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ÚVOD 

Obor pojišťovnictví má dlouholetou historii nejen v České republice, ale i na celém 

světě. První náznaky, které vedly k vytvoření tohoto odvětví, se objevily jiţ v době 2500 let 

před naším letopočtem. V těchto dobách se lidé potkávali s problémy, jako je například 

vytváření skrytých míst s rezervními zásobami potravin pro případ nastání vojenských střetŧ 

nebo váţných nemocí. Od této doby do současnosti prošlo pojišťovnictví mnoha změnami. 

(Ducháčková, 2015, s. 11-12) 

Společně se šířením tohoto odvětví se začaly objevovat i rŧzné zpŧsoby motivace lidí, 

které měly za cíl motivovat k bezpečnějšímu nakládání s vlastním zdravím a majetkem. 

Ukázkovým příkladem v pojištění motorových vozidel je fungování bonus-malus systémŧ, 

v rámci kterých dobří řidiči získávají slevu na základním pojistném a špatní naopak přiráţku. 

Cílem této práce je popsat fungování bonus-malus systému pomocí Markovského 

řetězce a porovnat aktuálně pouţívané stupnice na českém pojistném trhu. Na základě 

komparace objevit silné a slabé stránky systémŧ. Získané poznatky otestovat při tvorbě 

nového modelu stupnice.  

Bakalářská práce je sestavena ze šesti hlavních kapitol. První kapitola je zaměřená 

na vysvětlení základních pojmŧ pro lepší pochopení celkové problematiky. V této části jsou 

vymezeny pojmy pojišťovnictví, riziko, risk management a základní principy fungování 

pojištění. Následující kapitola se věnuje teoretickému vymezení bonus-malus systému. 

Nachází se zde konkrétní ukázkový systém, který detailně vysvětluje fungování stupnice. 

V návaznosti na toto téma se další část práce věnuje teorii tvorby systému. Zde je vysvětleno 

základní fungování Markovských řetězcŧ a procesŧ. Nachází se zde ukázkový příklad, který 

vysvětluje základní postupy tvorby nového systému. Čtvrtá kapitola je zaměřená na výběr 

vhodných stupnic ke komparaci. Jednotlivé systémy jsou přehledně zpracovány a popsány. 

Mezi základní informace o systémech patří počet stupňŧ a nastavené přesuny při nastání 

pojistné události nebo při bezškodném prŧběhu. Následující kapitola je věnována komparaci 

jednotlivých systémŧ na základě nastavení stupnice a vypočítaného celkového vybraného 

pojistného. Při porovnání jsou popsány silné a slabé stránky jednotlivých systémŧ a jsou 

zde vysvětleny matematické postupy výpočtu. Poslední šestá kapitola vychází z poznatkŧ 

získaných při komparaci a je zaměřena na vytvoření vlastního systému, který je po sestavení 

porovnán a ohodnocen. 



13 

1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POJMY POJIŠŤOVNICTVÍ  

Celý svět je ovlivňován nahodilostí, která je součástí kaţdodenního ţivota všech lidí 

na planetě. Realizace nahodilé události mŧţe mít pozitivní nebo negativní dopad. Pozitivní 

dopad je vnímám jako jistá příleţitost, která se vyuţívá například v investování. Pro lepší 

pochopení problematiky je potřeba na začátku práce vysvětlit některé základní pojmy. 

1.1 Pojišťovnictví a pojištění  

Pojišťovnictví je specifická část ekonomického trhu, která se zaměřuje na poskytování 

pojistné ochrany za úplatu. Pojištění je nástroj, který zabezpečuje přesun negativních 

dŧsledkŧ při realizaci pojistného rizika z klienta na finanční instituci určenou pro tuto situaci 

pomocí zaplaceného pojistného. Pojištění slouţí k odstraňování negativních dopadŧ 

nahodilosti. Moţnost nastání nahodilé události, která znamená vznik škody, je závislá pouze 

na náhodě. Pojišťovna se snaţí sniţovat počet moţných rizik tím, ţe ovlivňuje chování klientŧ 

v případě krytí tzv. subjektivních rizik, a to pomocí rŧzných systémŧ jako jsou například 

spoluúčasti, bonusy, malusy apod. Hlavním cílem pojištění je sníţení finančních nákladŧ 

při realizaci pojistného rizika. (Ducháčková, 2015, s. 35) 

Pojišťovna ve snaze zlepšit své nabízené produkty, poskytuje i naturální sluţby, 

coţ v praxi znamená poskytnutí asistenční sluţby, na kterou se klient mŧţe obrátit v případě 

nastání pojistné události. Z finančního pohledu představuje pojištění tvorbu pojistného fondu 

a jeho následné rozdělování a uţití na ztráty vzniklé při realizaci pojistné události. Tyto 

události závisí pouze na náhodě, ale jejich pravděpodobnost nastání se dá odhadnout. 

(Ducháčková, 2015, s. 35) 

1.1.1 Fungování pojištění  

Pojistný vztah je zaloţen na základě pojistné smlouvy, která obsahuje povinnosti klienta 

a pojišťovny. Klient se zavazuje k placení pojistného v určité výši za pojistnou ochranu 

a pojišťovací společnost na sebe přebírá povinnost, poskytnout pojištěnému pojistné plnění 

v případě nastání pojistné události, která je obsaţena v seznamu krytých rizik ve smlouvě. 

Z pojistného, které pojišťovna vyinkasuje se tvoří tzv. kolektivní rezerva. Hlavním znakem 

kolektivní rezervy je, ţe se na tvorbě podílí všichni členové, kteří vyuţívají sluţby pojištění. 

Velikost příspěvkŧ, tedy pojistného, závisí na velikosti rizika, které se posuzuje na základě 

pravděpodobnosti, ţe se riziko uskuteční a na základě škod, které by při realizaci rizika 
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nastaly. Při tvorbě kolektivní rezervy není dŧleţitá velikost jednotlivých příspěvkŧ kaţdého 

člena, ale pouze celková výše, která zajistí správné fungování pojišťovny a celého systému 

pojištění. Správná velikost rezervy je taková, která pokryje negativní dŧsledky nahodilosti 

členŧ rizikového kolektivu. Vytvořená rezerva slouţí ke krytí dŧsledkŧ při realizaci 

pojistného rizika. (Ducháčková, 2015, s. 36-37) 

1.1.2 Pojistné riziko a jeho dělení  

Celý svět je ovlivňován nahodilou silou nepředvídatelných situací. Nahodilé události 

mohou mít kladné, ale i záporné dŧsledky. Nepředvídatelné situace vznikají za pŧsobení 

přírodních jevŧ, ale i zapříčiněné lidskou společností, a to především její nedokonalostí. 

Při neustálém zvyšování ţivotní úrovně dochází ke změnám v rŧzných směrech, 

a to například v ekonomickém, technickém a sociálním odvětví, které ale znamenají i větší 

riziko. Z tohoto dŧvodu je potřeba neustále sledovat měnící se dobu, předvídat a sniţovat 

moţná rizika a jejich dŧsledky. (Ducháčková, 2015, s. 17) 

Riziko je moţnost, ţe nastane určitá událost, která bude odlišná od ţádoucího stavu 

a nastane tedy nepříznivá odchylka. V pojišťovnictví má tento pojem veliký význam. 

Pojišťovna poskytuje ochranu před riziky a zároveň se sama vystavuje riziku. Dalším 

dŧleţitým pojmem je nejistota. V případě nejistoty, nejsou známé úplné informace, které 

by vedly k vyčíslení pravděpodobnosti nastání jevu. V případě úplné nejistoty nelze 

pravděpodobnost odhadnout. (Ducháčková, 2015, s. 17) 

1.2 Risk management 

Vědní disciplína, která neustále analyzuje ekonomickou činnost z hlediska 

potencionálních, zřetelných i skrytých rizik. Cílem této disciplíny je zahrnout moţné projevy 

rizik v trţní ekonomice do rozhodování, které se týká hospodářských záleţitostí. Risk 

management řídí konkrétní rizikový manaţer, který musí mít vysoké pravomoce, aby mohl 

dosáhnout přijatelného stupně bezpečnosti při optimálních nákladech na pojištění 

a preventivní opatření. Mezi hlavní úkoly manaţera patří: 

 omezit maximálně nastání rizika, a tím zamezit negativnímu dopadu na společnost; 

 řídit moţné dŧsledky při realizaci rizika. (Ducháčková, 2015, s. 24) 
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Vznik oboru se datuje na počátek padesátých let minulého století. Velké prŧmyslové 

společnosti ze západu chtěly kupovat pojistné krytí podle pravděpodobnosti nastání moţného 

rizika a vzniku negativních dopadŧ na společnost. 

Pro odvětví risk management je charakteristické vyuţívání inţenýrských, manaţerských 

a technických znalostí a dovedností. Vyuţívání všech dostupných podkladŧ, které vedou 

k zajištění maximální ochrany ţivotŧ, majetku a ţivotního prostředí. Hlavní prioritou 

pro ochranu jsou lidé a aţ následně jednotlivá aktiva. Systémová bezpečnost se zaměřuje 

na analýzu a řízení moţných negativních rizik během celého ţivotního cyklu určitého objektu. 

Potencionální riziko je chápáno jako určitá pravděpodobnost nastání pojistného rizika, které 

má negativní dŧsledky z hlediska finančního, ekonomického, fyzického atd. Určitý soubor 

okolností nebo činností, které mohou vést ke zpŧsobení nehody nebo katastrofy. (Daňhel 

et al., 2006, s. 31) 

Z praktického hlediska se risk management skládá z několika činností, které lze rozdělit 

například do tří fází (Daňhel et al., 2006, s. 31):  

1) Identifikace rizik; 

2) Ovládání rizika; 

3) Finanční eliminace dŧsledkŧ realizace rizika. 

1.2.1 Identifikace rizika  

Cílem první fáze je provést analýzu rizik, která má popisovat veškerá rizika, která 

mohou mít negativní dopad na ekonomický subjekt. Pro kvalitní analýzu rizik je potřeba vţdy 

zajistit tři základní body – identifikaci společně s kategorizací moţných rizik, kvantitativní 

zhodnocení realizace rizika a jeho moţných dŧsledkŧ. Při tvorbě analýzy je potřeba 

zodpovědět základní otázky – jaká rizika mohou společnost ohrozit?, jaká je pravděpodobnost 

realizace určitých rizik?, jaké jsou moţné dŧsledky? Je potřeba mít stále na paměti, 

ţe ani málo pravděpodobná realizace rizika není nemoţná. Z tohoto dŧvodu je potřeba kaţdé 

riziko řádně identifikovat a nikdy nepodceňovat moţnost nastání jeho realizace a výši dopadŧ. 

Charakteristickou vlastností rizik je, ţe se mohou vyvíjet a měnit v čase. Na kvalitu celkového 

procesu řízení rizik má velký vliv správně a kompletně provedená analýza. Identifikace rizik 

je dŧleţitou částí vědní disciplíny nazývané risk management. (Daňhel et al., 2006, s. 32) 
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1.2.2 Ovládání rizik 

Tato fáze se zabývá redukcí a eliminací rizika. Vstupem pro tuto fázi je kvalitně 

vypracovaná analýza rizik a výstupem jsou návrhy na preventivní opatření a ochranu před 

realizací rizika, která jsou implementována v další fázi procesu risk managementu. Cílem 

je minimalizovat moţnost nastání škodné události, nastavit správné bezpečnostní prvky 

a opatření pro eliminaci nastání rizika a moţných dŧsledkŧ. 

Konkrétní ukázkou zvládání rizika je například poţární riziko, kde se vyuţívají veškeré 

známé metody a znalosti pro zajištění ochrany aktiv a ţivotŧ. Normy, které jsou nastaveny 

uvnitř podniku musí být přísnější neţ normy hasičŧ. Úkolem hasičŧ je zachránit lidské ţivoty 

a zajistit, aby se oheň nešířil dál. Normy uvnitř podniku zajišťují dostatečné protipoţární 

opatření, které musí být podrobně popsány. Při přenesení rizika na pojišťovnu se přihlíţí 

na úroveň zabezpečení společnosti. (Daňhel et al., 2006. s. 32-33) 

Existuje mnoho druhŧ rizik, některá jsou velmi dobře zvládnutelná inţenýrskými 

znalostmi a některá jsou naopak ještě nepoznaná. V případě nově poznaných rizik 

je základním krokem správná identifikace a ohodnocení moţných dŧsledkŧ, které by realizací 

rizika vznikly. (Daňhel et al., 2006. s. 32-33) 

1.2.3 Finanční eliminace dŧsledkŧ realizace rizika  

Pro finanční eliminaci dŧsledkŧ při realizaci rizika se vyuţívají dva základní zpŧsoby. 

Prvním zpŧsobem je krytí škody vlastními finančními zdroji. Tento zpŧsob je vhodný spíše 

pro předvídatelné škody, které se opakují a jejich krytí lze financovat z vlastních zdrojŧ, 

popřípadě z úvěru, který neohrozí chod společnosti. Náklady na tyto dŧsledky jsou malé nebo 

střední velikosti, které lze financovat z rezerv subjektu. Tento zpŧsob je závislý na finanční 

situaci ekonomického subjektu. Druhým zpŧsobem krytí je přenos rizika na pojišťovnu. 

Za smluvenou částku přenese subjekt riziko na pojišťovnu, která se smlouvou zavazuje 

k úhradě škody při realizaci rizika. Tento zpŧsob krytí je vhodnou volbou například u rizika, 

jehoţ realizace by znamenala vysoké náklady pro společnost. (Daňhel et al., 2006. s. 34-35) 

Při hledání vhodného řešení je potřeba zhodnotit, zda z pohledu dlouhého časového 

období je pro subjekt výhodnější financovat dŧsledky z vlastních zdrojŧ nebo převést riziko 

na specializovanou instituci. Ochrana je poskytována za finanční úplatu jejichţ výše 

je sjednána ve smlouvě. Při převodu rizika dochází k tomu, ţe je subjekt za menší předem 
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známou částku ochráněn před rizikem, které by při realizaci zpŧsobilo katastrofální dŧsledky. 

(Daňhel et al., 2006. s. 34-35) 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ BONUS-MALUS SYSTÉMU 

K celkovému pochopení bonus-malus systémŧ a jejich fungování je potřeba si tento 

pojem dŧkladněji vysvětlit. V této kapitole bude definován pojem a na praktické ukázce bude 

vysvětleno fungování stupnic. 

2.1 Pojem bonus-malus systém  

Bonus-malus systém je nástroj v pojišťovnictví, který se vyuţívá především 

u havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou motorovým vozidlem. 

V systému jsou uplatňované tzv. bonusové a malusové třídy. Bonusové třídy obsahují slevu 

uvedenou v % ze základního pojistného. Malusové třídy obsahují přiráţky v % ze základního 

pojistného. Pohyb řidiče mezi jednotlivými třídami záleţí na počtu nahlášených pojistných 

událostí obvykle během jednoho roku. Pro tvorbu bonus-malus systému se vyuţívají 

Markovské řetězce. Systémy mají motivovat řidiče, aby se snaţili omezit nastání pojistné 

události například pravidelnou kontrolou vozidla, dodrţováním předpisŧ a ohleduplnosti 

na silnici. V případě, ţe řidič nemá pojistné události, mŧţe se dostat do nejlepší bonusové 

třídy, kde jeho pojistné mŧţe být například 50 % ze základního smluveného pojistného. 

2.2 Ukázka bonus-malus systému 

Následující bonus-malus systém je od společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., která tuto 

stupnici vyuţívá v pojištění automobilŧ. Systém je definován v pojistných podmínkách. 
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Tabulka 1 - Bonus-malus stupnice pojišťovny UNIQA, a.s. 

Stupeň bonusu/malusu Rozhodná doba 

(měsíce) 

Bonus Malus 

B10 120 a více 50 %  

B9 108 aţ 119 55 %  

B8 96 aţ 107 60 %  

B7 84 aţ 95 65 %  

B6 72 aţ 83 70 %  

B5 60 aţ 71 75 %  

B4 48 aţ 59 80 %  

B3 36 aţ 47 85 %  

B2 24 aţ 35 90 %  

B1 12 aţ 23 95 %  

Z 0 aţ 11 100 % 100 % 

M1 -1 aţ -12  110 % 

M2 -13 aţ -24  120 % 

M3 -25 aţ -36  130 % 

M4 -37 aţ -48  140 % 

M5 -49 aţ -60  150 % 

M6 -61 aţ -72  160 % 

M7 -73 aţ -84  170 % 

M8 -85 aţ -96  180 % 

M9 -97 aţ -108  190 % 

M10 -109 a méně  200 % 

Zdroj: (UNIQA, 2020) 

Ukázkový bonus-malus systém se skládá celkem z 21 tříd z nichţ je 10 bonusových, 

10 malusových a 1 třída je základní, ve které se nachází klient bez předchozího prŧběhu 

k posouzení. Při nastání pojistné události se klient přesune o tři třídy směrem dolŧ, 

kde se nachází vyšší pojistné. 

Přesuny mezi jednotlivými třídami se řídí podle dvou základních informací. První 

základní informace je třída, ve které se klient nachází v daný čas a druhá je počet pojistných 

událostí během rozhodné doby. Vyuţívají se zde Markovské řetězce a projevuje 

se Markovská vlastnost, která se vyznačuje bezpaměťovostí. Ve které třídě se klient bude 

nacházet, záleţí pouze na současné třídě a počtu pojistných událostí za konkrétní sledovanou 

dobu. Při rozhodování se nepřihlíţí k tomu, jak se klient do třídy dostal. 

Podle struktury systému je viditelné, ţe UNIQA rozlišuje dobré a špatné řidiče. 

Při vysoké nehodovosti se klient mŧţe v nejhorším případě dostat do třídy M10, kde je výše 

pojistného 200 % a v nejlepším případě do třídy B10, kde je výše pojistného 50 % 

z pŧvodního předepsaného pojistného. Některé pojišťovny vyuţívají pouze bonusový systém. 
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Klient s pojistnými událostmi se v tomto systému mŧţe dostat maximálně do základní třídy, 

kde je pojistné ve výši 100 %. Tento typ systému řadí do jedné skupiny řidiče, kteří nemají 

ţádný prŧběh k posouzení a řidiče s vysokým počtem pojistných událostí. 
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3 TEORIE TVORBY BONUS-MALUS SYSTÉMŦ 

Tato kapitola je zaměřena na teorii tvorby bonus-malus systémŧ, které jsou tvořeny 

na základě matematických modelŧ. Jednotlivé modely vychází z pravděpodobnostní teorie 

Markovských řetězcŧ. Základním krokem pro jejich aplikování je zjištění jednotlivých 

pravděpodobností přechodu mezi třídami ve stupnici. (Cipra, 2006, s. 366) Cílem je popsat 

vhodný postup pro tvorbu a hodnocení systému, který bude dále vyuţíván a prakticky 

zobrazen v další části bakalářské práce. 

3.1 Markovské řetězce 

Markovské řetězce téţ označovány jako Markovovy řetězce jsou diskrétní náhodné 

procesy s diskrétním časem. (Boháčová, 2021) 

3.1.1 Základní značení a vlastnosti 

 … prostor stavŧ 

 … pravděpodobnost, ţe na počátku (tj. v čase 0) se systém nachází ve stavu  

 … pravděpodobnost přechodu ze stavu  do stavu  během jednoho kroku, 

tj. pravděpodobnost, ţe systém, který je v čase  ve stavu , bude v čase  ve stavu  

Platí: 

  

  

  

   

Vektorový zápis: 

 … počáteční rozdělení pravděpodobnosti 

 … matice přechodu 
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Poznámka: Čtvercová matice s nezápornými prvky a řádkovými součty rovnými jedné 

se nazývá stochastická matice. Matice přechodu je stochastická matice. 

 … pravděpodobnost přechodu ze stavu  do stavu  během n krokŧ, 

tj. pravděpodobnost, ţe systém, který je v čase  ve stavu , bude v čase  ve stavu , 

zapisují se do matice   

 … rozdělení pravděpodobnosti stavŧ po  krocích  

Základní vlastnosti 

Definice:  

Posloupnost náhodných veličin , které mohou nabývat pouze hodnot 

z mnoţiny  se nazývá homogenní Markovŧv řetězec, pokud existuje 

stochastická matice  a počáteční rozdělení pravděpodobnosti  takové, 

ţe  a  

  

 

 

  0 1 2 … n-1 n   čas 

3.2 Markovské procesy 

Definice: 

Náhodný proces  má markovskou vlastnost, jestliţe -tice 

,  takové, ţe  

a  

Platí:  

 



23 

3.2.1 Základní vlastnosti 

Časová osa 

 

       

minulost       přítomnost  budoucnost 

 Budoucí vývoj náhodného procesu s markovskou vlastností nezávisí na vývoji 

v minulosti, ale pouze na současném stavu; 

 Náhodným procesŧm s markovskou vlastností říkáme markovské (nebo téţ 

Markovovy) procesy; 

 Je-li mnoţina  diskrétní, pak se jedná o tzv. markovský řetězec. 

Výhody markovských procesŧ 

S jejich pomocí lze modelovat mnoho reálných jevŧ. Výhodou Markovských procesŧ je, 

ţe budoucnost nezávisí na minulosti, ale pouze na přítomnosti. Jejich zpracování je poměrně 

snadné. Náhodné procesy s nezávislými přírŧstky mají vţdy markovskou vlastnost a jsou 

obvykle součástí statistických softwarŧ. 

3.3 Popis tvorby systému 

Pro lepší pochopení tvorby matice přechodu a výpočtu celkového vybraného pojistného 

bude postup popsán na konkrétním příkladu. 

Bonus-malus systém s 5 třídami a pojistnými částkami: 3000 Kč, 3500 Kč, 4000 Kč, 

4500 Kč a 6000 Kč. Pravidla nastavená v systému: 

1) bez nehody – posun do vyšší třídy, pokud je to moţné; 

2) 1 nehoda – posun o jednu třídu níţ; 

3) 2 nehody – posun o dvě třídy níţ; 

4) 3 a více nehod – posun do supermalusové třídy. 

Nově pojištění řidiči se zařazují do základní třídy. (Boháčová, 2017) 
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Tabulka 2 - Příklad bonus-malus systém 

Stupeň Pojistné částky 

B2 3000 Kč 

B1 3500 Kč 

Z 4000Kč 

M1 4500 Kč 

M2 6000 Kč 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Prvním krokem je vytvoření matic T, které popisují posuny, které nastanou v případě, 

kdyţ bude řidič bez pojistné události a co nastane při určitém počtu pojistných událostí. Tyto 

přesuny jsou definovány v zadání příkladu. Jednotlivé řádky a sloupce v matici označují třídy 

stupnice. Velikost matice je stanovena podle počtu stupňŧ v systému, tedy 5 stupňŧ znamená 

vytvoření matice 5x5. V prvním řádku matice T(0), který značí třídu M2 se zapíše jednička 

na pozici tam, kam se přesune řidič, který neměl pojistnou událost. Řidič bez nehody 

se posouvá podle pravidel o jednu třídu nahoru, pokud je to moţné. Z třídy M2 se klient 

přesune do skupiny M1. Na tomto principu se vytvoří matice T pro jednotlivé výše nehod. 

    

    

Pro kompletní vyřešení příkladu je potřeba vypočítat pravděpodobnosti pro jednotlivé 

počty nehod. Pro výpočet je vyuţito Poissonovo rozloţení. „Náhodná veličina X udává počet 

událostí, které nastanou v jednotkovém časovém intervalu (resp. v jednotkové oblasti), 

přičemž k událostem dochází náhodně, jednotlivě a vzájemně nezávisle. Parametr 

λ > 0 je střední hodnota počtu těchto událostí.“ (Budíková, 2010, s. 95) 

 

Následující tabulka zobrazuje vypočítané pravděpodobnosti pro jednotlivé počty nehod, 

které byly vypočítány pro frekvenci nehodovosti 0,04. 
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Tabulka 3 - Pravděpodobnosti přechodu 

Pravděpodobnost  0,04 

P(0) 0,960789 

P(1) 0,038432 

P(2) 0,000769 

P(3+) 1,02E-05 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Pro sestavení kompletní matice přechodu bylo potřebné provést součin jednotlivých 

pravděpodobností přechodŧ a matic T podle počtu pojistných událostí. Po roznásobení 

se matice sečetly a vznikla výsledná matice přechodu P. 

 

Pro kompletní řešení je potřeba vypočítat stabilizované rozloţení systému, které vychází 

z matice přechodu a základního rozloţení, které bude označováno α. Všichni řidiči se 

v základním rozloţení nacházejí ve třídě Z. Výpočet stabilizovaného rozloţení označovaného 

α
(s)

 vychází ze součinu základního rozloţení a matice přechodu. Rozloţení po jednom roce 

se vypočítá následovně: 

α(1) 
= α

 
P 

Výpočet pro rozloţení řidičŧ po dvou letech:  

α
(2) 

= α
(1) 

P 

Rozloţení se stabilizovalo po 10 letech. U sloţitějších systémŧ mŧţe stabilizace trvat 

o mnoho let více. Stabilizované rozloţení zaokrouhlené na 4 desetinná místa: 

α
(10) 

= (0,0000  0,0001  0,0024  0,0391  0,9584) 

Z rozloţení je patrné, ţe 95,84 % řidičŧ se nachází ve třídě B2 a nepatrná část řidičŧ 

ve třídě M2. Vybrané pojistné pro jednotlivé třídy vypočítané na základě stabilizovaného 

rozloţení. 
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Tabulka 4 - Vybrané pojistné na základě stabilizovaného rozloţení 

Stupeň Vybrané pojistné v Kč 

B2 5 750 108  

B1 176 025 

Z 9 494 

M1 626 

M2 110 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Na základě přehledu je celková výše vybraného pojistného při stabilizovaném rozloţení 

5 936 363 Kč. 
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4 ANALÝZA BONUS-MALUS SYSTÉMŦ UŢÍVANÝCH NA ČESKÉM 

POJISTNÉM TRHU  

Tato část bakalářské práce se konkrétně zaměří na bonus-malus systémy vyuţívané 

v pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Cílem této kapitoly je vybrat 

bonus-malus systémy konkrétních pojišťoven pŧsobících na českém trhu ke komparaci. 

Dále nalézt vhodná kritéria pro analýzu, popsat rozdělení a základní charakteristiky systému. 

Výsledné porovnání je provedeno na základě celkové výše vybraného pojistného pro parametr 

λ, který značí zvolenou frekvenci nehodovosti. 

4.1 Výběr bonus-malus systému 

Proces výběru bonus-malus systémŧ se zaměřil na systémy vyuţívané na českém 

pojistném trhu konkrétně v oblasti povinného ručení vozidel. Pro komparaci byly vybrány 

bonus-malus systémy pojišťoven, jejichţ předepsané smluvní pojistné v oblasti motorových 

vozidel v roce 2020 dosahovalo čtyř nejvyšších hodnot. Údaje byly získány ze statistik České 

kanceláře pojistitelŧ s platností ke dni 4.2.2021. (ČAP, 2021) 

Pro komparaci byly vybrány čtyři systémy pojišťoven Generali Česká pojišťovna a.s., 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s. a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group. Podíl těchto pojišťoven podle počtu pojištěných vozidel tvoří 

necelých 72 % z celkového počtu k 31.12.2020. (ČKP, 2021) 

Pro vypracování analýzy bylo základem získání potřebných informacích o vybraných 

bonus-malus systémech. Tyto informace byly získány z pojistných podmínek pojišťoven. 

4.2 Bonus-malus systém Generali České pojišťovny  

Uvedený systém se vyuţívá v rámci povinného ručení vozidel. Stupnice byla získána 

ze všeobecných podmínek, které se nacházejí na webových stránkách pojišťovny. Následující 

tabulka popisuje nastavení systému. 
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Tabulka 5 - Bonus-malus stupnice GČP 

Stupeň bonusu/malusu Rozhodná doba 

(měsíce) 

Bonus Malus 

 

B11 132 a více 55 %  

B10 120 a 131 54 %  

B9 108 aţ 119 53 %  

B8 96 aţ 107 52 %  

B7 84 aţ 95 49 %  

B6 72 aţ 83 46 %  

B5 60 aţ 71 43 %  

B4 48 aţ 59 41 %  

B3 36 aţ 47 39 %  

B2 24 aţ 35 37 %  

B1 12 aţ 23 27 %  

Z – základní pojistné 0 aţ 11 0 % 0 % 

M1 -1 aţ -12  25 % 

M2 -13 aţ -24  50 % 

M3 -25 aţ -36  75 % 

M4 -37 aţ -48  100 % 

M5 -49 a méně  150 % 

Zdroj: (Generali Česká pojišťovna, 2020) 

Uvedený systém se skládá ze 17 tříd. Systém je rozdělený na 10 bonusových 

a 5 malusových tříd. Součástí je i základní třída, kde se nachází nový klient, který nemá 

k posouzení ţádný prŧběh. Řidič se mŧţe v nejlepším případě dostat na částku 45 % 

ze základního pojistného a v nejhorším případě aţ na 250 % ze základního předepsaného 

pojistného. 

Tabulka 6 - Základní informace o stupnice GČP 

Počet stupňŧ Posun po 1 roku 

bez nahlášení pojistné 

události 

Posun při nahlášení 

pojistné události 

17 +1 -2 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Klient se za kaţdých 12 měsícŧ bez nehody přesune o 1 třídu nahoru a dosáhne 

tak niţšího pojistného. Za kaţdou nahlášenou pojistnou událost se řidič přesune o 2 třídy níţe. 

V případě nahlášení pojistné události je řidiči strţeno 24 měsícŧ z rozhodné doby. 
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4.3 Bonus-malus systém pojišťovny Kooperativa 

Dalším systémem zvoleným ke komparaci je stupnice od pojišťovny Kooperativa. 

Princip fungování a nastavení stupnice je popsán v souboru pojistných podmínek pro pojištění 

vozidel, který se nachází na webových stránkách pojišťovny. 

Tabulka 7 - Bonus-malus stupnice KOOP 

Stupeň bonusu/malusu Rozhodná doba 

(měsíce) 

Bonus Malus 

B10 120 a více 50 %  

B9 108 aţ 119 45 %  

B8 96 aţ 107 40 %  

B7 84 aţ 95 35 %  

B6 72 aţ 83 30 %  

B5 60 aţ 71 25 %  

B4 48 aţ 59 20 %  

B3 36 aţ 47 15 %  

B2 24 aţ 35 10 %  

B1 12 aţ 23 5 %  

Z – základní pojistné 0 aţ 11 0 % 0 % 

M1 -1 aţ -12  10 % 

M2 -13 aţ -24  20 % 

M3 -25 aţ -36  30 % 

M4 -37 aţ -48  50 % 

M5 -49 aţ -60  80 % 

M6 -61 a méně  120 % 

Zdroj: (Kooperativa, 2020) 

Z následujícího systému je zřejmé, ţe se skládá ze 17 stupňŧ stejně jako předchozí 

stupnice. V tabulce se nachází základní stupeň, kde je pojistné ve výši 100 % ze základního 

předepsaného pojistného. Dále se systém skládá z 10 bonusových tříd, které stanovují slevu 

na pojistném a z 6 malusových tříd, které stanovují přiráţku. Maximální hodnota bonusu 

je ve výši 50 % a malusu 120 %. 

Tabulka 8 - Základní informace o stupnici KOOP 

Počet stupňŧ Posun po 1 roku 

bez nahlášení pojistné 

události 

Posun při nahlášení 

pojistné události 

17 +1 -3 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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Při nahlášení pojistné události se rozhodná doba zkracuje o 36 měsícŧ a klient 

se přesouvá o 3 třídy směrem dolŧ. Za kaţdý bezškodný rok se k rozhodné době přičítá 

12 měsícŧ a klient se přesune o jednu třídu směrem dolŧ. 

4.4 Bonus-malus systém pojišťovny Allianz 

Následující systém je od společnosti Allianz. Stupnice je popsána v pojistných 

podmínkách v programu Autopojištění 2015, které se zaměřují na havarijní pojištění 

a na pojištění z odpovědnosti motorového vozidla. 

Tabulka 9 - Bonus-malus stupnice Allianz 

Stupeň bonusu/malusu Rozhodná doba 

(měsíce) 

Bonus Malus 

B10 120 a více 50 %  

B9 108 aţ 119 48 %  

B8 96 aţ 107 46 %  

B7 84 aţ 95 43 %  

B6 72 aţ 83 40 %  

B5 60 aţ 71 37 %  

B4 48 aţ 59 34 %  

B3 36 aţ 47 31 %  

B2 24 aţ 35 28 %  

B1 12 aţ 23 20 %  

Z – základní pojistné 0 aţ 11 0 % 0 % 

M1 -1 aţ -12  25 % 

M2 -13 aţ -24  50 % 

M3 -25 aţ -36  75 % 

M4 -37 aţ -48  100 % 

M5 -49 a méně  150 % 

Zdroj: (Allianz, 2015) 

Bonus-malus systém společnosti Allianz se liší oproti dvěma předcházejícím především 

celkovým počtem tříd. Stupnice je sloţena pouze ze 16 stupňŧ. Stejně jako u předchozích 

systémŧ se nachází v přehledu základní třída ve výši 100 %. Dále se stupnice skládá 

z 10 bonusových tříd, které zaručují řidiči slevu na pojistném. Nejvyšší sleva se nachází 

ve třídě B1 v hodnotě 50 %. Z tabulky je patrné, ţe obsahuje i 5 malusových tříd. Nejvyšší 

malusová třída M5 obsahuje přiráţku k základnímu předepsanému pojistnému ve výši 150 %. 
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Tabulka 10 - Základní informace o stupnici Allianz 

Počet stupňŧ Posun po 1 roku 

bez nahlášení pojistné 

události 

Posun při nahlášení 

pojistné události 

16 +1 -3 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

V případě bezškodného prŧběhu se k rozhodné době přičítá 12 měsícŧ a řidič 

se posouvá o 1 třídu nahoru. Do nejvyšší bonusové třídy se klient mŧţe dostat ze základní 

třídy po 10 letech bez nahlášení pojistné události. Při nastání pojistného plnění je od rozhodné 

doby odečteno 36 měsícŧ a klient se přesune o 3 třídy směrem dolŧ. 

4.5 Bonus-malus systém České podnikatelské pojišťovny 

Poslední stupnice, která byla vybrána pro analýzu a komparaci je od společnosti Česká 

podnikatelská pojišťovna. Systém vychází z pojistných podmínek Autopojištění Combi Plus 

IV 1/20. 

Tabulka 11 - Bonus-malus stupnice ČPP 

Stupeň bonusu/malusu Rozhodná doba 

(měsíce) 

Bonus Malus 

B10 120 a více 50 %  

B9 108 aţ 119 45 %  

B8 96 aţ 107 40 %  

B7 84 aţ 95 35 %  

B6 72 aţ 83 30 %  

B5 60 aţ 71 25 %  

B4 48 aţ 59 20 %  

B3 36 aţ 47 15 %  

B2 24 aţ 35 10 %  

B1 12 aţ 23 5 %  

Z – základní pojistné 0 aţ 11 0 % 0 % 

M1 -1 aţ -12  10 % 

M2 -13 aţ -24  30 % 

M3 -25 aţ -36  50 % 

M4 -37 aţ -48  80 % 

M5 -49 aţ -60  110 % 

M6 -61 a méně  150 % 

Zdroj: (Česká podnikatelská pojišťovna, 2020) 

Z tabulky je patrné, ţe systém se skládá ze 17 stupňŧ. Tento počet je stejný jako 

u prvních dvou systémŧ. Stupnice je sloţena ze základní třídy, kde je výše pojistného 100 %. 

Dále je tabulka tvořena 10 bonusovými třídami, kde nejvyšší sleva v B10 dosahuje hodnoty 



32 

50 % tedy polovinu ze základního pojistného. Klient, který je v základní třídě mŧţe 

na nejvyšší moţný bonus dosáhnout po 10 letech bez pojistné události. V přehledu se také 

nachází 6 malusových tříd, kde nejvyšší přiráţka v M6 je ve výši 50 %. 

Tabulka 12 - Základní informace o stupnici ČPP 

Počet stupňŧ Posun po 1 roku 

bez nahlášení pojistné 

události 

Posun při nahlášení 

pojistné události 

17 +1 -2 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

V případě pojistné události se rozhodná doba zkracuje o 24 měsícŧ. Klient se tedy 

za kaţdou nahlášenou událost posune o 2 třídy dolŧ. Za bezškodný prŧběh se k rozhodné době 

přičítá 12 měsícŧ a řidič se přesune o 1 třídu směrem nahoru. 

4.6 Shrnutí charakteristik systémŧ 

Pro charakteristiku a následnou komparaci byly vybrány 4 systémy od českých 

pojišťoven, které mají na trhu největší zastoupení v oblasti pojištění motorových vozidel. 

Všechny stupnice byly zpracovány do přehledných tabulek s popisy jednotlivých tříd a výší 

bonusŧ a malusŧ uvedených v %. Do charakteristiky systémŧ byly uvedeny základní 

informace, které mají vliv na fungování jednotlivých stupnic. Prvním údajem byl počet 

stupňŧ, který se pohyboval na hodnotách 16 a 17. Další informace se jiţ týkaly přesunŧ mezi 

jednotlivými třídami při pojistném plnění a při bezškodném prŧběhu. 
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5 KOMPARACE BONUS-MALUS SYSTÉMŦ UŢÍVANÝCH NA ČESKÉM 

POJISTNÉM TRHU  

Následující kapitola se bude věnovat celkovému srovnání vybraných bonus-malus 

systémŧ vyuţívaných na českém pojistném trhu. Systémy budou porovnány na základě 

určitých parametrŧ, které budou blíţe popsány v další části kapitoly. 

5.1 Základní srovnání bonus-malus systémŧ 

Z předcházející kapitoly je zřejmé, ţe systémy jednotlivých pojišťoven jsou si velmi 

podobné. Počet tříd ve stupnici je odlišný pouze u pojišťovny Allianz, ve které se nachází 

pouze 16 stupňŧ. Zbylé tři pojišťovny vyuţívají systém se 17 třídami. Při takovém počtu 

stupňŧ lze stále se systémem přehledně pracovat, a také dává šanci vytvořit poměrně dobré 

nastavení bonusových a malusových tříd. Mŧj názor je, ţe počet tříd v systému by neměl mít 

veliký vliv na celkové hodnocení stupnice. 

Na první pohled je zřejmé, ţe dvě pojišťovny vyuţívají 6 malusových tříd a další dvě 

vyuţívají pouze 5 malusových tříd. Výše přiráţek u Allianz a Generali České pojišťovny jsou 

stejné. Základní rozdíl u Kooperativy a České podnikatelské pojišťovny je ve výši hodnoty 

přiráţky v nejvyšší třídě stupnice. Maximální přiráţka u Kooperativy je 120 %, zatímco 

u České podnikatelské pojišťovny je 150 %. U většiny systémŧ je nastavená nejvyšší moţná 

přiráţka na hodnotu 150 %. 

Při porovnání bonusové části stupnice je zřejmé, ţe většina systémŧ vyuţívá 

10 bonusových tříd. Jedinou výjimkou je systém od Generali České pojišťovny, který vyuţívá 

systém s 11 bonusovými stupni a nejvyšší sleva na pojistném je ve skupině B11 ve výši 55 %. 

Bonusový systém Kooperativy a České podnikatelské pojišťovny je stejný. Výše bonusu 

se vţdy při posunu o jednu třídu nahoru zvýší o 5 % a nejvyšší sleva je ve výši 50 %. Allianz 

má svŧj bonusový systém sestaven z 10 tříd stejně jako dvě zmíněné pojišťovny. Základní 

rozdíl je v rozloţení výše slev v jednotlivých třídách. Bonus ve třídě B1 dosahuje hodnoty 

ve výši 20 % a postupně se zvyšuje ze začátku o 8 % a poté o 3 %. Od třídy B8 se hodnota 

zvyšuje uţ pouze o 2 %. Nejvyšší sleva na pojistném se nachází ve třídě B10 ve výši 50 %. 

Podle mého názoru by rozloţení stupnice mělo mít významný vliv na celkovou výši 

vybraného pojistného. 
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Tabulka 13 - Srovnání stupnic pojišťoven 

Stupeň bonusu/malusu Generali 

Česká 

pojišťovna 

Kooperativa Allianz Česká 

podnikatelská 

pojišťovna 

B11 55 %    

B10 54 % 50 % 50 % 50 % 

B9 53 % 45 % 48 % 45 % 

B8 52 % 40 % 46 % 40 % 

B7 49 % 35 % 43 % 35 % 

B6 46 % 30 % 40 % 30 % 

B5 43 % 25 % 37 % 25 % 

B4 41 % 20 % 34 % 20 % 

B3 39 % 15 % 31 % 15 % 

B2 37 % 10 % 28 % 10 % 

B1 27 % 5 % 20 % 5 % 

Z – základní pojistné 0 % 0 % 0 % 0 % 

M1 25 % 10 % 25 % 10 % 

M2 50 % 20 % 50 % 30 % 

M3 75 % 30 % 75 % 50 % 

M4 100 % 50 % 100 % 80 % 

M5 150 % 80 % 150 % 110 % 

M6  120 %  150 % 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Významným rozdílem mezi stupnicemi je posun v případě nahlášení pojistné události. 

U GČP a u ČPP je nastaven pád o 2 třídy dolŧ. Zbylé dvě pojišťovny mají nastaven pád 

při pojistné události o 3 třídy směrem dolŧ.  

Tabulka 14 - Srovnání nastavených přesunŧ v jednotlivých systémech 

 Generali 

Česká 

pojišťovna 

Kooperativa Allianz Česká 

podnikatelská 

pojišťovna 

Posun po 1 roku 

bez nahlášení pojistné 

události  

+1 +1 +1 +1 

Posun při nahlášení 

pojistné události  

-2 -3 -3 -2 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

5.2 Postup výpočtu celkového pojistného  

Pro základní komparaci bylo zvoleno porovnání na základě výše vybraného pojistného. 

Dŧleţitým krokem k výpočtu bylo určit základní parametry, které jsou pro výpočet dŧleţité. 

Další část se zaměřila na sestrojení a správné nastavení systému pro porovnání. Výběr 
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parametrŧ a nastavení konkrétního systému bude blíţe popsáno v následujících 

podkapitolách. 

5.2.1 Frekvence nehodovosti 

První parametr, který je dŧleţitý pro výpočet pojistného a celkové porovnání výše 

pojistného je frekvence nehodovosti pojištěných vozidel v České republice. Tento parametr 

popisuje situaci nehod osobních automobilŧ na českých silnicích. V roce 2019 byla frekvence 

nehodovosti 3,6 %. Tuto informace lze pro lepší vysvětlení popsat tak, ţe u osobních 

automobilŧ je škoda zpŧsobena prŧměrně ve 34 případech na 1000 pojištěných vozidel. 

(ČKP, 2019) 

V roce 2020 se situace na českých pozemních komunikacích poměrně zlepšila. V tomto 

roce byla frekvence nehodovosti 3,4 %, tedy k pojistné události prŧměrně dojde 

ve 34 případech z 1000 pojištěných vozidel. Vliv na sníţení nehodovosti má i pandemie 

spojená s onemocněním COVID-19. Z tohoto dŧvodu nastal i jistý útlum na dopravních 

komunikacích. V době pandemie se rozvinula práce na home office a lidé nedojíţděli 

do svého zaměstnání. Další skutečností, která měla na sníţení dopravy vliv, bylo doporučení 

od vlády sníţit cestování a vycházení pouze k nezbytně nutným úkonŧm. 

Pro komparaci systémŧ byla zvolena jako prŧměrná nehodovost hodnota 0,04. Tato 

hodnota vychází především z frekvence nehodovosti z roku 2019, kdy výše tohoto parametru 

byla 0,036. Pro lepší vyuţití budou všechny parametry nehodovosti zaokrouhleny 

na 2 desetinná místa. Pro kvalitnější komparaci bylo potřeba popsat chování systémŧ 

v případě nastání větší nebo naopak menší nehodovosti. Pro vyšší nehodovost byla zvolena 

hodnota 0,07, která popisuje situaci, ţe na 1000 pojištěných vozidel bude pojistná událost 

zpŧsobena u 70 z nich. Pro menší nehodovost byla zvolena hodnota 0,02. V tomto případě 

by na 1000 pojištěných vozidel připadalo 20 pojistných událostí.  

5.2.2 Charakteristika systému  

Pro kvalitnější porovnání bylo potřeba definovat výchozí podmínky systému. 

Základním prvkem pro výpočet je počáteční rozloţení řidičŧ. Rozloţení je nastaveno jako 

u nového systému, kde jsou všichni řidiči umístěni v základní třídě označované Z. Ve třídě 

Z je výše předepsaného pojistného 100 %. Velikost vektoru základního rozloţení je určena 

na základě počtu tříd daného systému. Vektory počátečního rozloţení pro jednotlivé 

pojišťovny vypadají následovně: 
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 Generali Česká pojišťovna: (0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0); 

 Kooperativa: (0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0); 

 Allianz: (0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0); 

 Česká podnikatelská pojišťovna: (0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0). 

Vektory obsahují hodnotu 1 v základních třídách systémŧ. Výpočet bude prováděn 

na základě relativních hodnot, které se poté přepočítají na absolutní hodnoty podle 

nastaveného systému. V počátečním stavu bude systém obsahovat 1000 řidičŧ v základní 

třídě. Pro výpočet bude nastavena hodnota ročního pojistného na 7000 Kč. Následující 

přehledy popisují výši pojistného v jednotlivých třídách pro konkrétní systémy. 

Tabulka 15 - Výše pojistného pro jednotlivé třídy stupnice GČP 

Třída Hodnota v % Hodnota v Kč 

B11 45 3150  

B10 46 3220 

B9 47 3290 

B8 48 3360 

B7 51 3570 

B6 54 3780 

B5 57 3990 

B4 59 4130 

B3 61 4270 

B2 63 4410 

B1 73 5110 

Z 100 7000 

M1 125 8750 

M2 150 10500 

M3 175 12250 

M4 200 14000 

M5 250 17500 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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Tabulka 16 - Výše pojistného pro jednotlivé třídy stupnice KOOP 

Třída Hodnota v % Hodnota v Kč 

B10 50 3500 

B9 55 3850 

B8 60 4200 

B7 65 4550 

B6 70 4900 

B5 75 5250 

B4 80 5600 

B3 85 5950 

B2 90 6300 

B1 95 6650 

Z 100 7000 

M1 110 7700 

M2 120 8400 

M3 130 9100 

M4 150 10500 

M5 180 12600 

M6 220 15400 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Tabulka 17 - Výše pojistného pro jednotlivé třídy stupnice Allianz 

Třída Hodnota v % Hodnota v Kč 

B10 50 3500 

B9 52 3640 

B8 54 3780 

B7 57 3990 

B6 60 4200 

B5 63 4410 

B4 66 4620 

B3 69 4830 

B2 72 5040 

B1 80 5600 

Z 100 7000 

M1 125 8750 

M2 150 10500 

M3 175 12250 

M4 200 14000 

M5 250 17500 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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Tabulka 18 - Výše pojistného pro jednotlivé třídy stupnice ČPP 

Třída Hodnota v % Hodnota v Kč 

B10 50 3500 

B9 55 3850 

B8 60 4200 

B7 65 4550 

B6 70 4900 

B5 75 5250 

B4 80 5600 

B3 85 5950 

B2 90 6300 

B1 95 6650 

Z 100 7000 

M1 110 7700 

M2 130 9100 

M3 150 10500 

M4 180 12600 

M5 210 14700 

M6 250 17500 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Z přehledŧ stupnic je evidentní, ţe všechny systémy vykazují určité podobnosti. Veliké 

rozdíly se nacházejí například jiţ při přesunu ze základní do první bonusové třídy. Pojišťovna 

Allianz nabízí slevu v první bonusové třídě ve výši 20 % a GČP dokonce ve výši 27 %. 

Vědomí toho, ţe řidič mŧţe dostat takto poměrně vysokou slevu jiţ po jednom roce 

bez pojistné události, je pro klienty motivující. Pojišťovny Kooperativa a ČPP nabízejí 

hodnotu bonusu v první třídě 5 %. Tato sleva na pojistném je poměrně nízká oproti 

předcházejícím pojišťovnám, ale na druhou stranu nabízejí obě pojišťovny 6 malusových tříd. 

Tato skutečnost umoţňuje pojišťovnám lépe rozvrhnout hodnoty malusu a zvyšovat pojistné 

více rovnoměrně neţ u systému s 5 malusovými třídami, které nabízejí společnosti Allianz 

a GČP. Nárŧst mezi jednotlivými malusovými třídami v systému, který vyuţívá 5 malusových 

tříd, je prŧměrně o 30 % a ve stupnici se 6 malusovými třídami je prŧměrné zvyšování mezi 

jednotlivými třídami o 22,5 %. 

Následující grafy konkrétněji popisují výši pojistného v jednotlivých třídách určitého 

bonus-malus systému. Z grafu bonusových tříd je viditelné, ţe pojišťovny KOOP a ČPP 

vybírají vyšší pojistné neţ ostatní pojišťovny od třídy B1 aţ do třídy B9. Tato skutečnost 

souvisí s rozloţením stupnice. KOOP a ČPP nabízejí 10 bonusových tříd a 6 malusových. 

Ve skupině B10 jsou hodnoty téměř stejné. GČP nabízí jako jediná třídu B11, kde hodnota 

pojistného je téměř srovnatelná s hodnotou v B10.  
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Obrázek 1 - Srovnání výše pojistného v jednotlivých bonusových třídách 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Následující graf porovnává výši pojistného v malusových třídách v jednotlivých 

systémech. Nejvyšší pojistné v prvních pěti třídách vybírají GČP a Allianz. Tato skutečnost 

vychází z toho, ţe obě pojišťovny nabízejí systém s 5 malusovými třídami a výše přiráţky 

je tedy rozdělena strměji neţ v systémech s 6 malusovými třídami. 

 

Obrázek 2 - Srovnání výše pojistného v jednotlivých malusových třídách 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Z této kapitoly vyplývá, ţe výše vybraného pojistného závisí z velké části i na rozloţení 

stupnice a nastavení přiráţek a slev v jednotlivých třídách. V nastavených systémech 
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se převáţně projevuje výběr zvoleného počtu jednotlivých tříd. Větší počet tříd umoţňuje 

lepší rozloţení všech bonusŧ i malusŧ a rozdíly mezi jednotlivými třídami nejsou tak vysoké. 

5.2.3 Tvorba maticí přechodu 

Pro komparaci na základě výše vybraného pojistného je potřeba sestavit matice 

přechodu pro všechny stupnice. Základem pro sestavení matice přechodu je základní 

rozloţení řidičŧ v systému, které bylo popsáno v kapitole 5.2.2 Charakteristika systému. Další 

dŧleţitou informací pro tvorbu je znalost frekvence nehodovosti, tedy parametru λ. Výběr 

vhodných parametrŧ je popsán v kapitole 5.2.1 Frekvence nehodovosti. 

Dŧleţitým krokem pro sestavení matice přechodu je výpočet pravděpodobnosti nastání 

rŧzných počtŧ nehod. Pro tuto část se vyuţívá následující vzorec, kde x značí počet nastalých 

pojistných událostí. 

 

Samotná kompletace matic přechodu vychází ze základních pravidel: 

1) Do prvního sloupce matice je vloţen vzorec, který dopočítává celkový součet 

řádku do 1. V případě matice o 17 třídách vypadá vzorec následovně. 

 

2) Vypočtenou pravděpodobnost p(0), která značí prŧběh bez nahlášení pojistné 

události, jsem doplnila na základě nastavení systému. V případě bezškodného 

roku se řidič přesune o jednu třídu nahoru. Hlavní diagonála v matici značí, 

ţe by klient zŧstal ve stejné třídě, kde se nacházel, a to lze pouze v první a 

poslední třídě. Z tohoto dŧvodu jsem p(0) umístila vţdy o jedno pole 

nad hlavní diagonálou. Dále jsem tuto hodnotu zaznamenala do posledního 

pole na hlavní diagonále, kde značí, ţe klient zŧstane v nejlepší bonusové 

skupině; 

3) Pravděpodobnosti vypočtené pro nastání pojistných událostí označované jako 

p(1), p(2), p(3), p(4) a p(5) byly doplněny na základě nastavení systému. 

Pro konkrétní představu při nastání pojistné události se klient přesune o 3 třídy 
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směrem dolŧ. Z tohoto dŧvodu by byla hodnota p(2) zapsána do 2. sloupce 

matice a na 5. řádek dále by se tato hodnota napsala do zbytku diagonály. 

Takto se pokračuje i u dalších vypočítaných pravděpodobností. Ukázková 

zkompletovaná matice se nachází v příloze. 

5.2.4 Stabilizované rozloţení  

Posledním krokem před výpočtem celkového vybraného pojistného je definování 

stabilizovaného rozloţení pro všechny systémy při určitých frekvencích nehodovosti, které se 

vypočítá součinem základního rozloţení a matice přechodu. Výpočet poté pokračuje tak, 

ţe se provede násobení nového rozloţení s pŧvodní maticí přechodu. Tento postup 

opakujeme, dokud se nám hodnoty nestabilizují. Výsledná stabilizovaná rozloţení 

pro všechny systémy jsou součástí přílohy. Pro snazší odhalení stabilizovaného rozloţení jsou 

hodnoty zaokrouhleny na 4 desetinná místa. 

5.3 Komparace na základě vybraného pojistného 

Pro výsledné porovnání byly vypočteny celkové výše vybraného pojistného 

při stabilizovaném rozloţením. Při prvním pohledu na následující graf bylo viditelné, 

ţe nejvyšší vybrané pojistné se nachází u pojišťovny KOOP a nejmenší výše pojistného 

se objevila u GČP. Z grafu je zřejmé, ţe v tomto hodnocení je nejhŧře hodnocený systém 

od GČP. Výše vybraného pojistného se oproti ostatním systémŧm jeví jako velice nízká. 

Domnívám se, ţe základní vliv měla výše slevy v nejlepší skupině B11, která dosahuje 

hodnoty 55 % ze základního předepsaného pojistného. Všechny ostatní systémy nabízejí 

maximální bonus ve výši 50 %. 
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Obrázek 3 - Celková výše vybraného pojistného 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Výše celkového vybraného pojistného u pojišťoven Allianz a ČPP je téměř totoţná. 

Stupnice Allianz přitahuje nové pojištěnce především na poměrně vysokou slevu při přechodu 

ze základní do první bonusové třídy, kde se nachází sleva na pojistném ve výši 20 %. Prŧběh 

v bonusové stupnici u ČPP je rovnoměrný a za kaţdý bezškodný rok se řidiči navýší sleva 

o 5 %. Malusový systém u Allianz je přísnější neţ u ČPP, kde se stupnice skládá 

z 6 malusových tříd a nárŧst přiráţky k pojistnému je zde tedy mírnější neţ u systému 

Allianz, který je tvořen pouze z 5 malusových tříd. 

Na prvním místě v komparaci se umístil systém od pojišťovny Kooperativa. Domnívám 

se, ţe silnou stránkou této stupnice je celkové rozloţení jednotlivých přiráţek a slev 

na pojistném. Nárŧst mezi jednotlivými bonusovými třídami je nastaven na 5 %, tedy stejně 

jako u ČPP. Unikátnost vítězného systému spočívá v nastavení malusové stupnice, která 

je sloţena z 6 malusových tříd. V prvních třech třídách je přiráţka k pojistnému nastavena 

tak, ţe se vţdy zvýší o 10 %. Rozdíly v nastavení zvýšení dalších přiráţek jsou poměrně 

vysoké. V následujících pojistných třídách se pojistné zvyšuje oproti předchozí třídě o 20 %, 

30 % a nakonec o 40 %. Toto rozloţení je klíčem k úspěchu vítězného systému. 

Výše vybraného pojistného se lišila na základě nastavené frekvence nehodovosti. 

V následujícím přehledu lze pozorovat bliţší chování systémŧ. Na první pohled je zřejmé, 

ţe systém GČP je velice rozdílný od ostatních a výše vybraného pojistného v jednotlivých 

částech se liší o podstatnou část. Zbylé tři systémy jsou si ve výši vybraného pojistného velmi 
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podobné. Na systémech je vidět, jak se vyrovnávají se změnou nehodovosti. Vybraná částka 

se při kaţdém zvýšení nehodovosti zvedne u některých systémŧ více a u některých méně. 

Nejvyšší zvýšení lze pozorovat u vítězné Kooperativy. Její systém je nastaven tak, 

aby úměrně reagoval na změny týkající se provozu a nehodovosti na pozemních 

komunikacích. Velikou výhodou systému je velice dobrá přizpŧsobivost systému. 

Tabulka 19 - Celkové vybrané pojistné na základě frekvence nehodovosti 

Název pojišťovny Frekvence nehodovosti 

0,02 0,04 0,07 

Allianz 35 209 125,43 35 488 463,57 36 133 598,44 

ČPP 35 230 288,88 35 506 189,70 36 028 610,49 

Kooperativa 35 468 768,74 36 054 173,82 37 241 999,09 

GČP 31 547 750,12 31 609 475,79 31 739 823,20 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

5.4 Zhodnocení komparace 

Komparace bonus-malus systémŧ poukázala především na slabost stupnice GČP. 

Celková vybraná výše pojistného nedosahovala tak vysokých hodnot, aby mohla konkurovat 

ostatním systémŧm. Systém se nepřizpŧsoboval jednotlivým změnám frekvence nehodovosti 

tak dobře jako ostatní stupnice. Naopak Allianz a ČPP vykazovaly téměř stejné hodnoty 

při celkové výši pojistného a byly schopny reagovat na změnu frekvence nehodovosti. 

Nejlépe vyšel z hodnocení bonus-malus systém pojišťovny Kooperativa. Hlavním dŧvodem 

je vhodné nastavení jednotlivých tříd a posunŧ mezi nimi. 

 

Obrázek 4 - Srovnání vybraného pojistného při jednotlivých frekvencích nehodovostí 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 
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6 NÁVRH BONUS-MALUS SYSTÉMŦ 

Na základě poznatkŧ, které jsem získala při komparaci jednotlivých systémŧ 

se pokusím navrhnout efektivnější systém, neţ jsou momentálně vyuţívané na českém 

pojistném trhu. Při tvorbě systémŧ budu vycházet především z poznatkŧ, které jsem získala 

při charakterizování jednotlivých stupnic a také z osobních názorŧ, které by podle mě systém 

měly ovlivnit. 

6.1 Základní charakteristika mého návrhu 

Při komparaci jednotlivých systémŧ se mi podařilo objevit silné i slabé stránky 

bonus-malus systémŧ českých pojišťoven. Tyto informace bych chtěla vyuţít při tvorbě nové 

stupnice. Základní podmínkou pro tvorbu nového systému je konkurenceschopnost. Prvním 

základním bodem, který jsem musela vyřešit byl počet stupňŧ v systému. Vyuţívané stupnice, 

které jsem srovnávala byly tvořeny z 16 nebo z 17 tříd. Z dŧvodu větších moţností rozloţení 

jednotlivých tříd jsem si vybrala počet 17, který je stále velmi přehledný. 

Při tvorbě stupnice jsem se chtěla zaměřit na lepší rozloţení tříd v malusové stupnice. 

Myslím si, ţe vyuţívaný počet 5 nebo 6 tříd nebyl dostatečný. Při vytváření stupnice bylo 

nutné určit přechody mezi jednotlivými třídami. Za bezškodný rok jsem nastavila přesun 

o jednu třídu směrem nahoru. Při tvorbě malusových tříd jsem se chtěla zaměřit na lepší 

rozloţení. Za vhodný přesun mezi jednotlivými třídami za pojistnou událost jsem zvolila 

hodnotu 3. Za kaţdou pojistnou událost se klient přesune o 3 třídy směrem dolŧ. 

Tabulka 20 - Základní informace o návrhu nového systému 

Počet stupňŧ Posun po 1 roku 

bez nahlášení pojistné 

události 

Posun při nahlášení 

pojistné události 

17 +1 -3 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Dalším krokem při tvorbě nového bonus-malus sytému bylo nastavení počtu 

jednotlivých tříd v bonusové a v malusové části. Při definování počtu tříd jsem přihlédla 

k nastavení přechodu mezi jednotlivými třídami za pojistné plnění. Pro větší rozloţení 

přiráţek jsem vytvořila v systému 10 malusových tříd. Poté následovalo vytvoření základní 

třídy označované Z, kde je základní předepsané pojistné ve výši 100 %. Po těchto 

rozhodnutích zbylo na tvorbu bonusové části 6 tříd. Tento počet by měl být postačující 
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a umoţnit dostatečnou motivaci klientŧm k bezškodnému prŧběhu. Velký vliv na celkové 

fungování systému bude mít rozloţení jednotlivých výší přiráţek a slev na pojistném. 

Pro definování jednotlivých hodnot v určitých třídách stupnice bylo potřeba sestavit 

matici přechodu a vypočítat stabilizované rozloţení. Výchozí situace byla nastavena tak, ţe 

se všichni klienti nacházeli v základní třídě. Pŧvodní rozloţení v systému vypadalo 

následovně: (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0). Dŧleţitým krokem pro sestavení matice 

přechodu bylo vypočítání pravděpodobností přechodu mezi stupni. Tento výpočet byl 

proveden na základě vzorce, který je popsán v kapitole 5.2.3 Tvorba matice přechodu. V této 

kapitole se nachází i pravidla pro finální kompletaci matice přechodu. Kompletní matice 

přechodu pro nehodovost 0,04 se nachází v příloze, kde je zobrazeno i pŧvodní a 

stabilizované rozloţení.  

Tabulka 21 - Pravděpodobnosti přechodu mezi jednotlivými stupni 

Pravděpodobnost  0,02 0,04 0,07 

P(0) 0,980199 0,960789 0,932394 

P(1) 0,019604 0,038432 0,065268 

P(2) 0,000196 0,000769 0,002284 

P(3) 1,31E-06 1,02E-05 5,33E-05 

P(4) 6,53E-09 1,02E-07 9,33E-07 

P(5) 2,61E-11 8,2E-10 1,31E-08 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Po zkompletování matice přechodu přišel na řadu výpočet stabilizovaného rozloţení. 

Výpočet byl zaloţen na součinu matic. První matice v součinu byla matice základního 

rozloţení, která byla vynásobena maticí přechodu. V následující tabulce jsou uvedeny 

výsledky stabilizovaného rozloţení pro jednotlivé frekvence nehodovosti. Z přehledu 

je patrné, ţe čím vyšší je nehodovost, tím vyšší počet klientŧ se nachází v malusové části 

stupnice. 
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Tabulka 22 - Stabilizované rozloţení pro jednotlivé frekvence nehodovosti 

Třída 0,02 0,04 0,07 

B6 0,9386 0,8742 0,7720 

B5 0,0190 0,0357 0,0560 

B4 0,0193 0,0371 0,0600 

B3 0,0197 0,0386 0,0644 

B2 0,0014 0,0053 0,0150 

B1 0,0010 0,0040 0,0122 

Z 0,0006 0,0027 0,0089 

M1 0,0003 0,0013 0,0050 

M2 0,0001 0,0004 0,0024 

M3 0,0000 0,0003 0,0016 

M4 0,0000 0,0001 0,0010 

M5 0,0000 0,0001 0,0005 

M6 0,0000 0,0000 0,0004 

M7 0,0000 0,0000 0,0002 

M8 0,0000 0,0000 0,0002 

M9 0,0000 0,0000 0,0001 

M10 0,0000 0,0000 0,0001 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Dalším krokem po výpočtu stabilizovaného rozloţení bylo definování výší bonusŧ 

a malusŧ v jednotlivých třídách v %. Jako první jsem doplnila základní třídu, kde je hodnota 

bonusu a malusu rovná 0. Při komparaci jednotlivých systémŧ jsem zjistila, 

ţe nejpouţívanější hodnota v nejvyšším stupni bonusu je 50 %. Tuto hodnotu vyuţívaly 

3 stupnice ze 4. Z dŧvodu konkurenceschopnosti jsem se rozhodla zvolit výši bonusu 

ve stejné hodnotě, tedy 50 % v bonusové třídě B6. Při tvorbě ostatních bonusových tříd jsem 

musela přihlédnout k informaci, ţe ostatní systémy pojišťoven jsou ve většině případŧ tvořeny 

10 bonusovými třídami. Z tohoto dŧvodu jsem slevy mezi jednotlivými třídami navyšovala 

o větší části neţ konkurenční systémy. Řidič mŧţe dostat slevu na pojistném ve výši 50 % 

jiţ za 6 let bezškodného prŧběhu. Tato skutečnost by mohla přilákat více klientŧ. U ostatních 

pojišťoven mŧţe řidič na slevu ve výši 50 % dosáhnout aţ za 10 let bez pojistného plnění. 

Z tohoto pohledu má mŧj systém velikou výhodu oproti konkurenci. Nárŧsty mezi 

jednotlivými třídami jsem se rozhodla nastavit tak, aby přilákaly více klientŧ a zároveň, 

aby pojišťovna měla dostatečnou finanční rezervu. 

Malusová stupnice se skládá z 10 tříd. Z tohoto dŧvodu jsem si mohla dovolit zvyšovat 

hodnoty přiráţek na pojistném více rovnoměrně. Zároveň jsem chtěla více zohlednit moţnosti 

nastání více pojistných událostí. Při sestavování jsem vycházela především z poznatkŧ, které 

jsem získala při komparaci. Systémy, které byly součástí komparace byly sloţeny obvykle 
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z 5 malusových tříd a nejvyšší hodnota malusu byla 150 % ze základního pojistného. V mém 

případě je přiráţková část stupnice tvořena z 10 tříd. V novém systému jsem se rozhodla 

nastavit nejhorší třídu M10 na hodnotu 170 % a do M1 jsem vloţila přiráţku ve výši 20 %. 

Zbytek stupnice jsem rozloţila dle svého uváţení, aby hodnoty rostly více rovnoměrně 

neţ v jiných systémech. Tímto jsem definovala celý svŧj systém do finální podoby. 

Tabulka 23 - Návrh vlastní bonus-malus stupnice 

Stupeň bonusu/malusu Rozhodná doba 

(měsíce) 

Bonus Malus 

B6 72 a více 50 %  

B5 60 aţ 71 45 %  

B4 48 aţ 59 40 %  

B3 36 aţ 47 25 %  

B2 24 aţ 35 15 %  

B1 12 aţ 23 10 %  

Z – základní pojistné 0 aţ 11 0 % 0 % 

M1 -1 aţ -12  20 % 

M2 -13 aţ -24  40 % 

M3 -25 aţ -36  50 % 

M4 -37 aţ -48  60 % 

M5 -49 aţ -60  80 % 

M6 -61 aţ -72  125 % 

M7 -73 aţ -84  140 % 

M8 -85 aţ -96  150 % 

M9 -97 aţ -108  160 % 

M10 -109 a méně  170 % 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

6.2 Základní komparace vytvořeného návrhu 

Nově vytvořený systém je odlišný především počtem bonusových a malusových tříd. 

V návrhu je vyuţit dvojnásobek malusových tříd neţ ve většině pouţívaných systémech 

a počet bonusových tříd je naopak menší. Tato skutečnost umoţnila rovnoměrnější zvyšování 

jednotlivých malusŧ. Nová stupnice obsahuje nejvyšší přiráţku ve výši 170 %. Tato hodnota 

je odlišná od běţně vyuţívaných systémŧ z dŧvodu, ţe ve většině stupnic s menším počtem 

malusových tříd je nejvyšší hodnota přiráţky ve výši 150 %. 

6.2.1 Výpočet výše pojistného v jednotlivých třídách 

Výše pojistného pro jednotlivé třídy je vypočítána pro nově vytvořený systém, který 

je definován výší pojistného 7000 Kč a celkovým počtem klientŧ 1000. Prvním krokem 

je přepočet velikostí pojistného pro jednotlivé třídy bonus-malus systému. 
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Tabulka 24 - Výše pojistného v jednotlivých třídách vytvořeného systému 

Stupeň bonusu/malusu Výše pojistného v Kč 

B6 3 500 

B5 3 850 

B4 4 200 

B3 5 250 

B2 5 950 

B1 6 650 

Z – základní pojistné 7 000 

M1 8 400 

M2 9 800 

M3 10 500 

M4 11 200 

M5 12 600 

M6 15 750 

M7 16 800 

M8 17 500 

M9 18 200 

M10 18 900 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Podle stabilizovaného rozloţení by se většina klientŧ nacházela ve třídě B6, 

kde je hodnota pojistného 50 %. Nový systém má slouţit pro řidiče i jako motivace, 

aby se snaţili sníţit moţnost nastání pojistného plnění a jejich výše pojistného se nacházela 

v bonusové části stupnice. Pro řidiče, kteří vyuţívají častěji pojistného plnění je výhoda 

většího rozloţení malusových tříd. V těchto třídách se malusové hodnoty zvyšují 

rovnoměrněji neţ u ostatních systémŧ. Stupnice je konkurenceschopná i přes skutečnost, 

ţe přiráţka v nejvyšší malusové třídě M10 je 170 %. 

6.2.2 Komparace na základě celkového vybraného pojistného 

Komparace mezi navrţeným systémem a běţně vyuţívanými stupnicemi na českém 

pojistném trhu bude provedena na základě celkového vybraného pojistného. Pro výpočet jsem 

musela definovat počet řidičŧ v jednotlivých třídách na základě stabilizovaného rozloţení. 

Poté jsem vypočítala celkové vybrané pojistné na základě výše pojistného a počtu klientŧ 

v jednotlivých třídách. Nový návrh bude označován ABC. 
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Tabulka 25 - Celkové vybrané pojistné v Kč 

Pojišťovna  0,02 0,04 0,07 celkem 

ABC 35 654 684 36 550 830 38 568 862 110 774 375 

Allianz 35 209 125 35 488 464 36 133 598 106 831 187 

ČPP 35 230 289 35 506 190 36 028 610 106 765 089 

KOOP 35 468 769 36 054 174 37 241 999 108 764 942 

GČP 31 547 750 31 609 476 31 739 823 94 897 049 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

Z výsledných hodnot je patrné, ţe nejvyšší vybrané pojistné má nový systém ABC. 

Na druhém místě je systém od pojišťovny Kooperativa, který má stupnici velmi dobře 

nastavenou. Z přehledu je zřejmé, ţe systém se velmi dobře přizpŧsobuje zvyšování frekvence 

nehodovosti. Systém ABC ve všech třech částech vykazuje nejvyšší vybrané pojistné. 

Z následujícího grafu vyplývá, ţe nový systém dosahuje nejvyšších hodnot, a naopak 

GČP se umístila na posledním místě. Komparace potvrdila, ţe nastavení mého systému 

je z pohledu celkového vybraného pojistného nejvíce efektivní. 

 

Obrázek 5 - Srovnání vybraného pojistného při jednotlivých frekvencích nehodovosti 

Zdroj: (Vlastní zpracování) 

6.3 Zhodnocení nového systému 

Při sestavování nového bonus-malus systému jsem vycházela z poznatkŧ, které jsem 

získala při komparaci a charakteristice jednotlivých stupnic od českých pojišťoven 

vyuţívaných v pojištění motorových vozidel. Při komparaci bylo dokázáno, ţe nový systém 
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je více efektivní a zároveň se lépe přizpŧsobuje jednotlivým výším frekvence nehodovosti. 

V závěrečném porovnání systém ABC vybral ve stabilizovaném rozloţení o více neţ dva 

miliony korun vyšší částku neţ nejlépe hodnocený systém od společnosti Kooperativa. 

Z pohledu řidiče je nový systém podle mého názoru konkurenceschopný. Bonusová část 

obsahuje nejvyšší moţnou slevu ve stejné výši jako většina systémŧ z komparace. Zbytek 

bonusové stupnice je nastaven tak, aby klienty motivoval k opatrnější jízdě a menší 

nehodovosti. Nejvyšší malusová stupnice obsahuje přiráţku vyšší neţ u většiny systémŧ 

z komparace, ale tuto skutečnost vyrovnává větším počtem jednotlivých malusových tříd. 

Počet tříd v malusové stupnici zajištuje rovnoměrnější navyšování přiráţky. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo popsat fungování bonus-malus systémŧ na základě 

Markovských řetězcŧ a porovnat systémy vyuţívané na českém pojistném trhu. Pro ověření 

poznatkŧ získaných při komparaci vytvořit a definovat novou stupnici, která by měla být více 

efektivní a zároveň konkurenceschopná ostatním vyuţívaným systémŧm. K vytvoření této 

práce bylo čerpáno z odborné literatury, přednášek, všeobecných podmínek k pojištění 

motorových vozidel vybraných pojišťoven, internetových zdrojŧ a ze statistických přehledŧ 

od České kanceláře pojistitelŧ a České asociace pojišťoven.  

Teoretická část je zaměřena na základní vysvětlení fungování pojistného trhu, bonus-

malus systému a definování Markovských řetězcŧ. V první části bakalářské práce jsou 

definovány základní pojmy dŧleţité pro lepší pochopení celkové problematiky. Zaměřila jsem 

se především na výrazy pojišťovnictví, pojištění a jeho fungování. Následovalo vysvětlení 

základních principŧ pojistného trhu. Poté byl vysvětlen pojem riziko, kterým se zabývá obor 

risk management. Jeho cílem je identifikovat a ohodnotit moţné hrozby na základě 

pravděpodobnosti nastání a dŧsledkŧ, které by realizace rizika mohla přinést. Fungování 

bonus-malus stupnice bylo objasněno na ukázce konkrétního systému 

od UNIQA pojišťovny, a.s., vyuţívaném v pojištění odpovědnosti za újmu zpŧsobenou 

provozem vozidla. Zde byly popsány jednotlivé přechody mezi třídami. Následující kapitola 

se věnovala teorii potřebné k tvorbě bonus-malus systému, jejíţ součástí bylo definování 

pojmŧ Markovského řetězce a procesu. Celková tvorba byla popsána na ukázkovém příkladu, 

který se skládal z pěti tříd. 

Následně se bakalářská práce věnovala charakteristice a základnímu porovnání stupnic 

vyuţívaných na českém pojistném trhu. Pro komparaci byly zvoleny čtyři bonus-malus 

systémy od pojišťoven, jejichţ předepsané smluvní pojistné v oblasti motorových vozidel 

v roce 2020 dosahovalo čtyř nejvyšších hodnot v České republice. Jedná se konkrétně 

o pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, 

a.s. a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Podíl těchto společností 

podle počtu pojištěných vozidel tvoří téměř 72 %. 

Charakteristika systémŧ byla zaměřena především na rozloţení a nastavení výší bonusŧ 

a malusŧ v jednotlivých třídách stupnice. Při popisu systému byly zaznamenány základní 

údaje, tedy celkový počet stupňŧ a posun při nastání pojistné události a při bezškodném 
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prŧběhu. Při základním srovnání jednotlivých systémŧ bylo patrné, ţe většina stupnic 

je tvořena 17 stupni a pouze systém pojišťovny Allianz byl sestaven z 16 tříd. Systémy 

při těchto počtech byly velice dobře přehledné a umoţňovaly dostatečně rozloţit jednotlivé 

výše bonusŧ a malusŧ. Při bliţším porovnání nastavení stupnic bylo patrné, ţe se stupnice liší 

především v rozloţení tříd a v nastavení velikostí slev a přiráţek na pojistném. Nejvyšší 

malusová hodnota byla nastavena na 150 % ze základního předepsaného pojistného 

a v nejvyšší bonusové třídě byla sleva ve výši 55 %. Systémy vyuţívají rŧzného rozloţení 

jednotlivých tříd, většina obsahuje 10 bonusových tříd a 5 nebo 6 malusových. Nejvíce 

se lišila stupnice od GČP, která obsahovala 11 bonusových tříd s nejvyšší moţnou slevou 

55 % a 5 malusových tříd s nejvyšší přiráţkou 150 %. 

Komparace systémŧ byla zaloţena na celkovém vybraném pojistném. Pro výpočet bylo 

potřeba charakterizovat výchozí situaci systému a nastavit frekvence nehodovosti. Z dŧvodu 

kvalitnějšího porovnání byly nastaveny vstupní podmínky pro všechny systémy totoţně. 

V počátečním rozloţení se řidiči nacházeli v základní třídě. Celkový počet klientŧ byl 

nastaven na 1000 a výše pojistného byla definována na 7000 Kč. Při hodnocení byla 

zohledněna schopnost systému reagovat na zvýšení nebo naopak na sníţení nehodovosti. 

Z tohoto dŧvodu byly definovány tři frekvence nehodovosti. Pro prŧměrnou nehodovost byla 

nastavena hodnota 0,04, která vystihuje prŧměrnou nehodovost na silnicích za rok 

2019. Pro menší nehodovost byla definována hodnota 0,02 a pro vyšší 0,07. 

Systém vyuţívaný pojišťovnou Kooperativa se umístil v hodnocení na prvním místě. 

Silnou stránkou tohoto systému je především efektivní nastavení stupnice a správně zvolené 

přechody mezi jednotlivými třídami. Slabé stránky se projevily především u stupnice GČP, 

kde hlavním dŧvodem špatného umístění bylo zvolení příliš vysoké hodnoty slevy v nejvyšší 

bonusové třídě. Nejvyšší zvolená malusová třída obsahovala přiráţku ve výši 170 %. Bohuţel 

ani tato skutečnost nedokázala vykompenzovat příliš vysokou slevu v nejvyšší bonusové 

třídě, kde se ve stabilizovaném rozloţení nachází nejvíce řidičŧ. Dŧleţitým ukazatelem 

pro komparaci bylo přizpŧsobování systémŧ změnám frekvence nehodovosti. Systém GČP 

na změny reagoval pouze nepatrně oproti ostatním systémŧm. 

Poslední kapitola byla zaměřena na ověření poznatkŧ získaných z komparace 

a charakteristik jednotlivých systémŧ při tvorbě nového bonus-malus systému. Pro kvalitnější 

rozloţení tříd a jednotlivých slev a přiráţek na pojistném byla zvolena stupnice sloţená 

ze 17 tříd. Mým cílem bylo vytvořit systém, který bude efektivnější, konkurenceschopný 
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a zároveň bude mít rovnoměrněji rozloţené jednotlivé výše přiráţek na pojistném. Dŧleţitým 

krokem bylo definování přechodŧ mezi jednotlivými třídami. Za bezškodný rok se řidič 

přesune o 1 třídu nahoru a za kaţdou pojistnou událost o 3 třídy směrem dolŧ. Při definování 

rozloţení jsem se zaměřila na větší rozsah malusové části stupnice. Vytvořila jsem základní 

třídu, kde je výše pojistného ve výši 100 %, a dále 10 malusových tříd. Na základě těchto 

rozhodnutí mi na tvorbu bonusové části zbylo 6 tříd. Tento počet byl absolutně dostačující 

ke kvalitnímu nastavení jednotlivých bonusŧ, které by motivovaly řidiče k bezškodnému 

prŧběhu. 

Pro správné fungování systémŧ je dŧleţité rozloţení jednotlivých výší bonusŧ a malusŧ 

ve stupnici. Do nejvyšší bonusové třídy jsem vloţila slevu ve výši 50 %, která se ověřila jako 

vhodná během komparace. Při definování ostatních tříd jsem musela přihlédnout 

ke skutečnosti, ţe většina systémŧ vyuţívá 10 bonusových tříd. Z tohoto dŧvodu jsem 

nastavila mezi jednotlivými třídami vyšší nárŧst slev na pojistném. V běţně vyuţívaných 

systémech mŧţe řidič dosáhnout slevy ve výši 50 % prŧměrně za 10 let. V nově vytvořené 

stupnici jiţ za 6 let. Z tohoto pohledu je systém ABC pro klienty více výhodný. Větší 

mnoţství malusových tříd poskytovalo moţnost rovnoměrněji nastavit nárŧsty jednotlivých 

přiráţek na pojistném. Do stupně M10 byla definována přiráţka ve výši 170 %. Tato hodnota 

je vyšší neţ u konkurenčních systémŧ.  

Při závěrečné komparaci na základě celkového vybraného pojistného se systém ABC 

umístil na prvním místě. Stupnice prokázala efektivnější reagování na změny frekvence 

nehodovosti a vybrané pojistné bylo o více neţ 2 miliony korun vyšší neţ u nejlépe 

hodnocené stupnice od Kooperativy. Silnou stránkou systému je nastavení stupnice, která 

má pro klienty mnoho výhod a zároveň poskytuje dostatečné finanční prostředky 

pro pojišťovnu. Dobří řidiči mají moţnost dosáhnout nejvyššího moţného bonusu jiţ za 6 let 

a malusová stupnice poskytuje dostatečné rozloţení pro rovnoměrnější navyšování pojistné 

částky. 

V bakalářské práci se mi podařilo objasnit fungování bonus-malus systému na základě 

Markovského řetězce. Při komparaci systémŧ se povedlo definovat silné a slabé stránky 

jednotlivých systémŧ. Nově vytvořený návrh, který vycházel z poznatkŧ získaných při 

komparaci, se v závěrečném porovnání umístil na prvním místě. Na základě vědomostí 

získaných při tvorbě bakalářské práce se podařilo vytvořit efektivnější systém z pohledu 

celkového vybraného pojistného.  
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