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SEZNAM ZKRATEK
Allianz

Allianz pojišťovna, a.s.
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Cestovní kancelář

ČNB

Česká národní banka

ČP

Česká pojišťovna, a.s.

ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

ČR

Česká republika

ČSOB

ČSOB Pojišťovna, a.s.

EU

Evropská unie

KOOP

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

UNIQA

UNIQA pojišťovna, a.s.

ZK

Základní kapitál

ÚVOD
Diplomová práce se zabývá důležitým tématem pojištění, které je nezbytné v životě
každého z nás. Pojistit se můžeme téměř na cokoli, dnes je již možné pojistit i domácího
mazlíčka. Tato práce však bude zaměřena na pojištění podnikatele, tedy jeho budov, vozidel,
strojů, zaměstnanců a odpovědnosti. Pojištěním se snižuje riziko na minimum, za jehož
snížení je pravidelně hrazeno pojistné. Pojistník si proto musí uvědomit, co ještě se mu
vyplatí pojistit a zda nezaplatí více, než kdyby nastala pojistná událost. Pojištěním
podnikatelů se v České republice zabývá hned několik pojišťoven, mezi kterými je třeba
pečlivě vybírat podle předem zvolených kritérií. Nejčastějším a nejdůležitějším rozhodovacím
kritériem bývá cena, ale je důležité věnovat pozornost i ostatním parametrům pojištění.
Cílem diplomové práce je zaměřit se na všechna možná podnikatelská rizika ve zvolené
společnosti a výběr vhodného pojištění. Dojde k porovnání pojišťoven, které nabízejí pojištění
podnikatelů a k výběru té nejvýhodnější varianty pro podnikatele podle vymezených kritérií.
Tato práce je rozdělena do sedmi kapitol. První část se bude zabývat charakteristikou
pojistného trhu, vysvětlením základních pojmů jako je například pojistitel, pojistník nebo
pojištěný a členěním pojištění. Na to navazuje druhá část, ve které budou popsány druhy
podnikatelských rizik, které mohou společnost ohrozit. Třetí část seznámí čtenáře s metodami
vícekriteriálního rozhodování jednak pro určení vah a jednak pro konečné rozhodování.
Ve čtvrté části bude charakterizována vybraná výrobní společnost, ve které bude probíhat
kompletní proces pojištění. Pátá část čtenáři přiblíží šest vybraných pojišťoven, které se
zaměřují na pojištění podnikatelských rizik a budou zde stanovena kritéria pro další
rozhodování. V praktické části budou popsány a následně porovnány produkty vybraných
pojišťoven pomocí vícekriteriálního rozhodování s použitím vybraných metod a výpočetních
softwarů. Šestá kapitola rovněž přiblíží proces cenotvorby. V poslední kapitole budou
zhodnoceny výsledky dosažené výpočtem a dojde k výběru optimální varianty.
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1. CHARAKTERISTIKA POJISTNÉHO TRHU
Na úvod je vhodné zmínit, že pojištění existuje již od dob prvních čínských císařů, tedy
přibližně 4000 let před Kristem. První archeologické nálezy jsou ze starého Egypta 2500 let
př. n. l. ve formě společného krytí nákladů na pohřeb a první znaky sociálního pojištění
pochází z Atén 400 let př. n. l. ve formě odškodného pro zraněné vojáky. Z počátku pojištění
fungovalo na základě menších pojišťovacích spolků, ve kterých členové seskupovali finanční
prostředky, které byly následně použity na pokrytí škod vzniklých členům spolku. Novodobé
pojišťovnictví však řadíme až do 14. století, kdy byla uzavřena první pojistná smlouva [64].
V České republice nastal velký rozmach v 19. století. V roce 1827 vznikla První česká
vzájemná pojišťovna, která nejdříve poskytovala pojištění nemovitostí proti požáru, později
rozšířila pojištění na movité věci a zařadila riziko krupobití. V roce 1909 začala tato
pojišťovna poskytovat také životní pojištění. Ve druhé polovině 19. století vznikaly další
pojišťovny, například již v roce 1868 byla založena dodnes fungující pojišťovna Slavia.
V současné době existuje v České republice 32 komerčních pojišťoven [30].
Pojišťovnictví v ČR se řídí několika právními předpisy, a to:
•

zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,

•

zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění,

•

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Při vstupu ČR do EU byly přijaty čtyři nové zákony:
•

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

•

zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných
likvidátorech pojistných událostí,

•

zákon č. 39/2004 Sb., o pojišťovnictví a o změně souvisejících zákonů,

•

zákon č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů [9; 47].

V České republice mohou pojištění podle Zákona o distribuci pojištění a zajištění [13]
zprostředkovávat následující pojišťovací zprostředkovatelé:
•

samostatný zprostředkovatel – má oprávnění k činnosti od ČNB a písemně
uzavřenou smlouvu s pojišťovnou nebo se zákazníkem
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o pojišťovací agent – zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu
o pojišťovací makléř – zprostředkovává pojištění pro zákazníka,
•

vázaný zástupce – může zprostředkovávat pojištění na základě zápisu do registru
ČNB, musí mít uzavřenou smlouvu pouze s jedním zastoupeným (pojišťovna,
zajišťovna, samostatný zprostředkovatel),

•

doplňkový pojišťovací zprostředkovatel – může zprostředkovávat pouze takové
pojištění, které slouží jako doplňková služba k nabízenému zboží / službě, může
mít uzavřenou smlouvu s jedním nebo více zastoupenými,

•

pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je ČR
– za splnění určitých podmínek může v ČR zprostředkovávat pojištění ve stejném
rozsahu, v jakém je oprávněn provozovat činnost v domovském státě.

Důvodem, proč se ekonomické subjekty pojišťují, je riziko vzniku nahodilých událostí
s negativním dopadem. Pojišťovnictví zároveň podporuje rozvoj českého podnikání a kultury,
čímž ovlivňuje ekonomiku země, vytváří nové pracovní příležitosti a stabilizuje ekonomickou
úroveň všech činností. Dohled nad pojistným trhem v ČR vykonává ČNB, která zároveň
uděluje licence k provozování činností pojišťoven a zajišťoven.

1.1. Základní pojmy
Pro uvedení do problematiky je zapotřebí seznámit se s několika důležitými pojmy, které
s pojišťovnictvím souvisejí a budou nás provázet celou prací.
RIZIKO
Nejistota, která se dá měřit počtem pravděpodobností. Je to šance, že nastane určitá
událost, která je odchylná od požadovaného cíle a je možné stanovit její pravděpodobnost.
Riziko může být přírodní nebo vyvolané lidským faktorem. Velikost rizika ovlivňuje četnost
výskytu a výše škody. Pojistné riziko je potom míra pravděpodobnosti, se kterou nastane
pojistná událost a v tomto případě je událost vždy negativní. Čím vyšší je pravděpodobnost,
tím vyšší je míra rizika a tím vyšší je pojistné. V případě, kdy je riziko příliš vysoké,
pojišťovna toto riziko nemusí vůbec pojistit, nebo pouze částečně.
POJIŠTĚNÍ
Pojištěním se eliminují negativní důsledky nahodilých událostí. Nelze vyloučit výskyt
těchto událostí ani nastalé škody, ale lze snížit finanční dopady. Jde o finanční službu, která
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zajišťuje přesun rizika z ekonomického subjektu na pojišťovnu (či zajišťovnu) za úplatu.
Charakteristické rysy pojištění jsou následující:
•

není jisté, zda škodní událost nastane,

•

není známý termín, ve kterém nastane,

•

není dopředu jasné, zda bude subjekt událostí postižen a jak velký bude mít událost
dopad,

•

obvykle mívá dlouhodobý charakter,

•

za službu se platí předem, bez jistoty, že ji subjekt využije,

•

v průběhu pojištění se vytvářejí volné finanční prostředky, které budou
pravděpodobně v budoucnu použity [28].

Pojištění vzniká dnem podpisu pojistné smlouvy, pokud nebyl dohodnut pozdější datum.
Zánik pojištění může nastat uplynutím pojistné doby, úmrtím či zánikem pojištěného,
zánikem či změnou vlastnictví pojištěné věci, zánikem pojistného nebezpečí, výpovědí,
dohodou, odstoupením od smlouvy, nezaplacením pojistného nebo odmítnutím plnění
pojistitelem [28].
POJISTITEL
Pojistitelem může být pojišťovna nebo zajišťovna, která na sebe přebírá rizika. Vždy se
jedná o právnickou osobu s oprávněním k provozování pojišťovací činnosti.
POJISTNÍK
Pojistníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, aby
pojistila sebe nebo svůj zájem a je povinna platit pojistné.
POJIŠTĚNÝ
Pojištěný je ten, na koho se pojištění vztahuje (ať uzavřel pojistnou smlouvu sám, nebo ji
za něho uzavřel někdo jiný) a má právo na výplatu pojistného plnění.
Pojistník a pojištěný bývá často jedna a tatáž osoba, jelikož si pojistník sjednává pojištění
sám pro sebe. Rozdílné osoby jsou to ve chvíli, kdy například rodič (pojistník) uzavře
pojištění pro své dítě (pojištěný).
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OPRÁVNĚNÁ OSOBA
Této osobě vzniká právo na pojistné plnění v důsledku pojistné události. Nejčastěji je to
pojistník nebo pojištěný.
OBMYŠLENÁ OSOBA
Obmyšlené osobě vzniká nárok na pojistné plnění, pokud je uvedena v pojistné smlouvě,
v případě smrti pojištěného. Nejčastěji se jedná o rodinného příslušníka.
POŠKOZENÝ
Poškozeným je osoba, které byla způsobena škoda, za kterou jí bude vyplaceno pojistné
plnění a konkrétní osoba není předem známá. Tento pojem se vztahuje k pojištění
odpovědnosti za škodu (např. povinné ručení).
POJISTNÉ
Pojistné vyjadřuje cenu za pojistnou službu. Nejčastěji bývá měsíční, ale může být
i čtvrtletní, pololetní nebo roční.
POJISTNÉ PLNĚNÍ
Nejčastěji jde o peněžní náhradu v případě vzniku pojistné události. Výše pojistného plnění
je sjednána ve smlouvě. Může jít o konkrétní částku, na kterou se pojistník pojistil nebo
o úhradu škody obvykle ve výši pořizovací ceny poškozené věci.
ŠKODNÁ UDÁLOST
Nahodilá událost, při které vznikla škoda, ale není stoprocentně jisté, zda pojišťovna
vyplatí pojistné plnění. V případě, kdy vzniká nárok na pojistné plnění (dle posouzení
likvidátorem), jedná se o pojistnou událost.
POJISTNÁ SMLOUVA
Písemná smlouva mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojistníkem, ve které na sebe
pojišťovna přebírá riziko specifikované v pojistných podmínkách, se nazývá pojistná
smlouva. Pojišťovna má povinnost poskytnout pojistné plnění v případě, že nastane nahodilá
událost, na kterou je subjekt pojištěn. Pojistník má povinnost platit za sjednanou pojistnou
ochranu pojistné. V pojistné smlouvě jsou uvedeni především účastníci (pojistitel, pojistník,
pojištěný), forma pojištění, předmět pojištění, pojistná částka, pojistné, pojistná doba
a pojistné podmínky [28].

14

POJISTKA
Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, které vydá pojistitel pojistníkovi. Musí obsahovat
minimálně číslo pojistné smlouvy, smluvní strany, pojistné nebezpečí, pojistnou dobu a dobu
platnosti smlouvy [16].
ZAJIŠŤOVNA
Jedná se zjednodušeně o pojišťovnu pojišťoven. I pojišťovny musí být pojištěny například
pro případ, že nastane velká škodná událost s tak vysokým pojistným plněním, na které by
neměly dostatek finančních prostředků. V tomto případě ochranu poskytne zajišťovna, opět za
úplatu (tj. pravidelné zajistné).
Hlavními úkoly zajišťovny jsou:
•

krytí katastrofických škod,

•

vyrovnání pojistně technických rizik (pokrytí rozdílu mezi předpokládanými
a skutečnými výdaji pojišťovny),

•

zvýšení upisovací kapacity (nutnost dodržování určitého poměru mezi upisovaným
rizikem a výší vlastního kapitálu, zvýšením kapacity je možné krýt více rizik),

•

zmírnění dopadů chybné kalkulace pojistného (dopad pojištěného rizika může být
vyšší, než se předpokládalo),

•

zvýšení solventnosti (lepší schopnost dostát svým závazkům),

•

poskytování odborné pomoci (zajistitelé bývají opravdoví profesionálové, proto
často poskytují poradenství pojistitelům, organizují školení nebo vydávají odborné
publikace) [46].

ČASOVÁ CENA
Cena, kterou měla pojištěná věc bezprostředně před vznikem pojistné události. Stanovuje
se z nové ceny, kde se zároveň přihlíží ke znehodnocení (opotřebení, pokles ceny) nebo
zhodnocení věci (oprava, modernizace).
NOVÁ CENA
Cena, za kterou je možné stejnou nebo srovnatelnou věc pořídit v daném místě a čase se
stejným účelem.
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OBVYKLÁ CENA
Cena, kterou má pojištěná věc ve chvíli, kdy se určuje její hodnota. Je to cena, kterou by
pojistník obdržel při prodeji stejného či podobného majetku nebo při poskytování stejné či
podobné služby k určitému dni [16].

1.2. Druhy pojištění
Pojištění se obvykle dělí z několika hledisek. Nejdůležitější dělení je z právního hlediska,
a to na zákonné – povinnost pojistit se vyplývá ze zákona (zdravotní pojištění), povinně
smluvní – v určitém případě je povinné toto pojištění sjednat a záleží na pojistníkovi, jakou
pojišťovnu si zvolí (povinné ručení) a dobrovolné – rozhodnutí pojistit se je na pojistníkovi
(životní pojištění, havarijní pojištění).
Podle způsobu tvorby technické rezervy se pojištění rozděluje na rizikové (neživotní)
a rezervotvorné (životní). U rizikového pojištění není jisté, zda pojistná událost nastane a zda
za celou pojistnou dobu vznikne nárok na výplatu pojistného plnění. Pojistné se spotřebuje
pouze na krytí rizik. Mezi neživotní pojištění (rizikové) se řadí samostatné pojištění úrazu
nebo nemoci, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění úvěru, záruky,
finančních ztrát, právní ochrany a cestovní pojištění. Rezervotvorné pojištění je kombinací
pojištění a spoření, kde se část pojistného ukládá do rezerv a uplynutím pojistné doby je
klientovi vyplaceno. Je zde tedy jasně dané, jakou částku klient v budoucnu dostane a podle ní
je nutné vytvářet rezervy. Mezi životní pojištění (rezervotvorné) patří pojištění pro případ
smrti nebo dožití, pojištění důchodu, pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění,
svatební pojištění nebo také pojištění prostředků na výživu dětí.
Pojištění podle předmětu se dělí na pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku
a pojištění osob (neživotní pojištění). Pojištění odpovědnosti za škodu je možné dále dělit na
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení),
pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání (právníci, lékaři), pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, pojištění odpovědnosti za škody
způsobené vadou výrobku (výrobce hradí škodu spotřebiteli). Pojištění majetku se také dále
rozděluje, a to na pojištění majetku (krádež, vloupání), pojištění budov (odcizení, poničení),
pojištění živelního a vodovodního rizika, dopravní pojištění (zničení, ztráta přepravované
věci), havarijní pojištění (krádež vozidla, nehoda způsobená vlastníkem), pojištění pro případ
odcizení, pojištění úvěru (krytí v případě neschopnosti splácet), strojní pojištění (nesprávné
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zacházení), šomážní pojištění (nečekané přerušení provozu). Pojištění osob se dělí na dvě
základní kategorie – úrazové pojištění (zejména smrt úrazem a trvalé následky úrazu)
a soukromé zdravotní pojištění (např. pojištění vážných onemocnění nebo denní dávky
v průběhu pracovní neschopnosti).
Podle formy pojištění rozlišujeme pojištění obnosová (sumová) a škodová (zájmová).
U obnosových pojištění se sjednává pojistná částka, která vyjadřuje výši pojistného plněné
v případě vzniku pojistné události. Částka může být vyplacena v celé výši, nebo procentem
(např. 50 % nebo 800 %). Pojistné plnění se neodvíjí od výše skutečné škody, kterou v mnoha
případech nelze vyjádřit (např. v případě úmrtí), ale je vypláceno podle předem stanovené
sumy. Kdežto škodové pojištění je přímo závislé na výši způsobené škody. Pojistné plnění
bývá menší nebo maximálně rovno výši škody. Škoda má být nahrazena, nikoli přeplacena,
nesmí dojít k obohacení oprávněné osoby, takže není možné získat vyšší plnění, než je cena
nahrazované věci. Tímto způsobem funguje zejména pojištění hmotného majetku, pojištění
odpovědnosti za škodu a pojištění právní ochrany.
Podle délky trvání pojištění se rozlišuje krátkodobé (na kratší období než jeden rok)
a dlouhodobé pojištění (na jeden rok a více). Pojištění je možné dělit z několika dalších
hledisek, která už jsou však detailnější a práce se jimi nebude více zabývat [63; 64].
Na obrázku č. 1 je vyobrazeno schéma členění pojištění podle výše zmíněných hledisek.

Obrázek 1: Členění pojištění
Zdroj: vlastní zpracování
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2. VÝČET MOŽNÝCH PODNIKATELSKÝCH RIZIK
Jak jsme se již seznámili v první kapitole, rizik, na která je možné se pojistit, je nepřeberné
množství. Tato kapitola se zaměří na konkrétní rizika související s vybraným podnikem.
Každé riziko bude popsáno obecně a dále vztaženo k potřebám společnosti.

2.1. Pojištění majetku
V rámci pojištění majetku je možné pojistit se na různá rizika. V tomto případě se jedná
o pojištění pro případ poškození či odcizení věci, souboru věcí nebo jiného majetku. Mezi
nejčastější rizika patří živel (povodeň a záplava, požár, blesk, výbuch, krupobití, sesuv půdy,
pád stromů, náraz letadla apod.), vodovodní rizika (únik vody z vodovodních zařízení),
odcizení a vandalismus (souvisí se zásahem třetí osoby, která překonala překážky, je nutné
mít určité zabezpečení), havarijní (škody na dopravních prostředcích, na přepravovaném
zboží a úrazy způsobené přepravovaným osobám v souvislosti s dopravní nehodou), dopravní
(poškození nebo ztráta přepravovaných věcí nebo dopravního prostředku), strojní (porucha
stroje např. z důvodu nesprávné obsluhy, použití vadného materiálu, zkratu), technická rizika
(patří sem pojištění stavebně-montážní, strojů a elektronických zařízení) a riziko přerušení
provozu (kryje ztráty z ušlého zisku nebo nájemného a nutně vynaložených nákladů) [28].
Do pojištění majetku může být také zahrnuto zemědělské pojištění, které kryje škody
způsobné na plodinách (zejména živlem), lesních porostech (požár) a hospodářských
zvířatech (úhyn v důsledku nebezpečné nákazy, otravy, nutné utracení, úrazy, působení živlu).
Patří sem také pojištění finančních ztrát, kterými se rozumí ušlý zisk nebo finanční náklady
způsobené škodní událostí, což bývá dále upraveno v pojistné smlouvě [28].

2.2. Pojištění odpovědnosti za škodu
Těchto druhů pojištění je mnoho a každé je specifikováno pro určitou oblast.
Nejznámějším pojištěním odpovědnosti za škodu je povinné ručení nebo občanská
odpovědnost. Při plnění škody u pojištění odpovědnosti obvykle vzniká nárok na pojistné
plnění třetí osobě – poškozenému, nikoli pojištěnému.
Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je jedním z této kategorie,
které musí být sjednáno povinně každým, kdo vlastní či provozuje motorové vozidlo. Druhé
povinné pojištění odpovědnosti se vztahuje na advokáty, daňové poradce, lékaře, realitní
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makléře, architekty a další, kteří mohou svým jednáním v souvislosti s výkonem profese
způsobit škodu klientům. Jedná se o pojištění profesní odpovědnosti [63].
Ostatní pojištění odpovědnosti jsou již dobrovolná a může se jednat například o pojištění
odpovědnosti v běžném občanském životě, které kryje škody způsobené třetím osobám na
zdraví, majetku a finanční újmě. Toto pojištění se vztahuje na všechny členy společné
domácnosti včetně zvířat. S tímto pojištěním může být spojeno také pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou v souvislosti s držbou nemovitosti, které je možné využít v případě pádu
sněhu ze střechy na chodník, rozšíření požáru na sousední majetek, pád stromu na sousední
majetek, vytopení sousedů v bytovém domě atp. V případě sjednání pojištění odpovědnosti
zaměstnance je krytá neúmyslně způsobená škoda zaměstnavateli, který může po zaměstnanci
požadovat náhradu do výše 4,5násobku průměrné měsíční hrubé mzdy.
Pro tuto práci je důležité zejména pojištění odpovědnosti podnikatelských rizik, které
zahrnuje:
•

odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, kde je krytá nejen způsobená
škoda uživateli výrobku, ale také náklady na stažení výrobku z trhu [54],

•

odpovědnost za škodu způsobenou členy orgánů společnosti (D&O), a to za
finanční škodu způsobenou podniku v důsledku porušení povinností, nedbalosti,
nesprávného rozhodnutí, omylu, opomenutí apod. členem statutárního či dozorčího
orgánu nebo manažerem [31],

•

dále profesní odpovědnost viz výše, odpovědnost za újmy vzniklé v důsledku
závažné havárie (chemické obory podnikání), odpovědnost poskytovatele
zdravotních služeb a odpovědnost z provozu plavidel [62].

2.3. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Pokud se zaměstnanci stane úraz na pracovišti nebo v souvislosti s výkonem práce, je za
něj odpovědný zaměstnavatel a škoda je hrazena ze zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatelů. Toto pojištění vzniká automaticky uzavřením pracovní smlouvy či dohody se
zaměstnancem a nahlášením identifikačních údajů České pojišťovně nebo Kooperativě, které
toto pojištění poskytují. V případě, že dojde k jakémukoli úrazu na pracovišti, je nutné tuto
skutečnost nahlásit pověřené osobě ve firmě, která vyplní potřebné záznamy pro pojišťovnu
a následně dojde k plnění ze strany pojišťovny [51].
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V Zákoně o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. [16] je pojem úraz stanoven jako
„neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli
pojištěného, ke kterému došlo během trvání soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému
způsobeno poškození zdraví nebo smrt.“. Definice pracovního úrazu podle Zákona
o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb. [14] zní: „poškození zdraví nebo smrt,
které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným
působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s ním.“. Zaměstnanec může mít zároveň sjednané soukromé úrazové či životní
pojištění, ze kterého může souběžně využít plnění.
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3. SEZNÁMENÍ SE S VÍCEKRITERIÁLNÍM ROZHODOVÁNÍM
Vícekriteriální rozhodování se používá v případě složitějších rozhodovacích situací, kdy
existuje více porovnávaných možností (variant), které se hodnotí podle několika hledisek
(kritérií). V našem případě půjde o porovnání několika nabídek pojišťoven podle více
zvolených kritérií, která mají vliv na rozhodování pojistníka. Cílem vícekriteriálního
rozhodování může být vybrat nejvýhodnější z možných variant, seřadit varianty podle
výhodnosti, nebo rozdělit varianty na dvě části (vyhovující a nevyhovující).
Pro vyhodnocení je nutné znát typy variant, které jsou primárně rozděleny na ideální
a bazální variantu. Ideální varianta je ta, která dosahuje ve všech kritériích nejlepších hodnot.
Bazální varianta je naopak ve všech kritériích nejhorší. Jelikož ideální varianta obvykle
neexistuje, vybírá se optimální.
Kritéria mohou být kvantitativní (číselné hodnoty) nebo kvalitativní (slovní vyjádření).
Kvalitativní kritéria je potřeba převést na kvantitativní například pomocí bodového
ohodnocení. Následně se u každého hlediska určí, zda se jedná o maximalizační (požadovaná
hodnota má být co nejvyšší, např. kvalita) či minimalizační kritérium (požadovaná hodnota
má být co nejnižší, např. cena). Pokud se v hodnocení vyskytují oba druhy, bývá nutné je
převést na jeden typ, nejčastěji maximalizační. To se provede takovým způsobem, že se
postupně všechny hodnoty minimalizačních kritérií odečtou od nejvyšší hodnoty daného
kritéria a díky tomu se u nejnižší hodnoty získá hodnota nejvyšší [57; 65].

3.1. Metody pro stanovení vah kritérií
Důležité je také určení vah jednotlivých kritérií, které je možné provést několika způsoby.
Pokud jsou známy preference kritérií, je možné váhy subjektivně přímo stanovit. V ostatních
případech se použije některá z metod, která pomůže váhy odhadnout.
Metoda pořadí – spočívá v seřazení kritérií od nejméně preferovaného k nejvíce
preferovanému a rozdělení bodů od 1 do k (podle počtu kritérií). Váha se vypočítá jako poměr
počtu bodů u každého kritéria k celkovému počtu bodů.
Bodovací metoda – kritériím jsou přirazeny body v předem určené bodové škále. Čím
vyšší preference, tím vyšší počet bodů kritérium získá. Váha se vypočítá stejným způsobem
jako v předchozí metodě [65].
Metoda párového srovnání – každé kritérium je porovnáváno s každým, přičemž jedno
z nich je pro hodnotitele vždy důležitější. Pro přehlednost se používá tzv. Fullerův trojúhelník
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viz obrázek č. 2, ve kterém se pomocí kroužkování určí preferované kritérium. Váhy se
stanoví tak, že se u každého kritéria spočítá, kolikrát bylo zakroužkováno a vydělí se počtem
porovnání.

Obrázek 2: Fullerův trojúhelník
Zdroj: [53]

Saatyho metoda – stejně jako v předchozí metodě dochází k porovnání všech dvojic
kritérií. Zde se údaje zapisují do tzv. Saatyho matice, viz ilustrační obrázek č. 3 níže, podle
následující stupnice preferencí:
1 – rovnocenná kritéria,
3 – slabá preference,
5 – silná preference,
7 – velmi silná preference,
9 – absolutní preference.
Váhy se určí pomocí geometrického průměru, který se vypočítá pro všechny řádky. Následně
se každý řádek vydělí součtem geometrických průměrů, a tím se získá váha pro každé
kritérium [61].
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Obrázek 3: Saatyho matice
Zdroj: [58]

3.2. Metody vícekriteriálního rozhodování
Pro výběr optimální varianty nebo stanovení pořadí variant je možné použít hned několik
metod. V případě aplikace několika různých metod je pravděpodobné, že se od sebe budou
výsledky lišit. V praktické části bude použita Metoda pořadí, TOPSIS a PROMETHEE, proto
budou nyní blíže popsány.
Metoda pořadí seřadí varianty od nejlepší po nejhorší. Nejdříve se určí počet bodů roven
počtu hodnocených variant, který bude rozdělen u každého kritéria podle nejlepší hodnoty.
Nejvíce bodů získá kritérium s nejlepší hodnotou a nejméně, tedy 1 bod, získá kritérium
s nejhorší hodnotou. Záleží, zda se jedná o maximalizační či minimalizační kritérium.
Následně se získané body vynásobí vahou každého kritéria, ty se u jednotlivých variant sečtou
a seřadí se od nejvyšší hodnoty po nejnižší.
TOPSIS neboli Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution je technika,
která seřadí preference podle podobnosti k ideálnímu řešení. Tato metoda se snaží co nejvíce
přiblížit k ideální variantě a zároveň najít variantu co nejvzdálenější od bazální varianty. Při
výpočtech je tedy nutné stanovit u každého kritéria ideální a bazální variantu, ze kterých se
při hodnocení vychází [57].
PROMETHEE neboli Preference Ranking Organization Method for Enrichment
Evaluations může být přeložena jako metoda organizace hodnocení preferencí pro hodnocení
obohacení. Základem je párové srovnání všech variant u všech kritérií. Variantám s kladnou
hodnotou se přidělí váha hodnoceného kritéria. Tyto váhy jsou následně sečteny a zapsány do
jedné tabulky, ze které se vychází při vyhodnocení optimální varianty [48].
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4. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
Vybranou společností pro pojištění rizik ve výrobním prostředí je fiktivní společnost
ABC, s.r.o. vyrábějící tiskárny. Společnost se sídlem v blízkosti vodního toku se specializuje
na vývoj, výrobu a servis elektronických zařízení. Výnosy eviduje zejména z prodeje výrobků
a poskytnutých služeb. Společnost ABC, s.r.o. se základním kapitálem 200 000 Kč
zaměstnává 400 zaměstnanců. Zisk společnosti se pohybuje okolo 160 mil. Kč a roční obrat
činí 1,1 mld. Kč. Společnost vlastní 1 administrativní, 1 výrobní a 2 skladovací budovy
v celkové hodnotě 189 mil. Kč (viz tabulka č. 1 níže), 15 výrobních strojů, konkrétně
12 extruzních linek s hodnotou 3,4 mil. Kč/ks, 2 kovoobráběcí stroje za 1 mil. Kč/ks
a 1 kovoobráběcí stroj za 5 mil. Kč. Dále má několik vlastních tiskáren a vozový park čítající
5 automobilů v celkové hodnotě 6 mil. Kč.
Vzhledem k majetku společnosti je třeba pojistit budovy, stroje a zařízení, automobily
a zaměstnance. V pojištění majetku (zejména budov) bude zahrnuto také pojištění proti
povodním a záplavám kvůli možnosti vylití nedaleké řeky a pojištění pro případ zřícení či
nárazu letadla, což souvisí s umístěním společnosti ve městě s letištěm. Pro společnost
ABC, s.r.o. je také důležité pojištění pro případ odcizení a vandalismu, protože se nachází na
okraji velkého města, kde je zvýšené riziko výtržností. Jelikož se jedná o poměrně velkou
firmu, bude zvažováno pojištění odpovědnosti, a to konkrétně pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou členy orgánů společnosti.
S přihlédnutím na současnou situaci související s pandemií COVID-19 je vhodné eliminovat
riziko finančních ztrát a přerušení provozu. Ve společnosti nejsou příliš obvyklé služební
cesty do zahraničí, proto nebude cestovní pojištění uvažováno. V případě potřeby bude řešeno
samostatně v okamžiku, kdy taková situace nastane.
Při komunikaci s pojišťovnami bude zásadní pojištění čtyř budov na všechna rizika,
pojištění strojů a elektroniky, zásob, přerušení provozu a zmíněné pojištění odpovědnosti za
škodu. Pojištění zaměstnanců pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vyplývá
ze zákona viz předchozí kapitola, proto nebude součástí nabídky porovnávaných pojišťoven.
Dále nebude bráno v potaz pojištění vozového parku, jelikož nejsou veřejně dostupné
technické průkazy vybraných automobilů, a proto je obtížné sestavit poptávku pro nacenění
pojišťovnou.
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V tabulce č. 1 jsou uvedeny budovy, které společnost vlastní včetně jejich technických
parametrů a orientační ceny. Cena byla stanovena na základě propočtu, kdy se za kancelářské
objekty v místě sídla cena pohybuje v průměru 50 tis. Kč/m2 [5] a za skladové objekty cca
40 tis. Kč/m2. Na základě těchto informací je možné zařadit budovy do poptávky pro
pojišťovnu.
Tabulka 1: Seznam budov společnosti

Typ budovy

Rozloha (m2)

Počet pater

Orientační cena
(Kč)

Administrativní + výrobní

1 900

7

95 mil.

Administrativní

355

3

17 mil.

Sklad 1

890

1

36 mil.

Sklad 2

1 020

1

41 mil.

Budovy celkem

4 165

x

189 mil.
Zdroj: vlastní zpracování

V tabulce č. 2 je shrnut veškerý majetek společnosti, který chce pojistník pojistit. Pro
zadání poptávky je nutné znát jeho současnou hodnotu neboli pojistnou částku.
Tabulka 2: Soupis majetku společnosti

Cena (Kč)

Majetek
Budovy

189 000 000

Stroje

48 000 000

Elektronika

10 000 000

Vozidla

6 000 000

Zásoby

116 000 000

Hotovost

1 000 000

Software

23 000 0000
Zdroj: vlastní zpracování
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5. POPIS VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN A KRITÉRIÍ PRO ROZHODOVÁNÍ
V předchozích kapitolách bylo vyjmenováno, co vše je potřeba ve společnosti pojistit. Tato
kapitola se zaměří na pojišťovny, které požadovaná rizika kryjí. Ve druhé části kapitoly
budou stanovena kritéria, podle kterých se podnikatel bude rozhodovat o výběru nejlepší
varianty.

5.1. Vybrané pojišťovny
Podnikatelský subjekt bude hodnotit šest největších pojišťoven České republiky, mezi
kterými se bude rozhodovat podle pěti různých kritérií. Je vybráno právě šest pojišťoven
z důvodu, že ostatní z níže zmíněných se nezaměřují na podnikatelská rizika. Největší
pojišťovny dle podílu na trhu v ČR k 1. polovině roku 2019 jsou:
1. Kooperativa (24,1 %)
2. Česká pojišťovna (20,7 %)
3. Allianz (10,5 %)
4. ČSOB Pojišťovna (8 %)
5. Česká podnikatelská pojišťovna (7,4 %)
6. Generali (6,7 %)
7. UNIQA (5,4 %)
8. NN (2,7 %)
9. Metlife (2 %)
10. Cardif (1,9 %) [35]
Vzhledem k tomu, že v roce 2019 došlo ke sloučení České pojišťovny a Generali, největší
podíl na trhu má podle aktuálních informací současná Generali Česká pojišťovna.
Nyní bude blíže popsáno šest vybraných největších pojišťoven.
5.1.1.

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA

V současné době je již největší českou společností Generali Česká pojišťovna, a.s. se
sídlem v Praze 1, která dosahuje 28,7% podílu na trhu. Pojišťovna se základním kapitálem
4 000 000 000 má největší klientský kmen, který obsahuje 4 miliony klientů a zaměstnává
3096 osob. Zároveň se jedná o nejstarší pojišťovnu v historii České republiky, kdy její
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počátky sahají až do roku 1827. V roce 1991 vznikla akciová společnost Česká pojišťovna,
jak ji známe dnes. V roce 2019 koupila pojistný kmen pojišťovny Generali, čímž porazila
svou velikostí a tržním podílem Kooperativu a začala působit pod názvem Generali Česká
pojišťovna [33].
Jelikož se jedná o největší pojišťovnu na českém trhu, poskytuje nejvíce druhů pojištění, ze
kterých si klienti mohou vybrat. Jde o životní a úrazové pojištění, cestovní pojištění, pojištění
majetku, vozidel, odpovědnosti, mazlíčků a firemní pojištění. V rámci firmy je možné pojistit
vozidla (povinné ručení a havarijní pojištění), majetek (vč. přepravy zásilek), odpovědnost
(pro drobné podnikatele, profesní a obecná odpovědnost podnikatele), cestu (služební cesty,
pojištění záruky pro případ úpadku CK, pojištění klientů CK), finanční rizika (finanční ztráty,
smluvní záruky, záruky za celní dluh, finanční způsobilost dopravce). Specifickou oblastí je
zemědělské pojištění, kde je na výběr z pojištění plodin, hospodářských zvířat a lesů [34].
5.1.2.

KOOPERATIVA

Do nedávna největší českou pojišťovnou podle podílu na trhu byla Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8. Vznik této pojišťovny se datuje
k 1. březnu 1993, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších pojišťoven v České republice.
Pojišťovna se základním kapitálem neuvěřitelných 4 302 129 000 Kč obsluhuje 2,5 milionu
klientů a zaměstnává 4051 zaměstnanců. 1. ledna 2019 došlo k fúzi se společností Pojišťovna
České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Pardubicích, čímž narostl její
objem. Kooperativa je součástí mezinárodní skupiny VIG, která působí v Rakousku, ve
střední a ve východní Evropě [44]. Kooperativa se stala nejúspěšnější pojišťovnou roku 2020
v soutěži Zlatá koruna, kde se 6x umístila na prvních třech příčkách. Pojištění pro podnikatele
TREND se umístilo na prvním místě své kategorie, na třetím místě je pojištění START PLUS,
dále pojišťovna získala stříbrnou a bronzovou korunu v kategorii životní pojištění a stejně tak
v kategorii neživotní pojištění [66].
U této pojišťovny je možné pojistit majetek (nemovitost), vozidlo, život, cestu,
odpovědnost, podnikání, průmysl, města a obce.
Pojištění průmyslu zahrnuje pojištění majetku (živel, odcizení, vandalismus), pojištění
odpovědnosti (obecná odpovědnost za újmu na zdraví a na životě, na hmotné věci, na zvířeti
a za finanční škodu, odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku, členy orgánů
společnosti, poskytováním odborných služeb, povinná odpovědnost za újmu vzniklou
v důsledku závažné havárie), stavební a montážní pojištění (škody na věci, újma způsobená

27

jinému subjektu v souvislosti se stavbou nebo montáží), přerušení provozu (finanční ztráty –
ušlý zisk a fixní náklady) [40].
Pojištění podnikatelů je možné vybrat z několika kategorií – základní pojištění pro
podnikatele (TREND), balíčkové pojištění pro menší firmy (START PLUS), odpovědnost
manažerů, pojištění kybernetických rizik, přerušení provozu pro nezávislé činnosti (denní
odškodné), odpovědnost bytového družstva a společenství vlastníků, pojištění pro
provozovatele soukromých praxí (ordinace, lékárny), odpovědnost poskytovatele zdravotních
služeb, balíček pojištění pro hotely a penziony. Jelikož jde v této práci o pojištění výrobní
společnosti, bude dále rozebráno pojištění TREND, START PLUS, pojištění odpovědnosti
manažerů a pojištění kybernetických rizik.
Pojištění TREND a pojištění START PLUS zahrnují v podstatě všechny druhy pojištění,
které podnik může potřebovat. Patří sem pojištění nemovitých objektů, movitých předmětů,
skla, odpovědnosti za újmu a přerušení provozu [41].
Pojištění kybernetických rizik mohou využít všechny firmy, neziskové organizace
a podnikatelé, kteří uchovávají citlivá data třetích osob. Pojištění kryje škody na datech
v elektronické podobě, v případě nefunkčnosti počítačového systému, odpovědnost za újmu
způsobenou únikem dat v elektronické podobě, náklady regulatorního řízení, náklady na
obnovu dobrého jména, případně přerušení provozu. Škoda může být způsobena úmyslně
(hackerský útok), nedbalostním pochybením (PC bez dozoru) nebo DOS útokem (úmyslné
zahlcení počítačového systému, které způsobí nefunkčnost služby). Toto pojištění je možné
využít pouze v případě, kdy pojištěný dodržuje určitá bezpečnostní opatření a pravidla, jako
jsou silná hesla, antivirové programy apod. [39].
Pojištění odpovědnosti manažerů chrání společnost proti riziku škody vzniklé při výkonu
funkce členů představenstva, dozorčí rady, prokuristy, jednatele apod. Toto pojištění kryje
například ušlý zisk, špatné investice, pokles hodnoty akcií apod. Pojistné plnění je možné
využít na náklady spojené s očištěním dobrého jména, se zabavením majetku, na
pokuty a penále, při újmě na zdraví a další [42].
5.1.3.

ALLIANZ

Allianz pojišťovna, a.s. se sídlem v Praze 8 je součástí skupiny Allianz Group, která byla
založena v roce 1890 a v České republice působí od roku 1993. Od roku 2013 existuje také
Allianz penzijní společnost, a.s. která je součástí koncernu Allianz. V roce 2016 došlo k fúzi
se společností Wüstenrot pojišťovna, a.s. Základní kapitál společnosti nyní činí 600 milionů
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Kč, velikost kmene činí 1,2 mil. klientů a aktuálně zaměstnává téměř 800 zaměstnanců [2].
Společnost obsadila v soutěži Zlatá koruna první příčky v kategorii životní pojištění
s produktem ŽIVOT a neživotní pojištění s produktem MůjDomov [66].
Tato pojišťovna nabízí základní druhy pojištění pro osoby, vozidla, majetek, odpovědnost,
cestu a také spoření na penzi. Pro podnikatele Allianz poskytuje pojištění majetku, vozidel,
letadel, přerušení provozu, služebních cest, nekonání akce, přepravovaného nákladu,
technických rizik (pojištění strojů, elektroniky a dat, stavební a montážní pojištění),
odpovědnosti (za škodu způsobenou provozní činností, vadou výrobku, pojištění
odpovědnosti manažerů, provozovatelů letišť a výrobců letadel, pojištění klinických testů,
Global EKO), profesní odpovědnosti, mezinárodního obchodu (veškerá předchozí pojištění
mezinárodně), skupinové pojištění osob a zemědělské pojištění (plodin a hospodářských
zvířat) [3].
5.1.4.

ČSOB POJIŠŤOVNA

ČSOB Pojišťovna, a.s., která jediná nemá sídlo v Praze, ale v Pardubicích, vznikla již
v roce 1992. Patří do Skupiny ČSOB, pod kterou spadá banka (ČSOB), ČSOB Penzijní
společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring, Hypoteční banka, Poštovní spořitelna,
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS), Patria Finance a další. Československá obchodní
banka vznikla již v roce 1964 a obsluhuje asi 800 tisíc klientů [23]. Základní kapitál
pojišťovny činí 2 796 248 000 Kč, obsluhuje 1 266 705 klientů a zaměstnává 715 osob [21].
ČSOB Pojišťovna poskytuje pojištění majetku (stavba, domácnost), vozidel (povinné
ručení a havarijní pojištění nejen pro vozidla, ale také pro drony), psů a koček (u partnerské
společnosti PetExpert), odpovědnosti (občanská, z výkonu povolání), právní ochrany
a internetových rizik, životní pojištění, cestovní pojištění, pojištění pro firmy a živnostníky.
Firemní pojištění je nabízeno v různých variantách – pro živnostníky a menší firmy, pro firmy
a korporace, pro bytové domy, pro města a obce, pojištění odpovědnosti realitních
zprostředkovatelů, profesní odpovědnost, pojištění kybernetických rizik, pojištění faktur,
pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pojištění letectví a zemědělské
pojištění. Do podnikatelského pojištění (pojištění firem a korporací) jsou zařazeny tyto druhy
pojištění: živelní, odcizení, majetku, vozidel, strojů, elektronických zařízení, věcí při
přepravě, přepravovaných osob, přerušení provozu, právní ochrany, odpovědnosti, stavebněmontážní a kybernetických rizik [22].
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5.1.5.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8 působí
v České republice od roku 1995 a v roce 2005 se stala součástí skupiny Vienna Insurance
Group. Jedná se o třetího největšího poskytovatele povinného ručení, na které se zaměřuje
nejvíce. Se základním kapitálem 1 mld. Kč, více než jedním milionem klientů a s 852
zaměstnanci je podle velikosti pokrytí trhu pátou největší pojišťovnou v ČR [19]. V soutěži
Zlatá koruna obsadila druhé místo za produkt Pojištění podnikatelů a průmyslu [66].
Zajímavostí je, že jejím jediným akcionářem je Kooperativa pojišťovna.
Mezi nabízená pojištění společností ČPP opět patří pojištění osob (životní a úrazové),
majetku (dům, domácnost, psi), vozidel, odpovědnosti, podnikatelů a cestovní pojištění.
V oblasti pojištění podnikatelů je možné pojistit nejen podnikatele a průmysl, ale také
finanční způsobilost dopravce, finanční ztráty, úpadek cestovní kanceláře nebo terorismus.
Pro tuto práci bude relevantní pojištění podnikatelů a průmyslu, které zahrnuje pojištění
majetku na všechna rizika, živelní pojištění, vodovodní škody, odcizení a vandalismus, skla,
stroje a elektronika, výstavy a exponáty, finanční ztráty, přerušení provozu, nákladu a zásilky,
stavebně montážní pojištění a pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře. Dále sem patří
pojištění odpovědnosti, a to obecné odpovědnosti (způsobené třetí osobě provozní činností
nebo porušením právních povinností), odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem,
profesní odpovědnosti (týká se např. lékařů, notářů, realitních makléřů apod.) a odpovědnosti
silničního dopravce [20].
Důležité je také pojištění vozidel, kde ČPP nabízí klasické povinné ručení, havarijní
pojištění a následně doplňková pojištění, ze kterých je možné vybrat pojištění skel, asistence,
přírodních rizik, zavazadel, odcizení vozidla, pracovního stroje, úrazové pojištění, náhradní
vozidlo, MINIHAV (pojištění přírodních rizik a odcizení vozidla), SERVIS PRO (vyřízení
majetkové škody, odtah vozidla, zajištění náhradního vozidla, uhrazení opravy v plné výši),
KLIKA (úhrada škody na vlastním vozidle při zavinění nehody), GAP (v případě zničení
nebo odcizení vozidla bude vyplacena původní hodnota pojištěného vozidla) [18].
5.1.6.

UNIQA

UNIQA pojišťovna, a.s. sídlící v Praze 6 byla založena roku 1993. Základní kapitál
společnosti činí 500 mil. Kč, obsluhuje téměř 700 tisíc klientů a zaměstnává 541 osob.
V soutěži Nejlepší pojišťovna 2019 získala třetí místo a na žebříčku se tak umístila po sedmé,
v roce 2018 dokonce vyhrála první místo. V průběhu letošního roku došlo k fúzi se skupinou
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AXA, čímž společnosti UNIQA vzrostl nejen klientský kmen, ale také se zvýšil podíl na trhu.
V roce 2021 je v plánu úplné ukončení působení značky AXA a přejmenování celé skupiny na
UNIQA [60].
UNIQA pojišťovna poskytuje kompletní pojištění občanů i podnikatelů. Mezi pojištění
občanů řadí pojištění osob, majetku, vozidel a cestovní pojištění. Do pojištění podnikatelů je
zahrnuto pojištění majetku, odpovědnosti (újma na zdraví, škody způsobené vadným
výrobkem, škody na věcech převzatých, finanční škody), vozidel, přerušení provozu,
průmyslových rizik, úpadku cestovní kanceláře a ostatní (přeprava zásilek, zemědělské
pojištění, cestovní pojištění, stavebně montážní pojištění, pojištění výstav a další druhy
pojištění odpovědnosti). Pro malé a střední podnikatele pojišťovna nabízí komplexní balíček
Perfekt, ve kterém je zahrnuto pojištění majetku, odpovědnosti a asistenčních služeb. Do
asistenčních služeb je zařazena technická asistence (řešení havárií, opravy), právní asistence
a daňové poradenství, kyber a IT asistence (včetně zneužití karty nebo obnovy dat
z paměťového zařízení) [59].

5.2. Rozhodovací kritéria
Aby se pojistník mohl správně rozhodnout, kterou z nabízených variant si vybere a u které
pojišťovny se pojistí, je nutné stanovit kritéria, podle kterých se bude rozhodovat. Důležité
také je, určit jednotlivým kritériím váhy, pomocí kterých dojde k přiřazení určitému kritériu
vyšší hodnoty a jiným nižší.
Prvním z rozhodovacích kritérií je cena, která je pro pojistníka nejdůležitější a měla by být
co nejnižší, aby společnosti nevznikaly příliš vysoké náklady a aby se pojištění na úkor rizika
vyplatilo. Pojistník si však uvědomuje, že čím je nižší cena, tím může být nižší pojistné krytí.
Dalším důležitým kritériem je tedy celková výše krytí, které má být co nejvyšší, aby
společnost byla pojištěna na maximální škody. Třetí kritérium je nazvané bonus, který
vyjadřuje, zda pojišťovna nabízí něco navíc v balíčku kompletního pojištění oproti ostatním.
Čtvrtým kritériem, které pojistníka zajímá, je důvěra v pojišťovnu, což je možné hodnotit
například podle soutěží spokojenosti, výše poskytovaného plnění, velikosti pojišťovny
a jejího pojistného kmene nebo podle její historie. Předpokládáme, že čím déle je pojišťovna
na pojistném trhu, čím je větší, obsluhuje větší trh a čím více vyhrává soutěží, tím bude
pojišťovna důvěryhodnější, ochotnější vyplácet pojistné plnění, a tím spíše na to bude mít
dostatek finančních prostředků. Posledním zvoleným kritériem je počet dnů spoluúčasti
v případě pojištění přerušení provozu, která by měla být co nejkratší, jelikož podnikatel
chce, aby mu pojišťovna pokryla nejlépe všechny dny neočekávané pauzy.
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V následující tabulce č. 3 jsou zvoleným kritériím subjektivně přiděleny váhy, jejichž
celkový součet musí být roven jedné. Druhou možností by bylo nejdříve subjektivně rozdělit
body jednotlivým kritériím a následně podle jedné z metod uvedených v kapitole 3.1
vypočítat váhy. Stanovení vah je důležité pro výpočty v praktické části.
Tabulka 3: Určení vah kritérií

Kritérium

Požadavek

Váha

K1 Cena

Nejnižší (MIN)

0,30

K2 Celková výše krytí

Nejvyšší (MAX)

0,25

K3 Bonus

Nejvyšší (MAX)

0,20

K4 Důvěra

Nejvyšší (MAX)

0,10

Nejnižší (MIN)

0,15

K5 Spoluúčast při
přerušení provozu

Zdroj: vlastní zpracování

Nejdůležitější je pro pojistníka cena, která má být co nejnižší, poté je důležitá celková výše
krytí, která má být naopak co nejvyšší, dále by měla pojišťovna nabízet něco navíc oproti
konkurenci, spoluúčast v případě přerušení provozu by měla být co nejméně dnů a na konec
nejméně důležitá, ale stále podstatná, je pro pojistníka důvěra v pojišťovnu, která má být co
největší. Do kritéria důvěra vstupuje několik hledisek, která ovlivní jeho hodnotu. Jedním
z nich je umístění v soutěžích, což bude promítnuto v následujících dvou tabulkách.
V tabulce č. 4 jsou pro přehlednost vybrány kategorie, které jsou pro pojistníka relevantní
ze soutěže Zlatá koruna 2020. Jedná se o kategorie pojištění podnikatelů, neživotní pojištění
a životní pojištění. Objevují se zde 3 z vybraných pojišťoven. Nejčastěji se umístila
Kooperativa, což bude zohledněno při výběru pomocí vícekriteriálního rozhodování.
Nejdůležitějším pojištěním pro tuto práci je pojištění pro podnikatele, kde Kooperativa
vyhrála 1. a 3. místo [66].
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Tabulka 4: Soutěž Zlatá koruna 2020

Druh pojištění
Podnikatelské

1. místo
Kooperativa – TREND

2. místo

3. místo

ČPP – Pojištění

Kooperativa – START

podnikatelů a průmyslu

PLUS

Kooperativa –
Neživotní

Allianz – MůjDomov

Autopojištění
NAMÍRU

Životní

Allianz – ŽIVOT

Kooperativa – FLEXI

Kooperativa –
Majetkové pojištění
s připojištěním
kybernetických rizik
Kooperativa – NA
PŘÁNÍ
Zdroj: upraveno podle [66]

V tabulce č. 5 jsou vybrány dvě relevantní kategorie ze soutěže Pojišťovna roku 2019.
Jedná se o kategorii Pojišťovnu roku, kde pojišťovny hodnotila odborná komise, a Pojišťovnu
zákazníků s nejlepší zákaznickou zkušeností, která je hodnocena podle mezinárodní metodiky
Nunwood KPMG [49].
Tabulka 5: Soutěž Pojišťovna roku 2019

Kategorie
Pojišťovna roku
Pojišťovna zákazníků

1. místo

2. místo

3. místo

AXA

Allianz

Kooperativa

Česká pojišťovna

Allianz

x
Zdroj: upraveno podle [49]

Dále pojistníka zajímá, jak jsou na tom pojišťovny s výší pojistného plnění. Z tabulky č. 6
je patrné, která ze zvolených pojišťoven plní škody z neživotního pojištění nejvíce. Čísla
vycházejí z výše nákladů na plnění v procentech z celkového přijatého pojistného za rok 2015
a 2016, jelikož novější údaje nebyly k dispozici. Podle žebříčku je na tom nejlépe s plněním
pojistných událostí z neživotního pojištění Česká podnikatelská pojišťovna, která poskytla
z celkového přijatého pojistného 59 % na pokrytí nastalých škod [52].
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Tabulka 6: Plnění pojistných událostí z neživotního pojištění

Pojišťovna

Plnění (%)

ČPP

59

Kooperativa

58

Allianz

57

ČSOB Pojišťovna

51

UNIQA

51

Generali

50

Česká pojišťovna

49
Zdroj: upraveno podle [52]

V tabulce č. 7 je v procentech vyčísleno plnění pojistných událostí z přijatého pojistného
ze životního pojištění, kde je možné sledovat vysoké plnění u České pojišťovny. ČP na
škodách ze životního pojištění zaplatila o 13 % více než kolik obdržela na pojistném. Ostatní
pojišťovny se drží pod sty procenty. Čísla vycházejí ze stejných údajů jako v předchozí
tabulce. [52]
Tabulka 7: Plnění pojistných událostí ze životního pojištění

Pojišťovna

Plnění (%)

Česká pojišťovna

113

Allianz

97

ČSOB Pojišťovna

86

UNIQA

74

Kooperativa

67

ČPP

60

Generali

48
Zdroj: upraveno podle [52]
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Nejsložitějším kritériem pro určení konkrétních hodnot je důvěra v pojišťovnu, kterou
každý vnímá odlišně. V modelovém příkladě je pro toto kritérium vybráno několik hledisek,
na základě kterých mohou pojišťovny získat body (1-2-3), které budou sečteny a použity pro
toto kritérium ve výpočtech.
První z nich je počet soutěží, ve kterých se umístily na prvních třech příčkách. Pojišťovna
UNIQA se nevyskytuje v žádné z výše zmíněných soutěží, proto obdrží 1 bod. Česká
podnikatelská pojišťovna se umístila na druhém místě v soutěži Zlatá koruna 2020 v kategorii
Pojištění pro podnikatele, za což získává 2 body. Kooperativa se objevila 6krát v soutěži Zlatá
koruna 2020, kde mimo jiné vyhrála v kategorii Pojištění pro podnikatele s produktem
TREND a také obsadila třetí místo v soutěži Pojišťovna roku, čímž si vysloužila 3 body.
Další hledisko vychází opět z tabulek viz výše, kde pojistníka zajímá, v jaké výši daná
pojišťovna poskytuje pojistné plnění. UNIQA z neživotního pojištění poskytla plnění pouze
ve výši 51 % z přijatého pojistného (1 bod), Kooperativa poskytla 58 % z pojistného (2 body)
a ČPP poskytla největší podíl pojistného plnění na přijatém pojistném, a to 59 % (3 body).
V oblasti životního pojištění nejméně poskytla ČPP, a to pouze 60 % (1 bod), dále
Kooperativa 67 % (2 body) a největší poměr plnění k přijatému pojistnému měla UNIQA
se 74 procenty (3 body).
Dalším hlediskem je velikost pojišťovny, kterou pojistník hodnotí podle výše základního
kapitálu a velikosti pojistného kmene. Tyto informace jsou uvedeny v popisu jednotlivých
pojišťoven v páté kapitole. Nejnižší základní kapitál má UNIQA jakožto nejmenší
z porovnávaných pojišťoven, a to ve výši 500 mil. Kč (1 bod), druhá je ČPP se ZK ve výši
1 mld. Kč (2 body) a největším ZK přesahujícím 4 mld. Kč disponuje Kooperativa (3 body).
Nejmenší pojistný kmen má UNIQA s 0,7 miliony klientů (1 bod), dále ČPP
s cca 1 milionem klientů (2 body) a nejvíce klientů obsluhuje Kooperativa, a to 2,5 milionu
(3 body).
Poslední hledisko, které pojistníka zajímá, je historie společnosti, tzn. od jakého roku
pojišťovna působí v ČR. Podle tohoto hlediska se často (byť mylně) určuje, zda je společnost
stabilní, důvěryhodná a lidé v ní spatřují jistotu. UNIQA a Kooperativa vznikly již v roce
1993, díky čemuž obě získávají 3 body. Česká podnikatelská pojišťovna byla založena až
roku 1995, proto získává pouze 1 bod.
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V následující tabulce č. 8 je u každého hlediska vyplněn počet získaných bodů a jejich
součet, ze kterého vyplývá, že nejdůvěryhodnější pojišťovnou je Kooperativa s celkovými
16 body, dále ČPP s 11 body a nejméně důvěryhodná je UNIQA s 10 body, což mohla
způsobit zejména skutečnost, že je z porovnávané trojice nejmenší.
Tabulka 8: Hodnocení hledisek vstupujících do kritéria důvěra

Hlediska / Pojišťovny

UNIQA

ČPP

Kooperativa

Počet soutěží

1

2

3

Plnění z neživotního pojištění

1

3

2

Plnění z životního pojištění

3

1

2

Výše základního kapitálu

1

2

3

Velikost pojistného kmene

1

2

3

Historie

3

1

3

Celkový počet bodů

10

11

16
Zdroj: vlastní zpracování
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6. POROVNÁNÍ PRODUKTŮ VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN S VYUŽITÍM
VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ
V této kapitole budou popsány dostupné varianty pojištění a pro výběr optimální varianty
použity metody vícekriteriálního rozhodování. Bylo osloveno vybraných šest pojišťoven
s cílem získat nabídku pojištění pro vybraný výrobní podnik. Z těchto oslovených pojišťoven
byly vzhledem k náročnosti sestaveny nabídky pouze od tří pojišťoven, které budou dále
porovnávány a mezi kterými se bude pojistník rozhodovat. Jedná se o pojišťovnu UNIQA,
Česká podnikatelská pojišťovna a Kooperativa.

6.1. Popis nabídek vybraných pojišťoven
Pojišťovna UNIQA nabízí nejlevnější variantu s nejnižším pojistným ve výši 585 869
Kč/rok a zároveň s nejvyšším celkovým pojistným krytím v součtu 899 200 000 Kč. Pojištění
zahrnuje krytí pro případ živelních událostí, katastrof, FLEXA (požár, blesk, výbuch, pád
letadla) a vodovodních škod. Zvlášť je pojištěno riziko odcizení a vandalismu. Na tato rizika
je pojištěn následující majetek: budovy, stroje, elektronika, zásoby, hotovost, automobily,
software a skla. Dále je v nabídce zahrnuto přerušení provozu s pojistnou částkou 450 mil. Kč
na rok se spoluúčastí 2 dny, po které pojišťovna škodu nehradí. V rámci pojištění
odpovědnosti je nabízena obecná odpovědnost podniku, odpovědnost za škodu způsobenou
vadou výrobku, za škodu na věcech movitých užívaných a převzatých, za finanční škodu
a pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (D&O). Jako jediná pojišťovna UNIQA
nabízí připojištění asistenčních služeb za 900 Kč/rok, do kterých spadá technická asistence,
kyber & IT asistence, právní asistence a daňové poradenství. Z výluk je pro vybranou výrobní
společnost podstatné, že se pojištění budov nevztahuje na samostatně stojící opěrné zdi
a stavby dočasného charakteru (stavební buňky, stany), pojištění proti živlu nezahrnuje škody
způsobené zatečením atmosférických srážek a pojištění elektroniky se netýká obrazových,
zvukových a datových záznamů. Aby došlo k plnění, elektronika může být stará maximálně
10 let a stroje maximálně 15 let.
Na obrázku č. 4 je zachycen výstřižek z nabídky pojištění majetku od pojišťovny UNIQA.
Pro každý druh majetku je stanovena pojistná částka, která odpovídá současné hodnotě
pojištěné věci, spoluúčast, kterou se pojistník podílí na škodě v případě pojistné události,
pojistná hodnota, v jejíž výši bude plněno a je určena novou, časovou nebo obecnou cenou,
a nakonec je zde uvedeno roční pojistné za jednotlivé položky.
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Obrázek 4: Ukázka nabídky UNIQA
Zdroj: e-mailová komunikace

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí druhou nejlevnější variantu s ročním pojistným
625 678 Kč a druhým nejvyšším krytím v celkovém součtu 618 300 000 Kč. Do pojištění jsou
zařazeny stejné pojistné události a stejný majetek mimo pojištění vozidel, ale navíc oproti
předchozí nabídce jsou zde obsaženy náklady na demolici. Tato nabídka rovněž zahrnuje
pojištění přerušení provozu, a to ve výši 160 mil. Kč na rok se spoluúčastí 5 dnů. V tomto
případě bude pojišťovna krýt fixní náklady a ušlý zisk po celých 12 měsíců, ale pouze do výše
160 mil. Kč, což nezajistí veškeré náklady, které včetně zisku v případě přerušení provozu na
celý rok činí 450 mil. Kč. Pojištění odpovědnosti zahrnuje pouze obecnou odpovědnost
a odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku. Z výluk je zásadní, že se škody
nevztahují na majetek umístěný v podzemí, pojištění proti živlu nezahrnuje pád stromů
a stožárů, pojištění elektroniky se nevztahuje na mobilní telefony a ruční elektrické nářadí
a v případě přerušení provozu pojišťovna nehradí variabilní náklady. Aby došlo k plnění,
elektronika může být stará maximálně 5 let, mobilní stroje maximálně 8 let a stacionární
stroje maximálně 20 let.
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Nabídka od České podnikatelské pojišťovny je vyobrazena na obrázku č. 5, na kterém je
možné vidět všechna pojistná nebezpečí, pojištěný majetek, výši spoluúčasti, pojistné částky
(aktuální hodnota majetku) a výši pojistného za rok.

Obrázek 5: Ukázka nabídky ČPP
Zdroj: e-mailová komunikace

Poslední nabídka je od pojišťovny Kooperativa, kde roční pojistné činí 689 219 Kč
a celkový součet krytí je 522 500 000 Kč. Nabídka nezahrnuje pojištění vozidel ani náklady
na demolici a nic navíc oproti ostatním pojišťovnám nenabízí. Pojištění přerušení provozu je
ve výši 112,5 mil. Kč na čtvrt roku se spoluúčastí 3 dny. Tzn. že v tomto případě bude
pojišťovna vyplácet pojistné plnění maximální 3 měsíce bez prvních tří dnů a dále jsou
náklady v režii společnosti. Pojištění odpovědnosti zahrnuje obecnou odpovědnost,
odpovědnost za finanční škody a odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku nebo
práce. Mezi podstatné výluky patří, že pojištění přerušení provozu se nevztahuje na události
v důsledku omezení nebo přerušení dodávek energií a jiných médií a z pojištění vodovodního
nebezpečí nevzniká právo na plnění v případě zpětného vystoupnutí kapaliny z odpadního
potrubí způsobené přeplněním kanalizace v důsledku dešťů, povodní nebo záplav. Aby došlo
k plnění, elektronika může být stará maximálně 5 let a stroje maximálně 10 let.
Obrázek č. 6 zachycuje část nabídky od pojišťovny Kooperativa, která má jednotlivá
pojistná nebezpečí rozdělena, proto je na výstřižku pouze základní živel a povodně a záplavy.
U každého živlu je určen majetek, který je pojištěn a pojistná částka určená jako horní hranice
plnění, dále roční pojistné a společná spoluúčast. Zde je možné přehledně vidět, že se
spoluúčast pro živel liší od spoluúčasti pro povodně a záplavy.
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Obrázek 6: Ukázka nabídky Kooperativa
Zdroj: e-mailová komunikace

Rizika u všech oslovených pojišťoven jsou sjednána s platností na území České republiky
a se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč. To znamená, že v případě, kdy nastane pojistná událost,
pojistník se na ní bude touto částkou sám podílet. V případě vzniku škody v souvislosti
s přírodními katastrofami (nejčastěji povodně a záplavy) je spoluúčast ve výši 10 % ze
vzniklé škody, minimálně však 20 000 Kč. Pouze Kooperativa nastavila tuto spoluúčast na
5 %, minimálně však 25 000 Kč, což je výhodnější v případě rozsáhlejších škod, kdy se
pojistník na škodě podílí nižším procentem.
V následující tabulce č. 9 jsou hodnotící kritéria doplněna o jejich skutečné hodnoty dle
získaných nabídek. Bonus je něco, co pojišťovna zahrnula do nabídky navíc oproti ostatním,
u pojišťovny UNIQA je to odpovědnost D&O a pojištění vozidel, u ČPP jsou navíc zahrnuty
náklady na demolici a Kooperativa nenabízí navíc nic. Důvěra v pojišťovnu je hodnocena
z několika hledisek, podle kterých byly pojišťovny bodovány viz kapitola 5.2 a na základě
těchto získaných bodů budou dále porovnávány.
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Tabulka 9: Hodnotící kritéria

Kritéria / Varianty

V1 - UNIQA

V2 - ČPP

V3 - Kooperativa

K1 - Cena (Kč)

585 869

625 678

689 219

K2 - Výše krytí (tis. Kč)

889 200

618 300

522 500

K3 - Bonus

2

1

0

K4 - Důvěra (body)

10

11

16

2

5

3

K5 - Spoluúčast při
přerušení provozu (dny)

Zdroj: vlastní zpracování

6.2. Cenotvorba
Prvořadým kritériem pro pojistníka je cena, proto stojí za zmínku, co všechno může výši
pojistného ovlivnit. Nejdůležitější jsou obecně činnosti výkonu společnosti, které jsou
rozdílně rizikové. Často se výše pojistného odvíjí od nejrizikovější činnosti společnosti.
V případě, že jde o nízký podíl na celkovém fungování firmy, může se hodnotit mírněji.
Například pojištění truhlárny bude značně dražší než pojištění IT firmy. V případě našeho
podniku, vyrábějícího tiskárny, by se hodnotila lakovna tiskáren jako velmi riziková
a přihlíželo by se na různá protipožární opatření a zabezpečení. Pokud by tato zabezpečení
byla dostatečná nebo by lakovna nebyla umístěna v blízkosti ostatních budov, pojistné by se
pravděpodobně příliš nenavyšovalo. Rozdíl je i v tom, zda požární hlásiče předávají
informace pouze majiteli, nebo přímo hasičskému sboru. Do požárního hodnocení vstupuje
celkový komplex, ve kterém může s vybraným podnikem sdílet budovu jiná firma, která bude
vykonávat rizikové činnosti, kvůli kterým se zdraží naše pojistné.
Opakem požáru je povodňová zóna, která je pro určení pojistného stejně důležitá.
Pojišťovny nejčastěji rozlišují 4 povodňové zóny, podle kterých hodnotí rizikovost místa
pojištění (zejména u pojištění budov). Čím vyšší povodňová zóna, tím vyšší pojistné, nebo
dokonce majetek v tomto místě nepojistí vůbec, případně pouze do určitého limitu.
Povodňová zóna určuje, jak blízko se nachází vodní tok, průtok a mohutnost vodního toku,
jaká je pravděpodobnost jeho vylití a jak často se na daném místě povodně vyskytují [36; 55].
Pro toto určení existují povodňové mapy1, kde je možné dopředu si vyhledat, do jaké zóny

1

Dostupné z http://www.cap.cz/kalkulacky-a-aplikace/povodnove-mapy
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konkrétní místo spadá. Vybraný podnik se podle těchto map nachází ve druhé zóně s nízkým
rizikem povodně.
Vliv na cenu má také celkové zabezpečení budovy, nejen proti požáru. Samozřejmostí jsou
oplocení, zámky a poplachy. Dále firma může mít elektronický zabezpečovací systém nebo
najatou bezpečnostní agenturu.
V případě pojištění budov hraje roli typ stavby, zda jde o hotovou, zkolaudovanou, nebo
rozestavěnou budovu a z jakého je materiálu (maximální odolnost vůči požáru = nižší
pojistné). Materiál může být nehořlavý (beton, cihly, železo), částečně odolný (OSB desky)
nebo neodolný (dřevo).
Dalším zajímavým faktorem, který má na cenu vliv, je například vzdálenost od letiště,
nočních barů a restaurací, zda se budovy nacházejí na samotě nebo v centru města apod.
U pojištění obecně platí:
•

čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné,

•

čím více pojištěných rizik, tím nižší pojistná sazba (v celkové sumě je pojistné
logicky vyšší, ale pojišťovny jsou ochotné nabídnout slevu za propojištění),

•

čím vyšší pojistná částka, tím nižší pojistná sazba,

•

čím menší obrat, tím nižší pojistné,

•

čím nižší škodní průběh (žádná nebo několik málo pojistných událostí), tím nižší
pojistné,

•

čím důležitější klient, tím nižší pojistné,

•

stávající klient může získat nižší pojistné než nový klient přecházející od
konkurence.

Také v případě předložení konkurenční nabídky s lepší cenou má pojišťovna zájem
poskytnou vyšší slevu, aby klienta získala. Je možné poskytovat různé obchodní slevy,
případně využít probíhající akce (např. vyšší sleva za více produktů).
Pro pojišťovny bývá výhodnější uzavření více smluv na jednotlivé druhy pojištění. Pokud
nastane pojistná událost u jedné pojištěné věci a jsou samostatně oddělené budovy, stroje,
odpovědnost a další majetek, je jednodušší následně u poškozené věci změnit podmínky,
zvýšit pojistné nebo případně pojištění úplně vypovědět, než pokud by na všechna rizika
existovala pouze jedna pojistná smlouva.
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6.3. Porovnání nabídek pomocí výpočetních softwarů
Pro správné provedení výpočtu je v první řadě nutné převést všechna kritéria na
maximalizační, což je znázorněno v následující tabulce č. 10. V tomto případě je nutné
upravit kritérium cena a spoluúčast. K1 pro V1 je tedy 689 219 – 585 869 = 103 350, pro V2
689 219 – 625 678 = 63 541, pro V3 689 219 – 689 219 = 0, stejně tak pro K5. Nyní jsou
všechna kritéria maximalizační a je možné dále pokračovat.
Tabulka 10: Hodnotící kritéria upravená pro výpočet

Kritéria / Varianty

V1 - UNIQA

V2 - ČPP

V3 - Kooperativa

K1 - Cena (Kč)

103 350

63 541

0

K2 - Výše krytí (tis. Kč)

889 200

618 300

522 500

K3 - Bonus

2

1

0

K4 - Důvěra (body)

10

11

16

3

0

2

K5 - Spoluúčast při
přerušení provozu (dny)

Zdroj: vlastní zpracování

6.3.1.

MS EXCEL

První a nejjednodušší možností je použití metod vícekriteriálního rozhodování v programu
MS Excel, který má jistě každý na svém počítači. V tomto programu je možné pomocí vzorců
a určených postupů použít všechny tři vybrané metody.
První zvolenou metodou je metoda pořadí. Pro tuto metodu není nutné převádět všechna
kritéria na maximalizační, proto je zachována původní tabulka č. 9. Pro lepší přehlednost při
výpočtech je tabulka transformována z řádků do sloupců. V tabulce č. 11 jsou přidány řádky
Váha a Povaha, které budou podstatné pro další krok.
Tabulka 11: Metoda pořadí – výchozí tabulka
Varianty / Kritéria

K1 Cena

K2 Krytí

K3 Bonus

K4 Důvěra

K5 Spoluúčast

V1 UNIQA

585 869

889 200

2

10

2

V2 ČPP

625 678

618 300

1

11

5

V3 KOOP

689 219

522 500

0

16

3

0,3

0,25

0,2

0,1

0,15

MIN

MAX

MAX

MAX

MIN

Váha
Povaha

Zdroj: vlastní zpracování
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Dalším krokem je určení bodů u všech kritérií podle nejlepší hodnoty. Jelikož jsou zde
varianty pouze tři, budou rozdělovány tři body, jak je patrné z tabulky č. 12.
Tabulka 12: Metoda pořadí – bodování
K1 Cena

K2 Krytí

K3 Bonus

K4 Důvěra

K5
Spoluúčast

Součet

Pořadí

V1 UNIQA

3

3

3

1

3

13

1.

V2 ČPP

2

2

2

2

1

9

2.

V3 KOOP

1

1

1

3

2

8

3.

Varianty / Kritéria

Zdroj: vlastní zpracování

Posledním krokem je vynásobení každého kritéria vahou a součet vah u jednotlivých
variant. Pomocí této metody je možné seřadit varianty od nejlepší po nejhorší viz tabulka
č. 13.
Tabulka 13: Metoda pořadí – výsledná tabulka
K1 Cena

K2 Krytí

K3 Bonus

K4 Důvěra

K5
Spoluúčast

Součet

Pořadí

V1 UNIQA

0,9

0,75

0,6

0,1

0,45

2,8

1.

V2 ČPP

0,6

0,5

0,4

0,2

0,15

1,85

2.

V3 KOOP

0,3

0,25

0,2

0,3

0,3

1,35

3.

Varianty / Kritéria

Zdroj: vlastní zpracování

Druhou zvolenou metodou je metoda TOPSIS. Zde není nezbytný převod kritérií na
maximalizační, ale pro zrychlení výpočtu bude vycházeno z upravené tabulky č. 10.
Následující tabulka č. 14 je oproti metodě pořadí dále rozšířena o řádek druhé odmocniny
součtu původních čísel na druhou (√𝚺𝐲 𝟐 ), o ideální variantu H (nejvyšší číslo ve sloupci)
a bazální variantu D (nejnižší číslo ve sloupci). Hlavní obsah tabulky vypočítáme podle
vzorce 𝑤 =

𝑦
√Σy2

× 𝑣, kde y jsou původní hodnoty, v jsou váhy kritérií. Dále přibyly tři

sloupce, a to d+ (vzdálenost varianty od ideální) podle vzorce 𝑑 + = √𝛴(𝑤 − 𝐻)2 ,
d- (vzdálenost varianty od bazální) podle vzorce 𝑑 − = √𝛴(𝑤 − 𝐷)2 a c podle vzorce
𝑑−

𝑐 = 𝑑+ + 𝑑− , tyto hodnoty jsou v intervalu od 0 do 1, kdy 1 značí ideální variantu a 0 bazální
variantu. V našem případě se nejblíže 1 nachází první varianta s hodnotou 0,9261, díky čemu
se nabídka od pojišťovny UNIQA stává optimální variantou.
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Tabulka 14: Metoda TOPSIS
Varianty / Kritéria K1 Cena K2 Krytí

K3
Bonus

K4
Důvěra

K5
Spoluúčast

d+

d-

c

Pořadí

V1 UNIQA

0,2555

0,1848

0,1788

0,0457

0,1248

0,0274

0,3445

0,9261

1.

V2 ČPP

0,1571

0,1285

0,0894

0,0503

0

0,1922

0,1819

0,4862

2.

0

0,1086

0

0,0732

0,0832

0,3238

0,0876

0,2129

3.

0,3

0,25

0,2

0,1

0,15

MAX

MAX

MAX

MAX

MAX

V3 KOOP
Váha
Povaha
√Σy 2

121320,6 1202488 2,236068 21,84033

3,6055

H – ideální

0,2555

0,1848

0,1788

0,0732

0,1248

D – bazální

0

0,1086

0

0,0457

0
Zdroj: vlastní zpracování

Poslední metodou je metoda PROMETHEE, ve které je zásadní převod všech kritérií na
stejné (maximalizační) viz tabulka č. 10. Tato metoda vychází z porovnání každé dvojice
variant pro každé kritérium. Z tohoto důvodu je následující obrázek č. 7 pouze snímkem
obrazovky z programu MS Excel. Na tomto snímku je patrné, že se pro každé kritérium
porovná dvojice ve smyslu odečtení jedné hodnoty od druhé. Na diagonále jsou křížky,
jelikož se jedná o totožné varianty, které mezi sebou není třeba porovnávat. Dále je kladným
hodnotám přiřazena hodnota 1 a záporným 0. Buňkám s číslem 1 se přiřadí hodnota podle
váhy jednotlivých kritérií.

Obrázek 7: Tabulka z MS Excel pro výpočet metody PROMETHEE
Zdroj: vlastní zpracování
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V dalším kroku se hodnoty buněk sečtou a vytvoří se výsledná tabulka č. 15. V řádku Pjsou sečteny hodnoty svisle a ve sloupci P+ je vodorovný součet hodnot. V dalším sloupci jsou
negativní hodnoty toku P- odečteny od pozitivních hodnot P+, čímž se získá výsledné číslo,
podle kterého se stanoví pořadí variant (nejvyšší číslo značí nejvýhodnější variantu).
Tabulka 15: Metoda PROMETHEE – výsledná tabulka
V1 UNIQA

V2 ČPP

V3 KOOP

P+

P+ – P -

Pořadí

x

0,9

0,9

1,8

1,6

1.

V2 ČPP

0,1

x

0,75

0,85

-0,3

2.

V3 KOOP

0,1

0,25

x

0,35

-1,3

3.

P-

0,2

1,15

1,65

Varianty
V1 UNIQA

Zdroj: vlastní zpracování

Podle všech metod prováděných v programu MS Excel vychází jako nejvýhodnější
varianta nabídka od pojišťovny UNIQA, jako druhá zvažovaná Česká podnikatelská
pojišťovna a poslední, nejhorší je nabídka od pojišťovny Kooperativa.
6.3.2.

D-SIGHT

V online programu D-Sight [27] je možné zvolit vlastní varianty, kritéria, hodnoty vah, zda
je kritérium minimalizační nebo maximalizační a následně několika způsoby vyhodnotit
varianty. Výsledky je možné promítnout v několika druzích grafů, např. sloupcový, pavoučí,
diferenciace kritérií, nebo v tabulce s hodnotou „score“ a další.

Obrázek 8: D-Sight sloupcový graf
Zdroj: vlastní zpracování
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V tomto programu byla opět jako nejlepší varianta vyhodnocena UNIQA s 90 body
z celkových 150, dále ČPP s 42,5 body a Kooperativa s 17,5 body, jak je patrné
z předchozího obrázku č. 8.
Na následujícím pavoučím grafu (obrázek č. 9) je přehledně znázorněno, jaké kritérium je
maximální u které varianty. Pouze kritérium důvěra je maximální u Kooperativy, ostatní jsou
maximální u varianty UNIQA, u které je ale naopak minimální důvěra.

Obrázek 9: D-Sight pavoučí graf
Zdroj: vlastní zpracování

Nicméně to je patrné i ze sloupcového grafu na obrázku č. 10, kde jsou u jednotlivých
variant zobrazena kritéria s prvními dvěma nejvyššími hodnotami.

Obrázek 10: D-Sight sloupcový graf rozložení kritérií
Zdroj: vlastní zpracování
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V programu D-Sight je také umožněno porovnávat jednotlivá kritéria vůči všem variantám,
jako na obrázku č. 11, kde do grafu vstupuje kritérium důvěra. Jedná se o jediné kritérium, ve
kterém dosahuje nejlepších hodnot Kooperativa. Na ose x jsou umístěny hodnoty v intervalu
(10;16), kterých varianty nabývají. Na ose y je počet bodů s maximální hodnotou 100 bodů.

Obrázek 11: D-Sight graf diferenciace kritérií
Zdroj: vlastní zpracování

6.3.3.

1000MINDS

Dalším online programem je 1000minds [1], ve kterém je nutné zadat varianty a kritéria,
ale nikoli váhy jednotlivých kritérií. Ty jsou určeny pomocí porovnávání, kde uživatel
hodnotí, která dvojice je pro něj důležitější, případně zda jsou rovnocenné viz obrázek č. 12.

Obrázek 12: 1000minds hodnocení preferencí
Zdroj: vlastní zpracování
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Podle hodnocení dvojice možností v programu vyšly váhy následovně viz obrázek č. 13.
Oproti subjektivně určeným hodnotám má kritérium cena vyšší váhu a bonus a důvěra nižší
váhu. Jejich pořadí je ale stejné, takže se výsledek nezmění.

Obrázek 13: 1000minds váhy kritérií
Zdroj: vlastní zpracování

Na obrázku č. 14 jsou podle předchozích kroků varianty vyhodnoceny. Jako nejlepší
i tímto způsobem vychází UNIQA, dále ČPP a poslední Kooperativa.

Obrázek 14: 1000minds tabulka
Zdroj: vlastní zpracování
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Také v tomto programu je možné znázornit porovnání variant pomocí pavoučího grafu viz
obrázek č. 15, kde je patrné, že kromě jednoho kritéria dosahuje UNIQA nejvyšších hodnot.

Obrázek 15: 1000minds pavoučí graf
Zdroj: vlastní zpracování

Program 1000minds jako jediný z vybraných umí vyhodnotit všechny možné varianty,
které mohou nastat kombinací všech hodnot všech kritérií. Jak je možné vidět na obrázku
č. 16, UNIQA se se svými skutečnými hodnotami umístila na 4. místě z celkových 243
kombinací. Česká podnikatelská pojišťovna je 141. kombinací a Kooperativa 230. kombinací.

Obrázek 16: 1000minds kombinace možností
Zdroj: vlastní zpracování
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6.3.4.

DEXI

Dalším vybraným programem je DEXi [26], který je pro použití nutné nainstalovat do
svého počítače. Program umožňuje vytvořit si vlastní varianty a kritéria, která je možné
seřadit sestupně nebo vzestupně. Nejlepší využití je v případě tří variant, jelikož program
nabízí pouze tři hodnoty – negativní, neutrální a pozitivní. V případě více variant je nutné
zadat stejnou hodnotu vícekrát. Dalším negativem je, že není možné přiřadit kritériím váhy.
Po poměrně náročné orientaci v programu a vyplnění potřebných údajů je možné přenést
výsledky do grafů či tabulek. Tabulky pouze vyfiltrují nejhorší a nejlepší hodnoty kritérií
u jednotlivých variant, případně je možné porovnat varianty mezi sebou takovým způsobem,
že zobrazí hodnoty zabarvené červeně (nejhorší), černě (neutrální) a zeleně (nejlepší) podle
předem stanovené stupnice.
Přehledným výstupem z programu DEXi jsou grafy, které jsou zachyceny na obrázku
č. 17. Z nich je možné jednoduše určit, která varianta dosahuje nejvyšších hodnot
u jednotlivých kritérií. Například u ČPP je zřejmé, že se jedná o průměrnou variantu pouze
s jednou nejhorší hodnotou u kritéria spoluúčast. Nejlepší variantou je opět UNIQA, která
jasně vítězí nad ostatními se čtyřmi nejlepšími hodnotami z celkových pěti kritérií.

Obrázek 17: DEXi graf
Zdroj: vlastní zpracování
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6.4. Citlivost výsledků na změnu kritéria
Jelikož je pro pojistníka nejdůležitějším kritériem cena, autorka se rozhodla promítnout její
změnu do výpočtů a zjistit, zda a jak změna ceny ovlivní rozhodovací proces. Předpokladem
je, že se u varianty UNIQA cena zvýší a u varianty Kooperativa sníží. Toho lze jednoduše
dosáhnout výměnou jejich hodnot, což je znázorněno v tabulce č. 16. Dále budou výpočty
probíhat stejně jako v předchozí podkapitole, pouze se změnou hodnot u kritéria cena.
Tabulka 16: Hodnotící kritéria se změnou ceny

Kritéria / Varianty

V1 - UNIQA

V2 - ČPP

V3 - Kooperativa

0

63 541

103 350

889 200

618 300

522 500

K3 - Bonus

2

1

0

K4 - Důvěra (body)

10

11

16

3

0

2

K1 - Cena (Kč)
K2 - Výše krytí (tis. Kč)

K5 - Spoluúčast při
přerušení provozu (dny)

Zdroj: vlastní zpracování

Metoda pořadí ohodnotí kritérium cena přesně naopak, takže Kooperativa získá
v celkovém součtu o dva body více a UNIQA o dva body méně. Touto úpravou se změní
pořadí bodového hodnocení, viz tabulka č. 17, kde první stále zůstává UNIQA, ale na druhém
místě je nyní Kooperativa, která má o bod více než třetí ČPP.
Tabulka 17: Metoda pořadí – bodování se změnou ceny
K1 Cena

K2 Krytí

K3 Bonus

K4 Důvěra

K5
Spoluúčast

Součet

Pořadí

V1 UNIQA

1

3

3

1

3

11

1.

V2 ČPP

2

2

2

2

1

9

3.

V3 KOOP

3

1

1

3

2

10

2.

Varianty / Kritéria

Zdroj: vlastní zpracování

To je znázorněno rovněž v tabulce č. 18, kde se v závislosti na vahách jednotlivých kritérií
změnilo pořadí variant stejně jako v tabulce č. 17.
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Tabulka 18: Metoda pořadí – výsledná tabulka se změnou ceny
K1 Cena

K2 Krytí

K3 Bonus

K4 Důvěra

K5
Spoluúčast

Součet

Pořadí

V1 UNIQA

0,3

0,75

0,6

0,1

0,45

2,2

1.

V2 ČPP

0,6

0,5

0,4

0,2

0,15

1,85

3.

V3 KOOP

0,9

0,25

0,2

0,3

0,3

1,95

2.

Varianty / Kritéria

Zdroj: vlastní zpracování

Metodou TOPSIS získáme při změně ceny taktéž odlišné výsledky, nikoli však stejné
jako za použití metody pořadí. V tabulce č. 19 je možné sledovat celkovou změnu pořadí.
Optimální variantou se v tomto případě stává Kooperativa, ČPP zůstává jako druhá zvažovaná
varianta a bazální variantou je UNIQA.
Tabulka 19: Metoda TOPSIS se změnou ceny
Varianty / Kritéria K1 Cena K2 Krytí

K3
Bonus

K4
Důvěra

K5
Spoluúčast

d+

d-

c

Pořadí

V1 UNIQA

0

0,1848

0,1788

0,0457

0,1248

0,2570

0,2311

0,4734

3.

V2 ČPP

0,1571

0,1285

0,0894

0,0503

0

0,1923

0,1819

0,4862

2.

V3 KOOP

0,2555

0,1086

0

0,0732

0,0832

0,1989

0,2702

0,5760

1.

0,3

0,25

0,2

0,1

0,15

MAX

MAX

MAX

MAX

MAX

Váha
Povaha
√Σy 2

121320,6 1202488 2,236068 21,84033

3,6055

H – ideální

0,2555

0,1848

0,1788

0,0732

0,1248

D – bazální

0

0,1086

0

0,0457

0
Zdroj: vlastní zpracování

V případě použití metody PROMETHEE se změna promítne v konečné tabulce č. 20 se
stejným pořadím, jako tomu bylo u metody pořadí. Optimální variantou je stále UNIQA, na
druhém místě je po změně Kooperativa a poslední ČPP.
Tabulka 20: Metoda PROMETHEE se změnou ceny
V1 UNIQA

V2 ČPP

V3 KOOP

P+

P+ – P -

Pořadí

x

0,6

0,6

1,2

0,4

1.

V2 ČPP

0,4

x

0,45

0,85

-0,3

3.

V3 KOOP

0,4

0,55

x

0,95

-0,1

2.

P-

0,8

1,15

1,05

Varianty
V1 UNIQA

Zdroj: vlastní zpracování
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V naší analýze citlivosti na změnu ceny je možné pozorovat odchylky při použití různých
metod. Vzhledem k tomu, že dvě ze tří metod určily jako optimální variantu UNIQA,
rozhodovatel by ji vybral i v případě zvýšení ceny pojištění.
Dále jsou výsledky změny znázorněny v použitých programech. Na obrázku č. 18 je
možné sledovat rozložení bodů v programu D-SIGHT po změně ceny, kde již nejsou patrné
tak velké rozdíly mezi jednotlivými variantami. Stále vítězí UNIQA s 60 body, druhou je
Kooperativa s 47,5 body a poslední ČPP s 42,5 body.

Obrázek 18: D-Sight sloupcový graf se změnou ceny
Zdroj: vlastní zpracování

Na obrázku č. 19 jsou změny vyjádřeny v pavoučím grafu. Nejvyšší hodnoty u kritérií cena
a důvěra má Kooperativa, u krytí, bonusu a spoluúčasti UNIQA.

Obrázek 19: D-Sight pavoučí graf se změnou ceny
Zdroj: vlastní zpracování
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Program 1000minds umožňuje zobrazit výsledky v přehledné tabulce viz obrázek č. 20,
kde je jako nejlepší varianta vyhodnocena Kooperativa, druhá zvažovaná UNIQA a nejhorší
ČPP. Váhy jednotlivých kritérií jsou určeny podle subjektivního výběru mezi dvěma
možnostmi, které program nabízí. Výsledné váhy jsou zachyceny na obrázku č. 13, kde má
kritérium cena vyšší váhu, než byla v této práci stanovena, proto zde má její změna větší vliv
na pořadí.

Obrázek 20: 1000minds tabulka se změnou ceny
Zdroj: vlastní zpracování

Na obrázku č. 21 jsou výsledky znázorněny v pavoučím grafu, ze kterého je možné vyčíst,
že Kooperativa je nejlepší ve dvou kritériích a UNIQA ve zbylých třech. Vzhledem
k velkému rozsahu hodnot není graf natolik přehledný jako v programu D-SIGHT, kde jsou
body proporcionální. Je zde obtížné určit, zda má kritérium důvěra vyšší hodnotu
u Kooperativy nebo u ČPP.

Obrázek 21: 1000minds pavoučí graf se změnou ceny
Zdroj: vlastní zpracování
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V případě, že dojde ke změně ceny, není již nejlepší varianta na 4. místě, ale touto změnou
se posune až na 110. místo a UNIQA na 121. místo. Umístění je zobrazeno na obrázku č. 22.

Obrázek 22: 1000minds kombinace možností po změně ceny
Zdroj: vlastní zpracování

Posledním použitým programem je DEXi, který nejlépe zachycuje výsledky v grafech na
následujícím obrázku č. 23. Z grafů je patrné, že UNIQA dosahuje nejvyšších hodnot ve třech
kritériích a Kooperativa ve dvou. ČPP je průměrná, pouze u spoluúčasti je na tom nejhůře.

Obrázek 23: DEXi graf
Zdroj: vlastní zpracování
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7. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A VÝBĚR POJIŠTĚNÍ
Jelikož už byly zjištěny všechny potřebné informace, je možné vybrat konečnou variantu
pro pojištění podniku. Podle všech výše použitých metod a programů je UNIQA tou nejlepší
možnou variantou. Nedosahuje sice nejlepších výsledků u všech kritérií, ale jelikož má
nejhorší hodnotu pouze u jednoho kritéria, je již na první pohled jasné, že je tou nejlepší
možnou variantou. Pokud by však došlo ke změně ceny, která je pro pojistníka téměř
rozhodující, bylo by nutné tyto výsledky přehodnotit a projít rozhodovacím procesem znovu,
jak je naznačeno v kapitole 6.4.
Pojišťovna UNIQA nabízí nejnižší roční pojistné ze všech hodnocených variant, a to ve
výši 585 869 Kč/rok, rozsah krytí je u této nabídky nejvyšší, v celkové hodnotě
889 200 000 Kč. Dále jako jediná nabízí v kompletním balíčku pojištění odpovědnosti členů
orgánů společnosti a do pojištění majetku jsou zahrnuty také automobily. Oproti konkurenční
nabídce od ČPP však tato nabídka neobsahuje náklady na likvidaci. Spoluúčast v případě
přerušení provozu je u vítězné pojišťovny pouze 2 dny, z čehož pro podnikatele vyplývá, že
z případného celoročního výpadku musí mít našetřeno na pokrytí fixních nákladů pouze po
dobu dvou dnů. Jediného negativního hodnocení dosáhla UNIQA u kritéria důvěra, kde při
bodování získala pouze 10 bodů (oproti nejlepší Kooperativě s 16 body). UNIQA je nejmenší
z těchto pojišťoven, má nejnižší základní kapitál a nejmenší podíl na trhu, což znamená, že
obsluhuje nejméně klientů. Podíl pojistného plnění na pojistném má z hodnocených
pojišťoven rovněž nejmenší. Tato pojišťovna také dosud nezískala tolik kladných hodnocení
veřejností jako konkurence a ve vybraných soutěžích se ani jednou neumístila. Toto kritérium
má ale pro pojistníka nejnižší váhu a je jediným, ve kterém je vítězná pojišťovna oproti
oběma konkurenčním nabídkám horší, takže výsledky příliš neovlivnilo.
Použitím různých metod došlo k potvrzení předpokládaného výsledku a znázornění, jak
jednotlivé metody a programy fungují. V programu MS Excel byla zvolena metoda pořadí,
TOPSIS a PROMETHEE. Všechny metody seřadily varianty stejně – optimální variantou je
UNIQA, druhou zvažovanou ČPP a bazální, tedy nejhorší variantou je Kooperativa, která
dosahuje nejvyšších hodnot pouze u kritéria důvěra.
Dále byly použity zdarma dostupné programy D-SIGHT, 1000minds a DEXi, ve kterých se
výsledky shodují s metodami použitými v MS Excel. Zajímavostí z hodnocení variant
v předchozích výpočetních softwarech je, že jediný program 1000minds umožňuje sestavit
tabulku alternativ. V této tabulce je možné vyhledat hodnocené varianty a zjistit, na kolikátém
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místě ze všech možných kombinací se nacházejí. UNIQA je téměř bezchybná, jelikož se
nachází na čtvrtém místě z 243 možností.
Z toho všeho vyplývá, že společnost ABC, s.r.o. si zvolí nabídku od pojišťovny UNIQA,
díky které zejména sníží náklady společnosti, a to díky nízkému ročnímu pojistnému, vysoké
pojistné hodnotě majetku a pokrytí kompletních fixních nákladů včetně zisku v případě
přerušení provozu až na jeden rok. I přes to, že se u kritéria důvěra umístila na posledním
místě, je jistým způsobem důvěryhodná, jelikož se nachází mezi TOP 10 pojišťovnami podle
podílu na českém trhu a působí na něm již 27 let.
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ZÁVĚR
Tato práce se zabývala tématem pojištění podnikatelů, vzhledem ke studovanému oboru
Ekonomika a management podniku. Toto téma jistě nezasáhne v životě každého, ale celková
oblast pojišťovnictví je velice důležitá. V první části práce byly popsány pojmy související
s touto oblastí, se kterými by se měl seznámit každý, kdo vlastní nějaký majetek (byt, dům,
automobil), nebo řeší pojištění jakékoli odpovědnosti. Existují pojištění, která jsou ze zákona
povinná, takže je vhodné nebrat toto téma na lehkou váhu.
Jelikož práce hodnotí majetek výrobní společnosti, je nutné zajistit veškerý majetek
v osobním vlastnictví i pronájmu alespoň proti živlům, v případě zájmu pojištění rozšířit
například o odcizení a vandalismus. Většina pojišťoven nabízí tzv. pojištění FLEXA, do
kterého jsou zahrnuta nebezpečí požáru, blesku, výbuchu a pádu letadla. Dále je důležité
pojistit vozový park, zaměstnance a odpovědnost firmy. Pro případ odpovědnosti za
způsobenou škodu pojišťovny nabízejí několik různých produktů, což bylo popsáno v páté
kapitole u každé pojišťovny. Podnikatelé často řeší pojištění pro případ přerušení provozu,
cestovní pojištění pro své zaměstnance a další produkty specializované podle druhu jejich
vykonávané činnosti. Všechna tato pojištění byla popsána ve druhé kapitole. V případě zájmu
o pojištění by se měl podnikatel, nejčastěji jednatel společnosti, obrátit na svého makléře,
finančního poradce nebo obchodního zástupce pojišťovny.
Třetí kapitola uvedla čtenáře do problematiky vícekriteriálního rozhodování, kde byly
popsány jednotlivé metody pro určení váhy hodnotících kritérií a metody pro konečné
rozhodování. V další kapitole byla charakterizována vybraná společnost, jejíž majetek a rizika
jsou důležitá pro sestavení nabídky pojišťoven. Následně bylo vybráno a popsáno šest
pojišťoven, které se v České republice zabývají pojištěním podnikatelů a které by mohly
vyhovět požadavkům pojišťovaného podniku. V této kapitole byla současně určena kritéria,
podle kterých se následně zástupce vybrané společnosti rozhodoval při výběru optimální
varianty. Dále zde byla popsána jednotlivá hlediska vstupující do kritéria důvěra, které bylo
pomocí bodování nutné převést na kvantitativní kritérium.
Šestá kapitola je nejdůležitější pro praktickou část práce. V úvodu byly popsány konkrétní
nabídky tří pojišťoven, které ochotně spolupracovaly na tvorbě této diplomové práce. Více
nabídek pro porovnání se bohužel nepodařilo sehnat, proto podnikatel vycházel pouze z těchto
tří. Ve spolupráci s pojišťovnami v této práci také mohlo být přiblíženo, jak se tvoří cena
pojistného a od jakých možných parametrů se jeho výše odvíjí (například nebezpečí požáru či
povodně). Díky obdrženým hodnotám bylo dále možné v MS Excel provést výpočty
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vícekriteriálního rozhodování za použití tří odlišných metod. Dále byly hodnoty porovnány
pomocí dalších tří dostupných programů, které umí zobrazit výsledky především vizuálně.
V této kapitole byla také naznačena změna rozhodování v případě, pokud by se změnilo
nejdůležitější z kritérií, kterým je cena. Na závěr této práce byly získané informace
z praktické části shrnuty, zhodnoceny výsledky a došlo k výběru optimální varianty, kterou se
stala téměř bezchybná nabídka od pojišťovny UNIQA.
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