
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

POJIŠŤOVNICTVÍ

 



- ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka

- stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity) – projevuje se v solidaritě ostatních 

pojištěných s postiženým

výdělečná stránka – pojišťovny provozují svoji činnost za účelem dosažení zisku 

Funkce pojišťoven

1. pojišťovací funkce – sjednávání a zprostředkování pojištění, jeho práva a poskytování plnění

2. zajišťovací funkce – dělení rizika (na více subjektů)

3. zábranná funkce – předcházení škodám, popř. jejich minimalizace

Účastníci pojištění

pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojištění, tj. pojišťovna nebo jiný subjekt, jemuž

bylo uděleno povolení k pojišťovací činnosti (agent, makléř)

pojistník - osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Je oprávněn měnit její obsah nebo ji 

vypovědět Je povinen platit pojistné. Může být zároveň pojištěným.

pojištěný – osoba, na jejíž majetek, život, zdraví a nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Má 

právo na pojistné plnění.

oprávněná osoba - osoba, které vzniká v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění

poškozený - osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních 

předpisů odpovídá někdo jiný

Škodní událost

- skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události a mohla 

by zakládat právo na pojistné plnění z pojištění

- jednotlivé škody mohou mít různé povahy:   škody na zdraví (zranění, nemoc, smrt)

věcné škody (ztráta, poškození nebo zničení věci)

finanční (ztráta přijmu apod.)

Pojistná událost

- nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit.



- konkrétní podmínky vzniku pojistné události určují pojistné podmínky a smluvní ujednání 

- hlášení škodní události: telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny

on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny

písemně na formuláři příslušné pojišťovny 

Pojistné

- peněžní částka za poskytování pojistné ochrany, pojistné je povinen platit pojistník

Pojistná doba

- je časové období, na které se pojištění sjednává

Pojistné plnění

- je smluvená částka, kterou vyplatí pojistitel v případě pojistné události.

Pojistný podvod

- jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání výhody nebo 

obohacení se na úkor pojišťovny

- je posuzován jako trestný čin podle § 250a trestního zákona

- pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 12 let

- pojistného podvodu se dopustí každý, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo uplatnění nároku 

na pojistné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, 

nebo úmyslně vyvolá pojistnou událost nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu 

zvýšit vzniklou škodu.

- příklady podvodného jednání: zamlčování podstatných údajů, úmyslné uvádění nepravdivých nebo 

hrubě zkreslených údajů (věk, zdravotní stav, velikost rizika, výše škody, důvod vzniku, doložené 

doklady), úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody, úmyslné způsobení škody (autonehoda, 

ublížení na zdraví apod.), která je prezentována jako náhodná událost krytá pojištění, 

nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost, pojištění 

již poškozené věci jako nové (např.havarovaného vozidla), různé kombinace uvedených jednání



Pojistná smlouva

- smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události 

poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné

- vyjadřuje konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění, které jsou závazné pro obě 

smluvní strany

- musí být uzavřena vždy písemně a podepsaná oběma zúčastněnými stranami s výjimkou pojištění 

s pojistnou dobou kratší než 1 rok

Pojistka

- potvrzení o uzavření PS vydané pojistitelem pojištěnému.

- pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojistitel na žádost a na náklady 

pojistníka druhopis pojistky

Obsah pojistné smlouvy

- určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby a jejich identifikační údaje

- vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se 

jedná o pojištění běžné nebo jednorázové

- vymezení doby, na kterou byla PS uzavřena

Pojistné podmínky 

- nedílná součást PS

- zpracovává je pojistitel pro jednotlivé typy pojištění

- obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení 

podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob

- určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost

- pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen (kromě smlouvy 

uzavřené formou obchodu na dálku)

Způsob uzavření PS

- osobně na pobočce pojišťovny

- prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele

- on-line prostřednictvím internetu



- prostřednictvím dalších prodejních kanálů (makléři, cestovní kanceláře, pošta, realitní makléři)

Vznik pojištění

- pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě.

- uzavření pojistné smlouvy - datum, kdy je pojistná smlouva podepsána

- počátek pojištění - doba, od níž vznikají práva a povinnosti z pojištění

- je přesně stanoven v PS

- pojištění vzniká od 00:00 hod. dne následujícího po dni uzavření PS

Zánik pojištění

- uplynutím pojistné doby v pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění 

uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím 

doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem)

- nezaplacením pojistného pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty, která je 

stanovena pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. 

Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.

- dohodou (v dohodě musí být vždy určen okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků)

- výpovědí

- odstoupením - pokud pojistník nebo pojištěný poskytne úmyslně nebo z nedbalosti

- nepravdivé nebo neúplné údaje, týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo odstoupit od 

smlouvy do 2 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká.

- změna vlastnictví pojištěného majetku pojištění zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví poj. majetku, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak

- jiné důvody:  zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci,

 smrtí pojištěné fyzické osoby

 zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce

Druhy pojištění

1. povinné pojištění  zákonné sociální pojištění osob (správce SSZ)

 zákonné zdravotní pojištění osob (správce ZP)

 zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla 



 zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců 

2. dobrovolné pojištění

Trh pojišťovacích služeb v ČR

1. životní pojištění – pojištění FO proti rizikům běžných úrazů, jejich trvalých následků, vážných nemocí a

následné ztráty příjmů, popř. při úmrtí pojištěného pomáhá nahradit zdroj příjmu jeho pozůstalým

 rizikové – za nižší pojistné poskytuje vysokou pojistnou ochranu, nedojde-li 

k pojistné události zaniká bez náhrady

 rezervotvorné – pojistné je vyšší, protože obsahuje spořící složku, pojistná částka

podíly na zisku jsou vyplaceny při pojistné události nebo na konci sjednané pojistné

doby

2. neživotní pojištění – pojištění movitých a nemovitých věcí

1. Pojištění osob  životní pojištění

 investiční důchodové pojištění

 úrazové pojištění

 důchodové pojištění

 pojištění dětí a mládeže

 pojištění ušlého výdělku, ad.

2. Penzijní připojištění

3. Komplexní autopojištění   pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla

 základní havarijní pojištění

 úrazové pojištění osob ve vozidle, ad.

4. Pojištění majetku občanů  pojištění domácnosti

 pojištění nemovitosti

5. Cestovní pojištění a asistenční služby

6. Pojištění podnikatelů a průmyslu  pojištění strojů

 pojištění nákladu

 pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

 pojištění záruky pro případ úpadku CK


