepsaného pojistného. Do �R p�inášejí nejen kapitál, ale i 

moderní know-how. 

 

1.3. Pojišt�ní 
 

Pojem pojišt�ní lze charakterizovat jako produkt pojiš�oven. Jedná se o tak zvanou „Pomoc 

v nouzi". Z hlediska ekonomického to znamená vytvá�et z p�ísp�vk� zájemc� o pojišt�ní 

(pojistník�) rezervy, které slouží k náhradám škod nebo k úhrad� pot�eb, které vzniknou 

pojišt�ným z nahodilých událostí. Jde o právní vztah mezi pojistitelem a pojistníkem. Základním 

ú�elem pojišt�ní je zmírnit �i odstranit nep�íznivé d�sledky zp�sobené nahodilými událostmi. 

Efektivní zp�sob tvorby a rozd�lování pen�žních rezerv k úhrad� pot�eb, které vznikají 

z nahodilých událostí. 

 

1.3.1. Kritéria �len�ní pojišt�ní 
 

Pojišt�ní je t�íd�no dle r�zných kritérií.  

 

Dle EU se pojišt�ní �lení na životní a neživotní,  

� neživotní 

Jedná se o všechna pojišt�ní, která nemají charakter životního pojišt�ní, jako je pojišt�ní 

majetku, pojišt�ní odpov�dnosti za škodu, pojišt�ní úrazu a další. Pojistné pln�ní 

se uhradí na základ� p�ímého projevu rizika po pojistné události. 

� životní 

Samostatné pojistné odv�tví, které se orientuje na riziko dožití nebo úmrtí nebo jejich 

kombinace. V každém p�ípad� pojiš�ovna vyplatí pojistné pln�ní. 

 

Dle ob�anského zákoníku na pojišt�ní majetku, pojišt�ní odpov�dnosti a pojišt�ní osob. 

 

Listováním v odborných knihách �i �tením internetových stránek lze nalézt r�zné zp�soby 

�len�ní pojišt�ní. Ve sm�s se nakonec jedná o stejné druhy pojišt�ní, pouze odlišné zp�soby 

jejich �len�ní. 
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Nejlépe jsou druhy pojišt�ní vysv�tleny �len�ním pojišt�ní dle paní Duchá�kové, která 

v své knize blíže specifikuje životní a neživotní pojišt�ní. 

 
1.3.1.1. Životní pojišt�ní 

Životní pojišt�ní pojiš�uje pouze riziko úmrtí �i dožití. Výše pojistného nezávisí na výši 

škody, jelikož škoda v tomto p�ípad�, je jen velmi t�žko odhadnutelná. Výše tohoto pln�ní je 

rovna pojistné �ástce. 

 

Na našem pojistném trhu je možné sjednat 3 základní druhy životního pojišt�ní: 

1)   kapitálové 

2)  investi�ní 

3)  rizikové 

 

1)  kapitálové životní pojišt�ní 

Tento druh životního pojišt�ní v sob� zahrnuje pojišt�ní pro p�ípad smrti a spo�ení. To 

znamená, že �ást z placeného pojistného je ur�ena na pokrytí rizika smrti a �ást je pojiš�ovnou 

p�ipisována ve prosp�ch klienta na tak zvaná. kapitálová hodnota. Tuto kapitálovou hodnotu 

pojiš�ovna investuje a zhodnocuje. V p�ípad� smrti klienta je pojiš�ovna povinna vyplatit jak 

kapitálovou hodnotu pojišt�ní tak pojistnou �ástku pro p�ípad smrti. V p�ípad�, že se klient 

dožije konce pojišt�ní, vyplatí pojiš�ovna klientovi kapitálovou hodnotu. Garantovaná minimální 

hranice zhodnocení je 2,4%. Životní pojišt�ní je da�ov� uznatelnou položkou. D�ležité také je, 

že nastavení tohoto pojišt�ní nelze b�hem pr�b�hu m�nit.  

Pokud mohu mluvit z vlastní zkušenosti, je d�ležité si také uv�domit, že toto pojišt�ní se 

vyplatí minimáln� za 10 let spo�ení. 

 

Druhy: 

a) smrt + dožití v pom�ru 1:1  

- pojistná �ástka je totožná pro smrt i dožití 

- je nutné léka�ské vyšet�ení a vypln�ní dotazníku 

b) dožití s vrácením pojistného  

- �ástka pro p�ípad dožití 

- pokud klient zem�e, pojistka bude vrácena obmyšlené osob�  

- není pot�eba léka�ský dotazník 
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c) dožití (�isté dožití)  

- v p�ípad� dožití bude klientovi vyplacena pojistná �ástka + podíl na investi�ních 

výnosech 

- v p�ípad� pojišt�ní zaniká bez náhrady (obmyšlená osoba není ur�ena) 

d) smrt + dožití  

- pojistná �ástka pro dožití a úmrtí je klientem ur�ena v pom�ru X:Y (nap�. 3:1, 3:2..) 

 
e) s �áste�nými výplatami  

- v p�ípad� dožití je �ástka klientovi vyplácena ve více fázích b�hem doby pojišt�ní 
nap�. v 50ti 30 000,-        v 60ti 30 000,-        v 70ti zbytek 
 
f) ROP – return of premium 

- pojistná �ástka pro p�ípad dožití je zanedbatelná a má pouze marketingový ú�el 

- pojistná �ástka pro p�ípad úmrtí je n�kolikanásobn� vyšší 

- pojistná �ástka pro p�ípad dožití je rovna �ástce zaplaceného pojistného 

- tato forma životního pojišt�ní v �R není 

 

2) investi�ní životní pojišt�ní 

         U tohoto typu pojišt�ní není garantováno zhodnocení prost�edk�, jelikož je investováno 

rizikov�ji a to do aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a další. Výnos z t�chto cenných papíru není 

jistý. Investi�ní životní pojišt�ní je stejn� jako kapitálové da�ov� uznatelné, tudíž je možné 

uplatnit odpo�et z daní. Rozdílné ovšem je, že u investi�ního pojišt�ní lze m�nit podíl mezi 

pojistným krytím a investi�ní složkou. 

 
3) rizikové životní pojišt�ní 

         Toto pojišt�ní se týká pouze p�ípadu úmrtí. Pojistné je sjednáváno na ur�ité období, 

nap�íklad 5 let �i 1 rok. N�které bankovní instituce ho vyžadují jako záruku na poskytnutí 

hypoté�ního úv�ru, kde je pojistná �ástka i pojistná smlouva p�evedena na banku. Jedná se o tak 

zvanou vinkulaci pojistné �ástky, kdy jsou klientovi omezena dispozi�ní práva a svou smlouvu 

nem�že jen tak zrušit. Pojistné bývá mnohem nižší a pokud klient nezem�e, nevyplatí se. Toto 

pojišt�ní není da�ov� uznatelné. 

 
4) dopl�kové pojišt�ní 

        Pojišt�ní je pro p�ípad dožití. Ve stanoveném v�ku je klientovi vyplacen p�edem stanovený 

d�chod.  

 a) �asov� neomezený (až do smrti �i d�dic�m, ob.osobám) 

b) �asov� omezený 
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5) penzijní p�ipojišt�ní 

         Penzijní p�ipojišt�ní je sjednáváno u Penzijního fondu. Klient ho m�že uzav�ít v pojiš�ovn� 

�i bance. K tomuto p�ipojišt�ní je státem garantován p�ísp�vek, který je závislý na výši 

p�ísp�vku klienta.  

 

Tabulka 1 – Výše p�ísp�vku ú�astníka 

Výše p�ísp�vku ú�astníka v K� Výše státního p�ísp�vku v K� 
100 – 199 50 + 40% z �ástky nad 100 K� 
200 – 299 90 + 30% z �ástky nad 200 K� 
300 – 399 120 + 20% z �ástky nad 300 K� 
400 – 499 140 + 10% z �ástky nad 400 K� 
500 a více 150 K� 
Zdroj: Pojiš�ovna Generali 
 

6) v�nové pojišt�ní 

         Toto pojišt�ní je sjednáváno na dožití finan�n� závislé osoby, v�tšinou dít�te. Pojistné 

pln�ní se pak vztahuje na ur�itou událost v život� finan�n� závislé osoby, nap�íklad na 

plnoletost, s�atek, ukon�ení studia, 25 let a další. Lze také sjednat doložku pro p�ípad úmrtí 

pojistníka, kde pojistné dále hradí pojiš�ovna do p�edem stanového v�ku �i události. 

 
1.3.1.2. Neživotní pojišt�ní 

 
         Neživotní pojišt�ní je vždy škodové. 
 
Rizika: 

� ohrožující zdraví nebo život osob 

�   vyvolávající p�ímé v�cné škody (živelná rizika, ztráta v�ci, vandalismus) 

�   vyvolávající finan�ní ztráty (p�erušení výroby, odpov�dnostní riziko) 

 + rizika s absolutní nahodilostí (není jisté zda nastanou) 

 + karen�ní lh�ta: odhad pojistného pln�ní po ur�itou dobu po sjednání pojišt�ní 

 

�len�ní: 1) osob 

   2) majetku 

   3) odpov�dnosti 
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1) pojišt�ní osob   

    Klientovi je umožn�no se pojistit v��i r�zným rizik�m, které mohou ohrozit jeho osobu. 

a) úrazové 

         Toto pojišt�ní se vztahuje na trvalé následky úrazu, smrt úrazem (následkem úrazu) �i újma 

na zdraví úrazem, pln�ní za dobu nezbytného lé�ení, denní odškodné (za dobu pracovní 

neschopnosti, p�i pobytu v nemocnici), úhrada náklad� spojených s úrazem a pojišt�ní drobných 

úraz�. 

 

b) nemocenské 

         V tomto p�ípad� jsou klientem pojišt�ny lé�ebné výlohy v zahrani�í, nadstandard, vážná 

onemocn�ní, stomatologické výkony, denní dávky p�i pracovní neschopnosti, denní podpora p�i 

pobytu v nemocnici a další. 

 

2) pojišt�ní majetku   

 Klient pojiš�uje sv�j majetek z následujících d�vod�: 

� rizika p�ímých škod   

-     živelná (požár, povode�, zem�t�esení...) 

- vodovodní (kanalizace, topení...) 

- havarijní (na dopravních prost�edcích, p�epravovaném materiálu...) 

- odcizení a vandalství (zjišt�ní viníka, zp�sobení 3.osobou, stupe� 

zabezpe�ení) 

- strojní (možnost vzniku škody v souvislosti s havárií �i poruchou 

strojního za�ízení) 

� rizika finan�ních ztrát  

-    p�erušení provozu (somážní pojišt�ní) 

-    úv�rová rizika   -  nesolventnost dlužníka (klient poskytl úv�r, ale       

                                 dlužník nem�že splácet) 

                         -  platební nev�le (klient poskytl úv�r, ale dlužník   

   nechce splácet) 

 

 Klient má možnost vybrat r�zné typy pojišt�ní. 

a) pojišt�ní majetku obyvatelstva 

� domácnosti 

P�edm�tem pojišt�ní je soubor za�ízení sloužící �len�m domácnosti. 

• na území bytu, ve sklep� 
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• pojišt�ní nap�. sbírek um�leckých d�l jen do ur�ité výše  

• sdružená pojišt�ní (živelná rizika + vodovodní rizika + riziko odcizení) 

� budovy 

•   živelná rizika 

•  riziko odcizení (nedostav�ná budova) 

•   proti nárazu dopravního prost�edku 

� havarijní pojišt�ní: 

P�edm�tem pojišt�ní jsou škody zp�sobené na motorových vozidlech. 

•    škody havárií, živelnou katastrofou, odcizení 

• výše pojistného se odvíjí od stá�í, typu �i zagarážovanosti vozidla 

 

b) pojišt�ní podnikatelských rizik 

 Je sjednáváno proti rizik�m, která ohrožují chod podniku. Jedná se o rizika: 

�  živelná (požár, povode�) 

�  technická (strojní pojišt�ní 
 poškození, stavební a montážní rizika) 

�  somážní (pojišt�ní provozu 
 p�erušení provozu) 

�  úv�r� (viz. rizika finan�ních ztrát) 

�  dopravní (havarijní, lodní a letecké zásilky...) 

 

c) pojišt�ní zem�d�lských rizik 

 V tomto p�ípad� lze pojistit: 

�  plodiny (krupobití, požár, sucho, povode�, neúroda) 

�  hospodá�ská zví�ata (úmrtí dobytka) 

 

d) pojišt�ní právní ochrany 

U tohoto pojišt�ní je pojistné pln�ní vyplaceno v p�ípad� náklad� se soudním �ízením 

(advokát, soudní znalec, odhadce, samotné �ízení). Nepat�í sem odškodné, pokud je žalován 

klient. 

 

e) cestovní pojišt�ní 

 

g) pojišt�ní podle po�tu krytých rizik 

�  kryjící jedno riziko (požární pojišt�ní) 

�  sdružení pojišt�ní (pojišt�ní domácnosti, více r�zných rizik) 
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�  All Risks (všechna rizika, ale jsou tam uskute��ovány výluky z pojišt�ní, vyjmenována  

rizika, která krytá nejsou, rizika nejsou krytá, pokud se jedná o trestnou  �innost, jednání 

v opilosti �i úmyslné jednání) 

 

Formy neživotního pojišt�ní: 

a) na �asovou hodnotu:  

• pojistné pln�ní poskytováno ve výši hodnoty majetku t�sn� p�ed pojistnou událostí 

b) na novou hodnotu:  

• pojistné pln�ní poskytováno v takové výši, aby bylo možné majetek opravit nebo koupit 

nový 

c) kombinované 

d) odpov�dnost za škody: 

• kryta rizika ze zp�sobení škod jiným osobám v d�sledku vyvíjení ur�ité �innosti 

• nutné soudní rozhodnutí o vin� 

• nap�. léka�i, právníci, pojiš�ovací maklé�i 

 

1.3.2. Skladba �eského trhu podle pojišt�ní 
 

Následující graf nám znázor�uje, které pojišt�ní je v �eského republice nejvíce 

sjednáváno.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.finance.cz 

Graf 1  … Skladba trhu podle pojišt�ní 

Skladba trhu podle pojišt�ní

0,388

0,187
0,149

0,13

0,042

0,039 0,065

Životní pojišt�ní

Pojišt�ní odpov�dnosti z provozu vozidla

Pojišt�ní majetku

Havarijní pojišt�ní pozemních vozidel krom� kolejových

Zákonné pojišt�ní odpov�dnosti zam�stnavatele

Pojišt�ní odpov�dnosti za škodu

ostatní



 - 13 - 

2. Zprost�edkování pojišt�ní 
 

Zprost�edkovatelská �innost v pojiš�ovnictví je odborná �innost, která se �ídí zákonem �. 

38/2004 Sb., o pojiš�ovacích zprost�edkovatelích a likvidátorech. Provádí ji fyzická nebo 

právnická osoba. Tato �innost spo�ívá v : 

- uzavírání pojistných smluv jménem pojiš�ovny 

- p�edkládání návrh� pojistných smluv zájemc�m o pojišt�ní 

Pojiš�ovacím zprost�edkovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu 

provozuje zprost�edkovatelskou �innost v pojiš�ovnictví. 

 

2.1. Typy pojiš�ovacích zprost�edkovatel� 
 

Dle tohoto zákona rozlišujeme �ty�i typy  pojiš�ovacích zprost�edkovatel�: 

1)   Vázaný pojiš�ovací zprost�edkovatel 

Tento zprost�edkovatel vykonává tuto �innost pro jednu nebo více pojiš�oven. Pokud 

pracuje pro více pojiš�oven nesmí nabízet konkuren�ní produkty. Je povinen se �ídit písemnou 

smlouvou (nap�. smlouvou o obchodním zastoupení), kterou uzav�el s pojiš�ovnou, pro kterou 

dané pojišt�ní zprost�edkovává. Vázaný pojiš�ovací zprost�edkovatel není oprávn�n inkasovat 

pojistné. 

 

2)   Pod�ízený pojiš�ovací zprost�edkovatel 

Vykonává �innost pro jednoho nebo více pojiš�ovacích agent� nebo pojiš�ovacích 

maklé��. Spolupráce mezi ním a pojiš�ovacím agentem nebo maklé�em je založena na písemní 

smlouv�. Za zp�sobenou škodu p�i výkonu zprost�edkovatelské �innosti odpovídá  pojiš�ovací 

agent nebo maklé� pro n�hož  je v tom konkrétním p�ípad� �inný. Tento zprost�edkovatel  na 

sebe nesmí vázat jiné zprost�edkovatele a také nemá oprávn�ní inkasovat pojistné. 

 

3)   Pojiš�ovací agent 

Tento zprost�edkovatel zahrnuje 2 kategorie: 

a) Pojiš�ovací agent nevýhradní 

Má oprávn�ní vykonávat �innost pro jednu nebo více pojiš�oven se kterými musí mít 

uzav�ené smlouvy. Na základ� smlouvy s danou pojiš�ovnou m�že inkasovat pojistné. Nabízené 

produkty r�zných pojiš�oven mohou být vzájemn� konkuren�ní. Po celou dobu výkonu svém 
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�innosti je povinen být pojišt�n pro p�ípad odpov�dnosti za škodu zp�sobenou výkonem této 

�innosti. 

b) Pojiš�ovací agent výhradní 

Na rozdíl od agenta nevýhradního smí vykonávat �innost pouze pro jednu pojiš�ovnu. Je 

povinen se �ídit písemnou smlouvou s pojiš�ovnou a na základ� dohody m�že být oprávn�n 

inkasovat pojistné. V tomto p�ípad� za zp�sobenou škodu odpovídá pojiš�ovna. 

 

4)   Pojiš�ovací maklé� 

Maklé� vykonává zprost�edkovací �innost pro pojiš�ovnu odlišným zp�sobem než tomu 

bylo doposud, maklé� vykonává �innost pro zájemce o pojišt�ní (klienta) na základ� smlouvy 

s klientem. Pojiš�ovací maklé� zpracovává kompletní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných 

program�. 

 

2.2. Externí partne�i 
 

Pojiš�ovny také spolupracují s externími partnery, kte�í mohou zprost�edkovávat pojišt�ní. 

Jedná se o obchodní partnery, kte�í spolupracují s pojiš�ovnou na základ� obchodní smlouvy 

vymezující jejich rozsah spolupráce. 

Mezi externí partnery pat�í: 

� externí sít� na úrovni centrály 

� pojiš�ovací maklé�i 

� realitní kancelá�e 

� prodejci motorových vozidel – deale�i, autobazary, leasingové spole�nosti 

� prodejci stroj� a dalších za�ízení – pojiš�ovací zprost�edkovatelé, kte�í vykonávají 

zprost�edkovatelskou �innost v oblasti pr�myslu a podnikání  

� cestovní kancelá�e 

� ostatní externí partne�i v�etn�  nevýhradních obchodních zástupc� 
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3. Charakteristika jednotlivých typ� pojiš�ovacích  

zprost�edkovatel� 
 
3.1. Charakteristika pojiš�ovacích zprost�edkovatel�  
Tabulka 2 – Charakteristika pojiš�ovacích zprost�edkovatel� 
 Poj. 

maklé� 
Agent 
výhradní 

Agent 
nevýhradní 

Pod�ízený 
zprost�ed. 

Vázaný 
zprost�ed. 

odm��ování 
Pojiš�ovnou  ano ano  ano 
Agentem nebo maklé�em    ano  
Pojiš�ovnou pokud nebylo 
s klientem dohodnuto jinak 

ano     

Výkon zprost�ed. �innosti 
Jménem a na ú�et jedné poj.  ano    
Pro více poj.,produkt nesmí 
být konkuren�ní 

    ano 

Pro více poj., bez omezení   ano   
Jménem a na ú�et agenta 
nebo maklé�e 

   ano  

Pro zájemce o pojišt�ní 
(klienta) 

ano     

Inkaso poj. a výplata poj. pln�ní  
nesmí    ano ano 
M�že inkasovat poj. a 
zprost�edkovat výplatu poj. 
pln�ní 

ano  ano   

M�že inkasovat pouze 
pojistné 

 ano    

Zdroj:informa�ní materiály �eské pojiš�ovny 

 
3.2. Výhody  a nevýhody jednotlivých zprost�edkovatel� pojišt�ní 
 

Vycházejme ze zákona o pojiš�ovacích zprost�edkovatelích, kde lze najít hlavní výhody a 

nevýhody všech výše uvedených zprost�edkovatel�.  

 

Vázaný pojiš�ovací zprost�edkovatel 

Výhody:  zastupuje jednu až t�i pojiš�ovny (výjime�n� i více) je vhodný pro klienty,  

                kte�í preferují jím zastupované pojiš�ovny, jeho služby jsou pro klienta  

                zpravidla bezplatné 

 

Nevýhody:   omezený výb�r produkt� (nesmí si konkurovat, když zastupuje více  

                     pojiš�oven), nemá možnost provád�t nezávislé analýzy produkt� 
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Pojiš�ovací agent 

Výhody:  m�že zastupovat více pojiš�oven a produkty si mohou konkurovat, službu  

                  provádí zpravidla bezúplatn� 

 

Nevýhoda:  omezený výb�r produkt�, nemá možnost provád�t nezávislé analýzy produkt� 

 

Maklé� 

Výhoda:   m�že provád�t analýzy produkt�, nemá omezení p�i výb�ru pojiš�oven, 

                zam��ují se p�edevším na firemní klientelu v n�kterých p�ípadech m�že  

                 požadovat platbu od klienta,d�lá analýzu pojistného rizika a vytvá�í  

                 statistiku pojišt�ní od r�zných pojiš�oven a jejich produkt� 

 

Pod�ízený pojiš�ovací zprost�edkovatel 

Výhoda:   m�že zprost�edkovan� využívat výhod a možností nad�ízeného  

                 pojiš�ovacího agenta nebo maklé�e (více pojiš�oven, výb�r    

                 konkuren�ních produkt� analýzy produkt� apod.) a sou�asn� ve vztahu ke  

     klientovi  omezovat jejich výhody (závislost na provizích, placení služby,         

        jakýkoliv typ klienta – ob�an i firma) 

Nevýhoda:   v n�kterých p�ípadech omezený výb�r produkt�, nemá možnost  

                     provád�t nezávislé analýzy produkt� 

 

3.3. Registrace pojiš�ovacích zprost�edkovatel� 
 

Registraci pojiš�ovacích zprost�edkovatel� provádí �eská národní banka na základ� žádosti 

pojiš�ovacího zprost�edkovatele. 

Žádost musí obsahovat: 

- identifika�ní údaje poj. zprost�edkovatele 

- údaje o rozsahu provozované zprost�edkovatelské �innosti v pojiš�ovnictví, 

p�edpokládaný den zprost�edkovatelské �innosti a identifika�ní �íslo, pokud jej poj. 

zprost�edkovatel má 

K žádosti je t�eba p�iložit dané dokumenty. 
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3.4. Registr pojiš�ovacích zprost�edkovatel� 
 

Pojiš�ovací zprost�edkovatelé jsou evidování ve zvláštním registru, který vede �eská 

národní banka. Tento registr je ve�ejn� p�ístupný – každý má právo do n�j nahlížet. Zápis do 

registru je podmínkou výkonu zprost�edkovatelské �innosti. Pojiš�ovací zprost�edkovatel, který 

je registrován, je oprávn�n vykonávat zprost�edkovatelskou �innost v pojiš�ovnictví jak na 

území �R, tak i v ostatních �lenských státech Evropské unie.  

 

3.5. Odborná zp�sobilost poj. zprost�edkovatele 
 

Jedním z p�edpoklad� výkonu zprost�edkovatelské �innosti je dosažení p�íslušného stupn� 

odborné zp�sobilosti. Odbornou zp�sobilostí se rozumí získání všeobecných  a odborných 

znalostí, které jsou nezbytné pro výkon jeho �innosti. 

Všeobecné znalosti se prokazují dokladem o ukon�ení st�edoškolského studia. 

 

Odborné znalosti se prokazují: 

• dokladem o absolvování odborného studia  na st�ední nebo vysoké škole. Musí se jednat 

o studium zam��ené na pojiš�ovnictví, finan�ní služby nebo související oblasti 

• dokladem o složení odborné zkoušky pro p�íslušný kvalifika�ní stupe� odborné 

zp�sobilosti:  

 

Podle náro�nosti se rozlišují t�i kvalifika�ní stupn� odborné zp�sobilosti: 

základní musí dosáhnout vázaní a pod�ízení pojiš�ovací zprost�edkovatelé a pojiš�ovací 

agenti registrovaní jako výhradní 

st�ední  musí dosáhnout pojiš�ovací agenti ( s výjimkou agent� registrovaných jako 

výhradní) 

vyšší   pojiš�ovací maklé�i 

 

Odborné znalosti všech kvalifika�ních stup�� je t�eba pr�b�žn� dopl�ovat vždy po 5 letech 

a s tím je i nutnost absolvovat p�ezkoušení. 
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3.6. Postavení odpov�dného zástupce právnické osoby – 

 poj. zprost�edkovatele 
 

Pokud je pojiš�ovací agent (s výjimkou poj. agenta registrovaného jako výhradní) nebo 

pojiš�ovací maklé� právnická osoba, je povinen si ustanovit svého odpov�dného zástupce. 

Odpov�dným zástupcem m�že být pouze fyzická osoba. Osoba odpov�dného zástupce se 

zapisuje do registru, ve kterém jsou vedeni pojiš�ovací zprost�edkovatelé. Odpov�dný zástupce 

odpovídá za dodržování právních p�edpis� pojiš�ovacím zprost�edkovatelem. Jeho povinností je 

navrhovat opat�ení k náprav�, zjistí-li n�jaké nedostatky v �innosti pojiš�ovacího 

zprost�edkovatele, a takové nedostatky hlásit Ministerstvu financí.  

 

3.7. Odm��ování  
 

Vázanému pojiš�ovacímu zprost�edkovateli a pojiš�ovacímu agentovi poskytuje úplatu za 

zprost�edkování �innosti tak zvanou provizi vždy ta pojiš�ovna, pro kterou konkrétní pojišt�ní 

zprost�edkoval. 

Pod�ízenému pojiš�ovacímu zprost�edkovateli poskytuje provizi p�íslušný pojiš�ovací  

agent nebo pojiš�ovací maklé�, pro kterého je �inný. Pojiš�ovací maklé� je odm��ován 

p�íslušnou pojiš�ovnou, pokud se s pojistníkem (klientem) a s touto pojiš�ovnou nedohodne 

jinak.  

 

3.8. Inkaso pojistného 
 

Vázaný poj. zprost�edkovatel ani pod�ízený poj. zprost�edkovatel nesmí inkasovat pojistné 

ani zprost�edkovávat výplatu pojistného pln�ní (tzn. že tato oprávn�ní si nem�že s pojiš�ovnou 

smluvn� dohodnout). 

Poj. agent registrovaný jako výhradní m�že být pojiš�ovnou zmocn�n k inkasu pojistného, 

ale nikoliv ke zprost�edkování výplaty pojistného pln�ní. Pro p�evody pojistného musí používat 

speciáln� z�ízený bankovní  ú�et odd�lený od vlastního hospoda�ení. 

Ostatní poj. agenti i maklé�i mohou být na základ� zmocn�ní pojiš�ovny oprávn�ni 

inkasovat pojistné i zprost�edkovávat výplatu pojistného pln�ní (mohou ale nemusí tato 

oprávn�ní od pojiš�ovny mít). 
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3.9. Povinnosti pojiš�ovacího zprost�edkovatele v��i klientovi 
 

V zákon� o pojiš�ovacích zprost�edkovatelích jsou uvedeny povinnosti zprost�edkovatel�. 

Poj. zprost�edkovatel je povinen: 

� ochránit zájmy spot�ebitele, nesmí uvád�t nepravdivé, nedoložené, neúplné, nep�esné 

nebo nejasné údaje a informace 

� na požádání klienta je povinen sd�lit mu zp�soby odm��ování, p�edložit mu osv�d�ení o 

svém zápisu do registru 

� nesmí poskytovat klientovi neoprávn�né finan�ní výhody 

� informovat klienta zda konkrétní pojišt�ní zprost�edkovává pro jednu nebo více 

pojiš�oven 

 

P�ed uzav�ením pojistné smlouvy (nebo p�i její zm�n�) je poj. zprost�edkovatel povinen 

klientovi sd�lit: 

� identifika�ní údaje (tj. jméno, p�íjmení �i obchodní firmu, sídlo resp. bydlišt�, jméno 

osoby, která jedná jeho jménem) 

� registr, ve kterém je evidován 

 

Dále je poj. zprost�edkovatel povinen p�ed uzav�ením pojistné smlouvy zaznamenat 

požadavky a pot�eby klienta související se sjednaným pojišt�ním a d�vody na kterých zakládá 

svá doporu�ení klientovi pro výb�r konkrétního pojistného produktu. 

 

3.10. Povinnosti poj. zprost�edkovatele v��i pojiš�ovn� 
 

Poj. zprost�edkovatel je povinen p�edložit pojiš�ovn� osv�d�ení o svém zápisu do registru 

�NB o pojiš�ovacích zprost�edkovatelích. Zárove� dodá pojiš�ovn� doklad o bezúhonnosti a 

výpis z obchodního rejst�íku nebo živnostenský list, ve kterém je zapsána p�evažující �innost 

pojiš�ovacího zprost�edkovatele. Pojiš�ovna poté uzav�e s tímto pojiš�ovacím 

zprost�edkovatelem smlouvu o spolupráci.  
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3.11. Agent nebo maklé� 
 

Z výše uvedených typ� zprost�edkovatel� by dle uvedených charakteristik byla nejlepším 

�ešením volba mezi pojiš�ovacím agentem a pojiš�ovacím maklé�em. Spole�nost, pro kterou je 

zprost�edkovatel vybírán, pot�ebuje takového, který je nezávislý, a který pracuje pro svého 

klienta, tedy pro spole�nost a její zam�stnance, a ne pro pojiš�ovnu. 

Výb�r je tedy jasný, tento základní požadavek spl�uje maklé�.  

Pojiš�ovacím maklé�em je osoba �i spole�nost, která vykonává zprost�edkovatelskou 

�innost v pojiš�ovnictví na základ� smlouvy se zájemcem o pojišt�ní nebo jím ud�lené plné moci 

k zastupování v záležitostech pojišt�ní. 

Na rozdíl od pojiš�ovacího agenta, který vystupuje jménem konkrétní pojiš�ovny, je 

maklé� zcela nezávislý na pojiš�ovn�, u které umístí konkrétní pojistnou smlouvu. Maklé� hájí 

oprávn�né zájmy svých klient�, zpracovává pro n� optimální pojistné programy jak z hlediska 

jejich pot�eb, tak z hlediska nabídky na pojistném trhu. Krom� této základní �innosti vykonávají 

pojiš�ovací maklé�i r�zné poradenské �innosti, a to hlavn� v oblasti �ízení rizik �i zabezpe�ení.  

 

Proto bude práce dále v�nována �innosti a výb�ru pojiš�ovacího maklé�e.  
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4. �innost pojiš�ovacího maklé�e 
 

�innost pojiš�ovacích maklé�� je upravena zákonem �. 38/2004 Sb.   

Pojiš�ovací maklé�i se nejvíce v�nují klient�m z �ad st�edních a v�tších spole�ností, kde je 

pot�eba jejich služeb nejvýrazn�jší a kde nacházejí i prostor pro tvorbu pojistných program� 

podle konkrétních pot�eb každého klienta. 	ada maklé�� se však zabývá i pojišt�ním ob�an� 

nebo drobných podnikatel�, které nabízí �ada pojiš�oven.  

V �eské republice zahájili pojiš�ovací maklé�i svoji �innost krátce po otev�ení pojistného 

trhu v roce 1991. Vedle mezinárodních pojiš�ovací maklé��, jejichž po�et se vlivem fúzí spíše 

snižuje, zde p�sobí i �ada kvalitních �eských maklé��, kte�í již získali pot�ebné zkušenosti. Na 

sou�asném složitém �eském pojistném trhu, kde se pohybují desítky pojiš�oven s celou �adou 

produkt�, je to práv� pojiš�ovací maklé�, kdo za svého klienta kvalifikovan� jedná s pojistiteli o 

nabízených podmínkách a p�ispívá tak významn� ke zdravému konkuren�nímu prost�edí.  

 

4.1. Postup �innosti pojiš�ovacího maklé�e 
 

1) Identifikace a analýza rizik, které mohou ohrozit klienta p�i cest� za vyt�eným cílem 

� identifikovat rizika plynoucí z �innosti klienta 

� tato rizika detailn� analyzovat a posoudit jejich závažnost 

� navrhnout opat�ení pro jejich preventivní eliminaci  

� navrhnout zp�sob a rozsah pot�ebného pojišt�ní dle pot�eb klienta 

2)  Posouzení stávajícího pojišt�ní, nezbytné pro definici výchozího stavu pojistné ochrany.  

3)  Umíst�ní rizik na pojistném trhu, výb�r vhodné pojiš�ovny a zprost�edkování kvalitních 

pojistných smluv.           

4) Správa pojišt�ní, tedy neustálou aktualizaci smluv podle skute�ného stavu majetku a m�nících 

rizik.            

5)  �ešení škod a pojistných událostí - aktivní pomoc p�i vy�izování a náhrad� škod.  
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4.2. Základní výhody využití služeb pojiš�ovací maklé�e 
 

Efektivita  

Využitím služeb pojiš�ovacího maklé�e klient ušet�í �as, který je nutný na p�ípravu 

podklad� pro pojiš�ovny, poptávku pojistných program�, výb�r nejvhodn�jšího pojišt�ní, správu 

smluv a jejich obnov anebo vy�izování pojistných událostí. Ušet�í také provozní náklady a díky 

profesionáln� zpracovaným podklad�m pro pojiš�ovny a odborn� vedenému vyjednávání získá i 

nižší cenu pojistného.   

 

Profesionalita  

Pojiš�ovací maklé� zastupuje svého klienta a spravuje jeho pojistné zájmy na základ� 

vzájemné smlouvy a v souladu se zákonem o pojiš�ovnictví �. 363/1999 Sb. Je tedy nestranným 

profesionálem, který stojí na stran� svého klienta a doporu�í mu zcela bezvýhradn� nejvhodn�jší 

pojistné krytí - nezávisle na pojiš�ovnách.  

Systematicky se v�nuje oboru �ízení rizik (risk managementu), pojiš�ovnictví a pojistným 

produkt�m, orientuje se v podnikání svých klient� a kombinuje poznatky ze všech oblastí v 

prosp�ch klienta.  

 

Servis  

Pojistná událost m�že nastat kdykoliv a maklé� musí pohotov� reagovat, poskytnout 

klientovi odborné poradenství a pomoci mu škodu co nejrychleji nahradit. S tím souvisí d�sledná 

a pr�b�žná pé�e o pojistné smlouvy, jejich aktualizaci i fakturaci pojistného.  
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5. Výb�r pojiš�ovacího maklé�e 
 

V registru �eské národní banky je zhruba 570 pojiš�ovacích maklé��, 20 % z nich jsou 

�leny Asociace �eských pojiš�ovacích maklé�� (A�PM). Pro� a jak tedy vybrat co nejvhodn�ji 

maklé�e pro spole�nost charakterizovanou v úvodu práce? 

 

5.1. Pro� využít pojiš�ovacího maklé�e?  
 

Pojiš�ovací maklé� má pot�ebné odborné znalosti, které jsou ze zákona p�ísn� prov��ovány 

a zárove� zná nabídku pojistných produkt� p�inejmenším v�tšiny pojistitel� p�sobících na trhu. 

Umí na základ� svých znalostí a odborných zkušeností posoudit, které pojistné produkty jsou 

nejvhodn�jší pro krytí rizik, které podrobn� zjistí a analyzuje u svého klienta. Takovou 

kombinaci schopností a znalostí nelze p�edpokládat u vlastních zam�stnanc� podniku �i firmy. 

Lze sice také volit cestu p�ímého pojišt�ní u vybrané pojiš�ovny bez zprost�edkovatelské 

služby maklé�e, v tom p�ípad� ovšem klient nemá možnost srovnání s pojistnými produkty 

konkuren�ních pojistitel� a tím ani volbu optimálního pojistného programu. Na vysp�lých 

pojistných trzích je úloha maklé�e pro podnikovou a firemní klientelu naprosto samoz�ejmá 

a nezpochybnitelná. 

 

Hlavní d�vody, pro� volit maklé�e, lze shrnout do následujících bod�: 

� snížit náklady  

� lepší / rychlejší služby 

� inovace 

� p�esm�rování uvoln�ných zdroj� 

� nutnost pro expanzi 

 

5.2. Jak vést výb�rové �ízení ? 
 

Je t�eba vycházet z požadavku, aby schopnosti, zkušenosti a kapacita maklé�ské 

spole�nosti byly úm�rné rozsahu rizik a pojistnému zájmu klienta. Drobn�jším podnikatel�m 

m�že poskytnout zcela adekvátní servis i malá maklé�ská firma nebo maklé� – fyzická osoba. 

Rozsáhlý objekt, jako je spole�nost, pro kterou  je pojiš�ovací zprost�edkovatel vybírán, 

bude jist� vyžadovat pé�i maklé�ské spole�nosti s dostate�ným odborn� technickým zázemím. 
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Výb�rové �ízení ob�ana je mnohem jednodušší. Tím ovšem nelze tvrdit, že by bylo mén� 

d�ležité. P�edevším je nutné v�d�t, co je od pojiš�ovacího maklé�e o�ekáváno. 

 

Postup výb�ru maklé�e pro ob�ana lze shrnout do následujících bod�: 

1)   Výb�r samotného maklé�e 

Je doporu�ováno výb�r zam��it na �leny Asociace �eských pojiš�ovacích maklé��. 

Vytipovaný maklé� by m�l také mít svou kancelá� co nejblíže místu bydlišt� klienta (místa 

pojišt�ní).  

 

2)   Zpracování analýzy 

Nejlépe je nechat vybraného maklé�e zpracovat analýzu p�ípadných již uzav�ených 

pojistných smluv. Správný maklé� ochotn� prov��í p�ípadnou dosavadní pojistnou ochranu a na 

jejím základ� navrhne další postup, tzv. optimalizaci pojišt�ní spo�ívající v doporu�ení maklé�e 

zda konkrétní v�ci pojiš�ovat, u jaké pojiš�ovny, v jakém rozsahu, proti �emu, atd. Kone�nou 

fází v tomto bod� by m�l být konkrétní návrh maklé�e na pojišt�ní. 

 

3)   Správa uzav�ených pojistných smluv 

V pr�b�hu pojistného období by m�l pak maklé� reagovat na zm�ny ve složení majetku 

klienta a možného rizika tak, aby pojistná ochrana trvale odpovídala skute�nému stavu a 

optimáln� kryla známá rizika s ohledem na pot�eby klienta a jeho finan�ní možnosti. 

 

4)   Likvidace pojistných událostí 

Mezi další služby, které pro své klienty pojiš�ovací maklé� „zdarma“ vykonává, lze po 

právu za�adit i prosazování zájm� klienta v p�ípad� škodní události. Maklé� p�i jednání o náhrad� 

škody zastupuje klienta a dohlíží na to, aby bylo pojistné pln�ní vyplaceno v�as a v takové výši, 

na které má klient nárok. 

 

Postup pro výb�r maklé�e �i maklé�ské firmy pro spole�nost je mnohem náro�n�jší. 

Klasické výb�rové �ízení mívá 2 kola. Pokud ani po skon�ení druhého kola nemá spole�nost 

jasno, pokra�uje se dalšími koly až ke kone�nému výb�ru. Správný postup je d�ležitý pro výb�r 

maklé�e pro mnou uvedenou spole�nost. 
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Pro správný výb�r je dobré postupovat následujícím zp�sobem: 

1. kolo  

Nejlépe by m�l být prostudován registr maklé��, kde spole�nost vytipuje vhodné maklé�e. 

Vybraní maklé�i jsou osloveni s žádostí o písemné p�edložení základních informací 

o spole�nosti. V poptávce je vhodné stru�n� p�edstavit spole�nost, uvést její velikost (obrat, 

aktiva), druh �innosti, po�et a druh používaných vozidel (vlastních, na leasing), adresy pobo�ek, 

dosud uzav�ené druhy pojišt�ní a celkové pojistné za rok, odkaz na www prezentaci firmy 

a p�ipojit výro�ní zprávu nebo brožuru o spole�nosti. 

 

V písemném požadavku jsou od maklé�ské firmy požadovány základní informace, které by 

m�ly obsahovat hlavn� tyto údaje : 

� název, I�, adresa, zástupce pro jednání + kontaktní údaje  

� �íslo registrace MF �R  

� po�et zam�stnanc� a p�ípadn� i smluvních spolupracovník�  

� výkony za poslední rok (objem zprost�edkovaného pojistného)      

další d�ležité informace dle uvážení maklé�e  (nap�. specializace na ur�ité oblasti apod.)  

� kopie doklad�, které jsou d�ležité nap�. : 

-    výpis z OR(jen u právnických osob)         

-    certifikát o pojišt�ní profesní odpov�dnosti nebo pojistnou smlouvu  

-    osv�d�ení o �lenství v A�PM, pokud je �lenem 

 

Hodnocení 1. kola 

Je možné se orientovat hlavn� podle profesionality vypracovaných dokument�, kvality 

prezentace firmy na internetu, návrhu �innosti a služeb maklé�e, toho zda je maklé� schopen 

zabezpe�it požadovaný rozsah služeb a na druhé stran�, zda jste pro n�j zajímavý klient, výše 

jeho pojišt�ní odpov�dnosti, �lenství v profesní organizaci a referencí (zkušenost se 

srovnatelnými zákazníky). 

 

2. kolo  

Druhou �ástí by m�la být osobní prezentace maklé�ských firem v užším výb�ru. Osobní 

prezentace jednotlivých uchaze�� by m�ly prob�hnout krátce po sob�, aby je bylo možno reáln� 

porovnat, a proto také by se jich za spole�nost m�ly zú�astnit vždy stejné osoby. 

 

 

 



 - 26 - 

Ú�elem t�chto osobních prezentací by m�lo být zjišt�ní:  

� jak maklé�ská firma funguje (vznik, historie, vnit�ní organizace apod.)  

� jak bude probíhat vzájemná komunikace s vámi jako klientem  

� s kterými pojiš�ovnami se maklé�i nejlépe pracuje a pro�   

� zda se firma na n�co specializuje a jaké má výsledky   

� ukázky práce (nap�. vzorová riziková zpráva,  

� vzorová zpráva o výb�rovém �ízení apod. 

 

3. kolo  

Pokud ani po 2. kole nemá spole�nost jasno, m�že zadat vypracování analýzy stávajícího 

pojišt�ní a návrhu koncepce nového pojistného programu. 

Je nutné zavázat maklé�e smlouvou o utajení p�edaných informací a o vypracování 

analýzy. Spole�nost poskytuje pouze kopie pojistných smluv. Návrh nového programu by nem�l 

obsahovat nabídky pojiš�oven, nýbrž maklé�ovo doporu�ení co, jakým zp�sobem a proti �emu 

pojistit a naopak co a pro� nepojiš�ovat. Z vypracovaných zadání a jejich následné prezentace již 

zcela ur�it� lze vybrat toho nejvhodn�jšího pojiš�ovacího maklé�e. 

Vybraný maklé� by m�l být následn� vyzván k p�edložení návrhu smlouvy, kde jsou 

stanoveny povinnosti a práva obou stran. Je v ní vhodné stanovit i zp�sob p�ípadného ukon�ení 

vztahu s maklé�em, zpravidla to bývá možnost vzájemné výpov�di k výro�í hlavní pojistné 

smlouvy, v p�ípad� vážných porušení povinnosti pak pochopiteln� kdykoli. Spolu s uzav�ením 

smlouvy je obvyklé vystavit maklé�i plnou moc k zastupování. Tou je maklé� povinen se 

prokazovat p�i jednání s pojiš�ovnami jako váš zástupce. 

Maklé�, který je vybrán, aby realizoval pojistné pot�eby spole�nosti, musí získat všechny 

pot�ebné údaje pro vypsání výb�rového �ízení na pojistitele. Je to pom�rn� náro�ná a pracná 

záležitost, zejména p�i velkém rozsahu majetku, nemovitostí a aut. Po p�íprav� podklad� pak 

maklé� osloví jménem spole�nosti pojiš�ovny, které jste si p�edem vzájemn� odsouhlasili jako 

vhodné pro pojišt�ní spole�nosti a vyzve je k p�edložení nabídek na takovou strukturu pojišt�ní, 

která byla p�edem sestavena. Prob�hne n�kolik kol jednání mezi maklé�em a pojiš�ovnami 

a nakonec maklé� p�edloží p�ehled nabídek spolu s jejich analýzou a vlastním doporu�ením 

a zd�vodn�ním, pro� a jak uspo�ádat pojistný program. 

Maklé� jako poradce je povinen nám podat veškerá vysv�tlení a zd�vodn�ní. Poté p�ipraví 

návrhy text� pojistných smluv a následn� pak originály smluv k podpisu. 
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5.3. Cena práce maklé�e 
 

Odm�na maklé�e je hrazena pojiš�ovnami jako sou�ást jejich obchodních náklad�. Pokud 

se však z jakýchkoli d�vod� spole�nost rozhodne neuzav�ít své pojistné smlouvy 

prost�ednictvím maklé�e, který provedl výb�rové �ízení a p�ipravil pro spole�nost všechny 

podklady, m�la by spole�nost po�ítat s tím, že bude t�eba uhradit maklé�i odm�nu, která 

zpravidla odpovídá jeho provizi, kterou by jinak obdržel od pojiš�ovny. Je vhodné tento p�ípad 

upravit p�edem ve smlouv� a stanovit pevnou cenu, kterou v tomto p�ípad� spole�nost zaplatí 

maklé�i za jeho služby. 

 

Úhradu od spole�nosti si vyžadují nadstandardní úkony a poradenské zakázky. Mezi n� 

pat�í i podrobný rozbor pojišt�ní, který hodnotí i pojistné �ástky nemovitého a movitého 

majetku, zabezpe�ení, vztahy s dalšími subjekty a poskytuje �adu výstup�. Cena takové zakázky 

se v závislosti na rozsahu majetku a po�tu lokalit firmy m�že pohybovat v �ádu desítek až stovek 

tisíc K�.  
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6. Pojistná smlouva 
 

Nejen maklé�, ale všichni pojiš�ovací zprost�edkovatelé pracují s pojistnými smlouvami, 

které jsou základem jejich práce. 

Pojistná smlouva je smlouvou o finan�ních službách, ve které se pojistitel zavazuje 

v p�ípad� vzniku nahodilé události poskytnou ve sjednaném rozsahu pln�ní a pojistní se zavazuje 

platit pojistiteli pojistné. 

Tato smlouva je upravena zejména zákonem �. 37/2004 Sb., o pojistné smlouv�. N�které 

vztahy ú�astník� pojišt�ní pak upravují také zvláštní p�edpisy, jako nap�. zákon 168/1999 Sb. o 

pojišt�ní odpov�dnosti z provozu vozidla. Nejsou-li n�které vztahy ú�astník� pojišt�ní upraveny 

speciálními zákony, �ídí se ob�anským zákoníkem.  

Pojistná smlouva musím mít písemnou formu. 

 

6.1. Náležitosti smlouvy 
 

Dle zákona o pojistné smlouv� by každá smlouva m�la mít tyto náležitosti: 

� ur�ení pojistitele a pojistníka 

� ur�ení oprávn�né osoby 

� ur�ení, zda se jedná o pojišt�ní škodové nebo obnosové 

� vymezení pojistného nebezpe�í a pojistné události 

� výše pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné b�žné nebo 

jednorázové 

� vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzav�ena 

� zp�sob, jakým se bude oprávn�ná osoba podíle na výnosech pojistitele 

 

Pojistitel je právnická osoba, která je oprávn�na provozovat pojiš�ovací �innost 

(pojiš�ovna). Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzav�ela pojistnou smlouvu. 

 

6.2. Pojistné podmínky 
 

Každá smlouva má pojistné podmínky, které obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, 

trvání a zániku pojišt�ní, vymezení pojistné události, výluky z pojišt�ní, zp�sob ur�ení rozsahu 

pojistného pln�ní a jeho splatnost. 
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6.3. Vznik pojistné smlouvy 
 

K uzav�ení pojistné smlouvy je t�eba, aby návrh byl p�ijat ve lh�t�, kterou navrhovatel 

ur�il, a neur�i-li ji, do 1 m�síce ode dne, kdy osoba, které byl návrh ur�en, tento závazek 

obdržela. Návrh pojistitele lze p�ijmout též zaplacením pojistného v uvedených lh�tách a ve výši 

uvedené v návrh. Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzav�ení pojistné 

smlouvy. 

 

6.4. Základní práva a povinnosti ú�astník� 
  

Pojistitel má 

� povinnost poskytnout ve sjednaném rozsahu pln�ní, a to do 15 dn� po skon�ení likvidace 

pojistné události 

� povinnost vydat pojistníkovi pojistku (v p�ípad� její ztráty i druhopis pojistky) 

� sd�lit pojistníkovi na jeho žádost zásady pro stanovení výše pojistného 

� právo v zákonem p�ípustných p�ípadech (§13, odst. 3 ZPS ) upravit výši b�žného 

pojistného na další pojistné období a sou�asn� povinnost toto sd�lit pojistníkovi 

nejpozd�ji 2 m�síce p�ed splatností- 

� právo zapo�íst dlužné �ástky pojistného proti pojistnému pln�ní 

� povinnost p�ijmout pojistné i od osob odlišných od pojistníka 

� povinnost pravdiv� a úpln� odpov�d�t na všechny písemné dotazy pojistníka i 

pojišt�ného týkající se sjednávaného pojišt�ní 

� povinnost v pr�b�hu pojistné doby úm�rn� snížit pojistné, jestliže se riziko podstatn� 

sníží (neplatí ve v�tšin� pojišt�ní osob) 

� právo v pr�b�hu pojišt�ní navrhnout zm�nu pojistné smlouvy jestliže se riziko podstatn� 

zvýší a právo smlouvu vypov�d�t, jestliže s navrhnutou zm�nou pojistník nesouhlasí 

� právo smlouvu vypov�d�t jestliže se v pr�b�hu pojišt�ní riziko zvýší tak, že by smlouvu 

za takových okolností neuzav�el 

� povinnost zahájit likvidaci bez zbyte�ného odkladu po oznámení události 

� povinnost ukon�it likvidaci do 3 m�síc� od nahlášení nebo sd�lit d�vody, pro které nelze 

likvidaci ukon�it a poskytnout p�im��enou zálohu 
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Pojistník má 

� povinnost platit pojistné 

� povinnost seznámit pojišt�ného (pokud je odlišný od pojistníka) s obsahem pojistné 

smlouvy týkající se jeho pojistného rizika 

� právo na pojistné pln�ní pouze pokud má k jeho p�ijetí souhlas od pojišt�ného 

� povinnost bez zbyte�ného odkladu pojistiteli oznámit pojistnou událost, podat pravdivé 

vysv�tlení, p�edložit k tomu pot�ebné doklady a postupovat zp�sobem dohodnutým v 

pojistné smlouv� 

� povinnost bez zbyte�ného odkladu pojistiteli oznámit zm�nu nebo zánik pojistného rizika 

 

Poruší-li pojistník nebo pojišt�ný n�kterou z povinností, následkem �ehož bylo stanoveno 

nižší pojistné nebo porušení povinností m�lo podstatný vliv na vznik, pr�b�h nebo rozsah 

pojistné události, m�že pojistitel úm�rn� snížit pojistné pln�ní. 

 

6.5. Zánik pojišt�ní 
 

Pojistná smlouva m�že zaniknout: 

� uplynutím pojistné doby, na kterou byla uzav�ena 

� nezaplacením pojistného 

� vzájemnou dohodou 

� výpov�dí – ze strany pojistníka i pojistitele 

� odstoupením od smlouvy 

� odmítnutím pojistitele plnit 

� zánikem rizika, na které byla pojistná smlouva uzav�ena 
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7. Technologie spolupráce maklé�e u životního a  

neživotního pojišt�ní  
 

Spolupráce maklé�e s pojiš�ovnou je závislá na typu pojišt�ní. Tato spolupráce je popsána 

na níže uvedených typech pojišt�ní a názorn� zobrazena na jejich modelaci. 

 

7.1. Životní pojišt�ní 
 

Pojiš�ovací maklé� p�edloží sou�asn� s plnou mocí od klienta poptávku nebo návrh 

pojišt�ní pojiš�ovn�, kde pov��ený zam�stnanec bu� vypracuje návrh pojišt�ní nebo již hotový 

návrh od maklé�e zkontroluje a v p�ípad� správnosti výpo�tu podepíše smlouvu. V opa�ném 

p�ípad� je maklé� povinen návrh smlouvy p�epracovat a p�edat op�tovn� k podpisu. Po podpisu 

smlouvy je tato smlouva p�edána do správy pov��enému zam�stnanci pojiš�ovny, který je 

zodpov�dný za správu a údržbu pojišt�ní.  

  

7.2. Neživotní pojišt�ní  
 

Pojiš�ovací maklé�, p�edává veškeré poptávky p�íslušnému odd�lení na pojiš�ovn�. Maklé� 

s poptávkou, jejíž sou�ástí je plná moc od klienta, kontaktuje centrálu. Jde-li o pojišt�ní, o jeho 

uzav�ení nemá pojiš�ovna zájem, je povinna centrála, odd�lení na pojiš�ovn� nebo agentura tuto 

skute�nost sd�lit maklé�i ve lh�t� 2 dn�. Dopis, kterým je zamítavé stanovisko sd�leno, 

podepisuje p�íslušný nad�ízený zam�stnanec. 
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8. Modelace pojišt�ní 
 

Jedná se o zpracování návrhu pojišt�ní, který maklé� �i jiný pojiš�ovací zprost�edkovatel 

upravuje a p�edkládá klientovi ke schválení. Podle t�chto modelací se klient rozhoduje, zda je 

pro n�j pojišt�ní výhodné �i nikoliv. Zprost�edkovatel m�že modelace r�zn� upravovat podle 

požadavk� klienta. Po kone�né úprav� a schválení je z návrhu vypracována smlouva. 

 

Návrhy pojišt�ní je možné modelovat ve speciálním programu, který je aktualizován 

konkrétní pojiš�ovnou.  

 

Modelace pojišt�ní pro spole�nost je velice specifická a záleží na konkrétních požadavcích 

spole�nosti. Nej�ast�ji používaným pojišt�ním ve spole�nosti je havarijní pojišt�ní (pro služební 

auta), pojišt�ní proti krádeži, pojišt�ní objektu a pojišt�ní platební neschopnosti odb�ratele.  

 

8.1. Názorná modelace životního pojišt�ní 
 

Pro tento návrh je d�ležitá doba trvání pojišt�ní, výše pojistného a rozvržení do fond�. 

Klient by m�l znát pouze �ástku, kterou je ochoten do pojišt�ní investovat. Zbytek je na 

zprost�edkovateli, který nabízí r�zné varianty. 

 

Nabídka životního pojišt�ní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1 – Konfigurátor investi�ního životního pojišt�ní Perspektiva 4 BN 
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 - 34 - 

 
 
Obrázek 2 –Parametry pojišt�ní Perspektiva 4 BN 

 

 

Kooperativa, která se stala, díky životnímu pojišt�ní, jedni�kou na �eském trhu pro rok 

2008, nabízí životní pojišt�ní v kombinaci s úrazovým. 

V modelaci návrhu je tedy možné rozložit vložené finan�ní prost�edky. Lze pouze 

investovat nebo �ást investovat a za �ást se nechat pojistit proti úrazu. 
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Takto vypadá výše zvolený pr�b�h modelace v grafickém zobrazení: 

 
 

 
 
 
 
Obrázek 3 –Modelový pr�b�h pojišt�ní - graf 
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Zde m�žeme vid�t pr�b�h životního pojišt�ní v konkrétních �ástkách: 

 
Obrázek 4 –Modelový pr�b�h pojišt�ní - tabulka 
 

Uvedené hodnoty jsou pouze výsledkem modelového výpo�tu a nejsou pojistitelem 

garantované. Skute�ný pr�b�h pojišt�ní se bude od modelu lišit, nebo� závisí zejména na vývoji 

finan�ních trh�, rozsahu pojistného krytí a výši poplatk� b�hem celé doby trvání pojišt�ní. 
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8.2. Názorná modelace penzijního pojišt�ní 
 

Toto penzijní pojišt�ní nabízí AEGON. 

 

 
 
 

 
 
Obrázek 5 –Modelový pr�b�h penzijního p�ipojišt�ní 
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8.3. Názorná modelace povinného ru�ení 
 

Dnešní doba taktéž nabízí možnost uzav�ení pojišt�ní p�es internet. Již spousta pojiš�oven 

se p�idala k tomuto trendu.. 

 

Takto jednoduše je možné vymodelovat povinné ru�ení a zárove� p�ímo sjednat. 

 
ZÁKLADNÍ POJISTNÉ KRYTÍ  

� škody na zdraví nebo usmrcení  

� škody na majetku  

� ušlý zisk  

� náklady na právní zastoupení poškozeného p�i uplat�ování svých nárok�  

 

Tabulka 3 – Modelace povinného ru�ení 
 STANDARD DOMINANT PREMIANT (*) 

škody na zdraví nebo 
usmrcením 

44 miliony 
K� 

60 milion� 
K� 100 milion� K� 

škody na v�ci a ušlý zisk 35 milion� 
K� 

60 milion� 
K� 100 milion� K� 

(*) Variantu PREMIANT je možné sjednat pouze pro osobní vozidla 
 
KE KAŽDÉ POJISTNÉ SMLOUV� ZDARMA  

 STANDARD DOMINANT PREMIANT (*) 
�idi� - škody na v�cech na 

sob� nebo u sebe 5 000 K� 10 000 K� 15 000 K� 

manžel �idi�e a osoby 
p�íbuzné v �ad� p�ímé 

- škody na v�cech na sob� 
nebo u sebe 

5 000 K� 10 000 K� 15 000 K� 

�idi� - trvalé následku 
úrazu 100 000 K� 200 000 K� 300 000 K� 

�idi� - smrt úrazem 100 000 K� 200 000 K� 300 000 K� 
asisten�ní služby ano ano ano 

škody na vlastním vozidle ne ne ano 
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Kalkula�ka povinného ru�ení: 
 
 

Po�átek pojišt�ní: 
03.08.2009

(ne d�íve než dnes, ne pozd�ji než 03.10.2009)  

Kategorie vozidla 
Automobil do celk. hmot. 3500 kg

 

Zp�sob použití: 
všechna vozidla vyjma níže uvedených

 

Objem motoru (ccm): 
1900

(vkládejte jen �ísla)  

Celková hmotnost (kg): 
350

 

Rok výroby: 
2001

 

PS� (provozovatel vozidla): 
28401

 
 

 
 
Kalkula�ka povinného ru�ení (2.strana): 
 
 

Vyberte konkrétní obec nebo m�sto: 
Rohozec

 
 
 

Máte už jiné pojišt�ní u �SOB Pojiš�ovny a.s.?  
 
 

Varianta pojišt�ní: 
Standard (44 miliony, 35 milion�)

 

�etnost placení: 
�tvrtletn�

 

Po�et m�síc� p�edchozích Povinných ru�ení: 
50

(vkládejte jen �ísla)  

Po�et pojistných událostí: 
0

 
 
 
 
 
Kalkula�ka povinného ru�ení (3.strana): 
 

Okres: Kutná Hora 
M�síce pro výpo�et bonusu: 50 
Sleva dobrého �idi�e: 15% 
Ro�ní pojistné: 6 311,- K� 
Výše splátky: 1 578,- K� 
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Záv�r  
 

Cílem této práce bylo poukázat na pot�ebu a výhodnost pojiš�ovacího zprost�edkovatele 

pro p�edem stanovenou spole�nost. Jednalo se o výrobní podnik pat�ící k jedné ze st�edních a 

úsp�šných spole�ností v �eské republice. Pro tuto spole�nost byl vybírán vhodný pojiš�ovací 

zprost�edkovatel. Dle výhod a nevýhod r�zných zprost�edkovatel�, bylo rozhodováno mezi 

pojiš�ovacím maklé�em a pojiš�ovacím agentem. Jejich �innost je obdobná. Ovšem spole�nost 

pot�ebuje takového, který pracuje pouze pro svého klienta a není závislý na pojiš�ovnách. Je tedy 

schopen nabídnout nejvýhodn�jší typy pojišt�ní od r�zných pojiš�oven. Podmínkou výb�ru také 

bylo, aby zprost�edkovatel pracoval nejen pro spole�nost jako celek, ale také pro její 

zam�stnance. Tudíž volba padla na pojiš�ovacího maklé�e. V práci byla vysv�tlena jeho �innost  

a charakteristika. Spole�nosti byl doporu�en postup jeho správného výb�ru, popsána spolupráce 

s pojiš�ovnami a na ukázkách pojiš�ovacích smluv názorn� p�edvedena práce s klientem. 

 

Pokud bych mohla rozhodnout zda pro takovou spole�nost volit pojiš�ovacího maklé�e, dovolila 

bych si �íci, že pro firemní obchody je to jedna z nejlepších variant. Spole�nosti totiž od v�tšiny 

maklé�� získávají velmi kvalitní a nej�ast�ji i bezplatný servis v rámci sjednaných pojistných 

produkt�.  

Své spole�nosti bych pojiš�ovacího maklé�e v�ele doporu�ila, jelikož doposud t�chto 

služeb nevyužívá. Správné pojišt�ní, doporu�ované od kvalitního maklé�e, je d�ležité nejen pro 

velký po�et obchod� se zahrani�ím, po�etný vozový park služebních automobil� a dalších 

objekt� pojišt�ní, ale také pro její zam�stnance. Nap�íklad v této dob�, kdy se celý sv�t potýká 

s ekonomickou krizí a kdy roste po�et nezaplacených pohledávek, by se této spole�nosti 

pojišt�ní proti takovéto situaci velice hodilo.  

 

Práce však není zam��ena pouze na pojiš�ovací zprost�edkovatele, ale je v ní také 

upozorn�no na d�ležitost pojistných smluv, s nimiž každý pojiš�ovací zprost�edkovatel pracuje. 

Pojistné smlouvy podléhají zákonu O pojistné smlouv�, ze kterého byly �erpány všechny 

pot�ebné informace, které by klient m�l znát, jelikož by si na své pojišt�ní i p�es práci 

zprost�edkovatele m�l dát pozor. 

  

 
 
 
 
 


