
Ing. Eliška Galambicová  Moravskoslezská obchodní akademie Ostrava 

1 
 

21) Pojišťovnictví 
Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná 
osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná částka, pojistná doba, pojistné plnění. Druhy pojištění: 
z hlediska povinnosti, podle předmětu pojištění. Zajišťovna. Sociální a zdravotní pojištění.  
 
- každodenní život je spojen s řadou rizik, počínaje úrazy, nemoci, krádeže až po velké živelné či člověkem 
způsobené katastrofy. Lidé se potřebují proti těmto rizikům chránit, a proto vzniklo pojišťovnictví. 
- upraveno zákonem č. 27/2009 o pojišťovnictví 
- povolení vydává Ministerstvo financí, které také provádí dohled nad pojišťovnami. 
- právní formou pojišťovny je a. s. nebo družstvo. 
- Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven.  
 
Pojišťovnictví – druh peněžních služeb, jejichž smyslem je zabezpečit pojištěného pro případ nahodilých 
pojistných událostí (tzn. zmírnění následků nepříznivých událostí). 
Pojistnou smlouvu uzavírá písemně FO nebo PO (pojistník) s pojišťovnou (pojistitel). Pojistník se zavazuje platit 
pojistné, pojistitel se zavazuje k plnění ve sjednaném rozsahu, jestliže nastane pojistná událost uvedená ve 
smlouvě. Součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky pojistitele. 
 
Struktura pojistného trhu: 
1. Ministerstvo financí 
2. Česká asociace pojišťoven 
3. Pojišťovny 
4. Zajišťovna 
5. Zprostředkovatelé – obchodní zástupci, pojišťovací agenti a zaměstnanci pojišťoven (měli by být vyškoleni a 
certifikováni). 
 
Charakteristika pojistných vztahů (podmínky): 
1) Solidárnost – souhlasíme s tím, že bude pojistné plnění vyplaceno těm, kteří měli pojistnou událost. 
2) Podmíněná návratnost prostředků – dostaneme pojistné plnění jen v případě pojistné události 
3) Neekvivalentnost (nerovnost) – pojistné plnění není závislé na výši do té doby zaplaceného pojistného.  
 
Pojišťovna - je instituce - nebankovní, která je součástí bankovního systému. Která provozuje podnikatelskou 
činnost, která za úplatu a se ziskem poskytuje podnikatelům  a fyz. osobám ochranu proti rizikům. 
 
Činnosti pojišťovny  
a) pojišťovací - sjednává pojištění, poskytuje plnění pojistných událostí. 
b) zajišťovací - dělení rizik vzniklých v souvislosti s provozováním pojištění na základě smluvních vztahů s jinými 
pojišťovnami - asociace pojišťoven. (pojišťění pojišťovny u jiné pojišťovny) 
c) zábranná - předcházení škodám a snížení rizik. Činnost osvětová, výchovná, propagační.  
d) správa - část peněžních prostředků pojišťovna investuje a hospodaří s nimi aby mohla poskytovat pojistná 
plnění, aby dosahovala zisku. 
e) asistenční – při cestách do zahraničí (doprava domů, ošetření) 
f) poradenství – s cílem navrhnout optimální systém pojištění podnikům, i občanům.  
 
Pojistka - písemná smlouva - strany, pojistné nebezpečí, pojištěné předměty vč. popisu (fotodokumentace, 
soudní znalec), pojistná hodnota, pojistné, způsob placení, povinnosti, plnění pojišťovny, zvláštní případy plnění, 
datum zahájení a konec smlouvy, podrobný výklad pojmů, podpisy. 
 
POJMY – PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 
- pojistitel – pojišťovna, na základě povolení Min. financí. Má právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné 

plnění v případě pojistné události. 
- pojistník – klient, ten kdo uzavře pojistnou smlouvu, ve které se zavázala k placení pojistného. Má právo 

jednat s pojistitelem o právech a povinnostech vyplývajících z pojistné smlouvy a povinnost platit pojistné. 
- pojištěný – na koho se pojistka vztahuje. Subjekt, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu 

se pojištění vztahuje. Má právo na pojistné plnění. Nemusí být vždy pojistníkem.  
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- oprávněná osoba – komu bude částka vyplacena. Subjekt, kterému v případě pojištění ve prospěch jiné osoby 
vznikne právo na pojistné plnění. V tomto případě je pojištěný jiná osoba než oprávněná osoba.  

- poplatník – kdo platí pojištění, z čí kapsy pojištění jde 
- plátce – kdo odvádí pojištění 
- Pojistná smlouva – dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká smluvní pojištění. 
- Pojistné – úplata za poskytované služby pojišťovny (jednorázové nebo opakované = běžné). Roční pojistné = 

úhrada za kalendářní rok. Pojistné je povinen platit pojistník.  
- Pojistná částka – výše odškodnění nebo hranice odškodnění, je dohodnuta v pojistné smlouvě. U pojištění 

osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.  
- Likvidace pojistné události – činnost spojená s vyřizováním pojistné události 
- Pojistná událost – skutečnost, ze které vyplývá povinnost pojišťovny plnit. Konkrétní vymezení je dáno 

pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami.  
- Pojistné plnění – částka, kterou vyplatí pojišťovna v případě pojistné události. 
- Asistenční služba – pomoc osobám, které se dostanou do nesnází během cestování. 
- Pojistná doba – doba, na kterou se sjednává pojištění. 
- Všeobecné pojistné podmínky – jejich povinný obsah stanoví zákon o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást 

pojistné smlouvy. 
- Připojištění – pojištění, které můžeme sjednat v rámci jedné smlouvy s jiným druhem pojištění. Např. zákonné 

pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla a k tomu si připojistíme skla. 
 
POJIŠŤOVACÍ ČINNOST 
- podnikatelská činnost pojišťovny spočívá v prosazování smluvního a zákonného pojištění. 
- uzavírá smlouvy 
- poradenství, předcházení škod 
- investuje 
- poskytuje plnění při pojistné události 
- uzavírá smlouvy se zajišťovnami  
 
Postup při vzniku škody = likvidace pojistných událostí: 
a) ohlášení události, ověří se pojistné krytí 
b) administrativní zpracování 
c) prohlídka poškozeného majetku 
d) výpočet pojistného plnění 
e) poukázání pojistného plnění 
f) statistické zpracování pojistné události 
Zápis o poškození, fotodokumentace, prohlídka poškozeného majetku, likvidační zpráva – s výsledkem musíme 
být seznámeni. Šetření by mělo být ukončeno do 3 měsíců po oznámení události.  
 
Pojištění z hlediska povinnosti uzavření pojištění: 
1. Povinné pojištění – zákonem je uložena firmám a osobám povinnost účastnit se vymezeného druhu pojištění.  

 zákonné sociální pojištění osob – dle zákona o sociálním pojištění. Správcem je Česká správa sociálního 
zabezpečení. Z tohoto poj. jsou vypláceny nemocenské dávky, důchody a podpory v nezaměstnanosti.  

 zákonné zdravotní pojištění osob – dle zákona o zdravotním pojištění. V srpnu 2013 je v ČR 7 zdravotních 
pojišťoven.  

 zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla – od roku 2000 toto pojištění 
poskytují vybrané největší pojišťovny, které mají udělenu licenci. Např. Allianz, AXA, Česká pojišťovna, 
ČSOB, Generali, atd. Česká kancelář pojistitelů.  

 zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců – toto pojištění jsou od roku 1993 
povinni uzavírat zaměstnavatelé pro své zaměstnance buď u České pojišťovny, nebo Kooperativy.  

2. Dobrovolné  pojištění - je uzavíráno na komerční bázi. Pojistíme se proti určitým rizikům.  
 
Druhy pojištění – podle předmětu pojištění: 
- pojištění osob = pro případ úrazu, úmrtí, dožití určitého věku,...úrazové, životní 
- pojištění majetku = pro případ jeho poškození, zničení, ztráty, odcizení, živelné pohromy, poj. domácnosti, 

nemovitosti,... 
- pojištění odpovědnosti za škodu = auto, v zaměstnání,... dobrovolné, smluvní, zákonné 
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Pojištění osob 
A) životní pojištění: od roku 2000 je zvýhodněno státním příspěvkem a daňovými úlevami. 

 Kapitálové životní pojištění: jde o pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojišťovna vyplatí sjednanou 
částku oprávněnému v případě smrti, nebo při dožití pojistné doby pojištěnému. Pojistné je relativně 
vysoké. Daňová uznatelnost zaplaceného pojistného (max. 12 000 Kč). 

 Rizikové: pro případ smrti, úrazu, trvalých následků. Obsahuje jen rizikovou složku, tzn. že nespoříte, a 

nedojde-li k pojistné události (smrt, úraz), není na konci pojištění nárok na žádné vyrovnání. Tento typ 

pojištění není daňově zvýhodněn. 

 Investiční: Zahrnuje pojistnou ochranu s možností dosáhnout zajímavého zhodnocení. Daňová 
uznatelnost. 

 Úrazové 

 Komerční zdravotní 
B) důchodové pojištění: je vyplaceno ke starobnímu a invalidnímu důchodu. Nezaměňovat s penzijním 

připojištěním. Není daňově zvýhodněno.  
C) pojištění dětí a mládeže 
D) pojištění ušlého výdělku 
E) cestovní pojištění 

Pojištění majetku 

A) pojištění domácnosti: věci náležející k domácnosti, tj. nábytek, elektronika, cennosti, atd.  
B) pojištění nemovitosti: pojištění rodinných domů vč. vedlejších objektů (kůlny, garáže, ploty, studně, aj.), byty 

(zdi, podlahy, stropy,) a rekreační objekty  

Pojištění odpovědnosti za škodu 
a) dobrovolné – pes, jednání nezletilých dětí, odpovědnost za škody způsobené výkonem povolání,... 
b) povinně smluvní – u některých profesí (advokáti, notáři, daňový poradce, lékaři, konstruktéři,...) 
c) zákonné – nemoci z povolání, poj. aut,... 
 
Pojistná smlouva 
- dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká smluvní pojištění 
- řídí se všeobecnými podmínkami 
- je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události 

poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.  
- součástí jsou pojistné podmínky, tzn. jak bude pojistné placeno, na jak dlouho se sjednává, atd. 
- pojistnou smlouvu lze uzavřít i ve prospěch jiné osoby, např. rodiče ve prospěch dítěte. 
Podstatné náležitosti: 

 určení pojistitele a pojistníka 

 určení oprávněné osoby 

 určení druhu pojištění  

 vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události 

 výše pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné nebo jednorázové 

 vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena 

 případná spoluúčast 
 
Zajišťovna = pojišťovna pro pojišťovny, pojišťuje rizika pojišťoven. Musí být kapitálově silné, pro získání licence 
musí mít min. kapitál ve výši 1 mld. Kč. V ČR je jen jedna zajišťovna – od roku 2008 VIG RE zajišťovna, a.s.  
 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
- je druhou největší příjmovou položkou státního rozpočtu a slouží pro tzv. transfery obyvatelstvu. 
 
Sociální pojištění 
– tyto příjmy spravuje správa sociálního zabezpečení. Vybrané pojistné na sociální zabezpečení plyne do státního 
rozpočtu. 
- upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti.  
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Dělí se na : 
1) nemocenské pojištění - zabezpečuje částečnou náhradu příjmů 

 nemocenské v případě nemoci 
 podpora při ošetřování člena rodiny 
 peněžitá pomoc v mateřství 
 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

2) důchodové pojištění – důchody starobní, invalidní, pozůstalostní 
3) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

o peněžitá podpora v nezaměstnanosti 
o aktivní politika zaměstnanosti ( tj. podpora tvorby nových pracovních míst ) 

 
Poplatníkem sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jsou: 

 zaměstnavatelé: 
 zaměstnanci 
 osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ),  
 osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění,  

 
Sazby na sociální zabezpečení:  

 zaměstnavatel:  25 % nebo 26 % u speciálního režimu podniků do 25 zaměstnanců. Z toho: 
o důchodové pojištění  21,5 % 
o nemocenské poj.  2,3 % nebo dobrovolně 3,3 % 
o příspěvek na SPZ 1,2 % (státní politiku zaměstnanosti) 

 zaměstnanec:  6,5 % nebo 8,5 % pokud se účastní II. pilíře. Z toho: 
o důchodové pojištění  6,5 % nebo 8,5 % (II. pilíř) 

 OSVČ:   29,2 % nebo 31,2 % pokud se účastní II. pilíře. Z toho: 
o důchodové pojištění  28 % nebo 26,2 % (II. pilíř) 
o SPZ   1,2 % nebo 5 % (II. pilíř) 

 OSVČ který se účastní nemocenského pojištění  2,3 % na nem. pojištění 
OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí platit minimální měsíční zálohu na důchodové 
pojištění, ta je pro každý rok jiná. 

 
Důchodová a nemocenská pojištění 
Nemocenské pojištění: je určeno pro výdělečně činné osoby (zaměstnance). Zaměstnanci se povinně účastní 
nemocenského pojištění. U samostatně výdělečně činných je dobrovolné a nemocenská jim náleží až od 22. dne 
trvání dočasné pracovní neschopnosti (do 22. dne nedostávají nic). Z tohoto pojištění se poskytují tyto dávky – 
podpora na ošetření člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 
 
Důchodové pojištění: má dvě části – povinné důchodové pojištění (pro všechny zaměstnance, tzv. I. pilíř) a 
dobrovolné (zajišťují ho komerční pojišťovny) 
 
Nemocenské dávky 
Nemocenské lze vyplácet nejdéle po dobu 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti.  
Podrobné schéma výplaty nemocenského při dočasné pracovní neschopnosti:  

 1. - 3. pracovní den pracovní neschopnosti = nenáleží náhrada mzdy ani dávka,   
 od 4. pracovního dne - 14. kalendářního dne = náleží náhrada mzdy (60 % redukovaného průměrného 

výdělku), vyplácí zaměstnavatel,   
 od 15. kalendářního dne = náleží nemocenské (60 % denního vyměřovacího základu - dále též "DVZ"), 

vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení, 

 
Povinné odvody OSVČ 
Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění 
na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení 
se řídí místem trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné.  
 
V prvním roce výkonu hlavní výdělečné činnosti se odvádí měsíční zálohy na sociální pojištění alespoň v minimální 
výši → minimální měsíční záloha v roce 2014 je 1 943 Kč.  
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Lze však dobrovolně platit i vyšší zálohy, aby nevznikl za uplynulý rok vysoký nedoplatek na sociálním a zdravotním 
pojištění.  
Sociální pojištění musí být uhrazeno do 20. dne následujícího měsíce. Příklad: samostatná výdělečná činnost je 
zahájena 1. února, SP musí být zaplaceno do 20. března.  
Během roku se platí důchodové (sociální) pojištění formou pravidelných měsíčních záloh. Do 30. dubna musí 
všechny OSVČ (bez daňového poradce) odevzdat Přehled o příjmech a výdajích, kde se vypočítá celkové pojistné 
za předešlý rok. 
 
Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na sociální pojištění u OSVČ je 50 % základu daně z příjmu ze 
samostatné činnosti § 7 ZDP, ale nesmí být nižší než stanovené minimum. 
OSVČ si může určit i vyšší vyměřovací základ. 
Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu = OSVČ, které nejsou účastny důchodového 
spoření (II. pilíř), odvádí v roce 2015 pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši, tj. 29,2 % z vyměřovacího 
základu.  
 
Zákonné zdravotní pojištění 
 
- upraveno zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
Zdravotní pojištění spravují veřejné zdravotní pojišťovny, hradí z něho lékařům jejich práci. Pojištěncem se 
stáváme narozením. 
Za studenty, ženy na mateřské, osoby na rodičovské, nezaměstnané a důchodce platí stát. Ostatní musí platit 
zákonem stanovenou minimální výši. 
 
Plátci veřejného ZP: zaměstnanci, OSVČ, osoby bez zdanitelných příjmů, osoby, za které je plátcem stát. 
 
Zdravotní péče hrazena z pojištění zahrnuje zdravotní preventivní péči, léčbu ambulantní a ústavní, pohotovostní 
a záchrannou službu, doprava nemocných a hrazení nákladů. 
 
Pojištěnec: má právo zvolit si zdravotní pojišťovnu a může provést její změnu jednou za 12 kalendářních měsíců. 
Od 1. 12. 2011 ale platí, že tato změna je možná pouze k 1. lednu kalendářního roku. Přihlášku musíte zdravotní 
pojišťovně navíc podat nejpozději 6 měsíců před požadovaným datem změny. Při změně pojišťovny je povinen to 
do osmi dnů oznámit svému zaměstnavateli 
 
Výše ZP je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda, z níž 1/3, tj. 
4,5 % odvádí zaměstnanec a 2/3, tj. 9 % zaměstnavatel.  
Minimální vyměřovací základ zaměstnance je dán minimální mzdou, která je v roce 2015 ve výši 9 200 Kč. 
Minimální pojistné zaměstnanců (13,5 % z min. mzdy) je ve výši 1 242 Kč za měsíc.  
Pokud má zaměstnanec nižší mzdu, než je minimální, musí zaměstnavatel dopočítat pojistné do zákonného 
minima. Maximální vyměřovací základ byl zrušen. 
 
Vyměřovacím základem pro OSVČ je 50 % dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti § 7 ZDP. 
Výše ZP je 13,5 % z vyměřovacího základu.  
 
Minimální výše pojistného pro rok 2015:  

 pro OSVČ (hlavní činnost) 1 797 Kč měsíčně, 

 u vedlejší činnosti se není minimum stanoveno, výše zálohy se platí podle skutečných příjmů,  

 pro osoby bez zdanitelných příjmů 1 242 Kč měsíčně 

 státní pojištěnec (děti, důchodci, osoby na mateřské a rodičovské, nezaměstnaní na ÚP) 845 Kč měsíčně 
 
OSVČ platí pojistné na ZP formou záloh a doplatku pojistného. Zálohy platí měsíčně vždy do 8 dne následujícího 
měsíce.  
Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu se podává do 30. 4.  
 
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V RÁMCI EU 
Každý je zdravotně pojištěn pouze v jedné zemi. Pojištění českého občana doma bude platné v celé EU, stačí 
předložit evropský průkaz zdravotního pojištění.  



Ing. Eliška Galambicová  Moravskoslezská obchodní akademie Ostrava 
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