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Anotace 
 
Příspěvek pojednává v první řadě o pojišťovnictví jednak jako o specifickém odvětví 
ekonomiky, jednak jako o určitém praktickém přístupu k analýze rizik. Vedle vysvětlení 
základních pojmů, typů a forem pojištění a zajištění se tato práce zabývá problematikou 
současného terorismu, ale i dalších „raritních bezpečnostních scénářů“, které se mohou 
týkat pojišťovnictví nejen v České republice, ale i dalších státech. Dojde i na zhodnocení 
aktuální situace nabídky „pojištění proti terorismu“ na trhu domácích pojišťoven. 
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This article deals primarily with the topic of insurance system – both as a specific sector of 
the economy, both as a practical approach to risk analysis. In addition to explaining basic 
terms, as well as types and forms of insurance and reinsurance, this work deals with issues 
of contemporary terrorism, and other "rare safety/security scenarios”, which may be in 
touch with insurance sector not only in the Czech Republic but also in other countries. Final 
part is trying to describe the current situation of the "counter-terrorism insurance" on the 
domestic insurance market. 
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1. Pojišťovnictví jako důležité odvětví  ekonomiky 
 

1.1  Geneze pojišťovnictví jako myšlenky 
 
 Lidská společnost je už od samotného počátku svého vývoje v neustálém ohrožení 

negativními následky nepředvídatelných událostí, které mají původ jak v přírodních silách, 
tak v nedokonalosti samotné společnosti. Jedním ze základních rysů těchto událostí je jejich 
nahodilost v čase a v rozsahu způsobených škod. Snaha zmírnit tyto následky vedla nejprve 
ke spojování jednotlivců a menších skupin do společenství, jejichž činnost a existence byla 
založena na principu solidarity. Každý člen společenství přispíval k vytváření finanční rezervy, 
která byla nezbytná na úhradu vzniklých škod některému z nich. Historickým výsledkem 
vývoje těchto společenství, spojeným s rozvojem dělby práce a industrializací společnosti, je 
vznik pojišťoven a pojišťovnictví.1 

 I to je možné považovat za důvod samotné myšlenky „pojišťovnictví“ respektive 
rozložení rizika. 

 Pojištění prodělalo výrazné proměny v průběhu rozvoje společnosti a hospodářství. 
Počátky moderního pojištění jsou kladeny na konec 17. století a počátek 18. století. Již od 
konce 10. století rostl (především ve Středomoří) námořní obchod a největší rizika byla ta 
spojená s námořní plavbou, mezi ně patřila například: nedokonalost lodí, navigace, pirátství, 
války, atd.) Éru komerčního námořního pojištění a současně námořního práva zahájila 
pojistná smlouva, která byla podepsána v italské Pise 13. dubna 1379. Námořní pojištění 
nabralo tempo a jeho těžiště se postupně přesouvalo do Anglie a Francie a v Londýně se 
vytvořilo světové centrum námořního pojištění Lloyds (rok 1680). Edward Lloyd si zřídil 
makléřskou burzu ve své kavárně, kde soustřeďoval informace a při šálcích jeho kávy se brzy 
začaly uzavírat pojišťovací obchody. První komerční pojišťovnou, která byla založena na 
moderních základech, tj. na pravděpodobnosti délky života (úmrtnostních tabulkách)  
a zákonu velkých čísel2 (hra v kostky), byla společnost pro pojišťování vdov a sirotků 
v Londýně založená v roce 1699.3 

Za éru rozkvětu můžeme považovat etapu posledních 15 let, kdy pojišťovnictví 
zaznamenalo ohromný rozvoj nejen u nás, ale i v ostatních zemích. Neexistence tohoto 
ekonomického odvětví by mohlo mít za následek zvýšení cen zboží i služeb, protože 
nemožnost nepojištění svých aktivit by pro mnoho podnikatelských subjektů znamenalo 
nutnost započítat do ceny svých výrobků a služeb i nebezpečí vzniku škod. 

 

                                                 
1
 HORA, J.; ŠULCOVÁ, J.; ZUZAŇÁK, A. Příručka pro zprostředkovatele pojištění. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. 256 s. ISBN 

80-7201-488-9. s. 15. 
2
 Zákon velkých čísel = jeden z nejdůležitějších zákonů teorie pravděpodobnosti: vyjadřuje představu, že při velkém počtu 

nezávislých pokusů je možné téměř jistě očekávat, že relativní četnost se bude blížit teoretické hodnotě pravděpodobnosti.  
Zákon velkých čísel. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation,  
12. listopadu 2006, last modified on 21. ledena 2011 [cit. 2011-03-10].  
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_velk%C3%BDch_%C4%8D%C3%ADsel>.) 
3
 VOŽENÍLEK, V.; CHLAŇ, A. Pojišťovnictví. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-564-1. s. 4. 
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1.2 Pojišťovnictví v současnosti: charakteristika a náplň činnosti oboru 
  
 Pojišťovnictví4 je specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční eliminaci 

rizik ovlivňujících činnost lidí. Pomáhá zajišťovat nejen majetek, ale také veškeré hodnoty 
včetně života a zdraví, které jsou řadou rizik neustále ohrožovány.  

 Pojišťovnictví zahrnuje všechny pojišťovací instituce, které mají oprávnění k podnikání 
v pojištění v dané ekonomice, ve všech jejích formách.5 Při charakteristice pojišťovnictví 
daného státu se vychází z tradice, která u některých zemí do tohoto systému řadí i zdravotní 
pojišťovny či pojišťovny sociální. V České republice se do tohoto vymezení řadí pouze 
pojišťovny zaměřené na komerční pojištění. 

 V České republice je pojišťovnictví chápáno jako odvětví ekonomiky zabývající se 
pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelkou činností v oblasti pojištění a dalšími činnostmi 
s tím spojenými. Předmětem pojišťovnictví je také regulace pojišťoven ze strany státu, který 
drží neustálý dozor nad podnikáním v oblasti pojištění. Dále je předmětem pojišťovnictví 
řízení pojišťoven, tvorba technických rezerv, kalkulace pojistného, informační soustava  
a další činnosti. 

 Pod pojmem pojišťovnictví jsou zahrnuty různé instituce, které se od sebe liší nejen 
zaměřením a organizační formou, ale také svou velikostí. Ve většině zemí působí mnoho 
institucí, které pojištění provozují, ale většinu pojistných operací provádí jen několik velkých 
pojišťovacích institucí. Mezi tyto instituce patří: 

 

 pojišťovny;6  

 zajišťovny;7 

 pojišťovací zprostředkovatelé;8 

 státní dozor nad pojišťovnictvím; 

 asociace pojišťoven;9 

 finanční instituce (které se také zabývají pojištěním – např. banky); 

 poradenské a ostatní firmy z oblasti pojišťovnictví.10 
 
 Pojišťovnictví je odvětvím národního hospodářství, které se zabývá poskytováním 

pojistné ochrany a úhradou škod vzniklých na základě nahodilých událostí. Pojišťovnictví tak 
plní roli stabilizátoru ekonomické úrovně podniků a životní úrovně obyvatelstva. 

                                                 
4
 V zahraničí je pojišťovnictví označováno jako pojišťovací průmysl. 

5
 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. přepracované vydání. Praha: Ekopress, s. r. o., 2009. 224 s. ISBN 

978-80-86929-51-4. s. 170-171. 
6
 Pojišťovna = specializovaná instituce, která má povolení k provozování pojišťovací činnosti. Pojišťovna může být podle 

zaměření: univerzální, životní, neživotní a podle formy: akciová, družstevní nebo státní. 
7
 Zajišťovna = specializovaná instituce, která má povolení na provozování zajištění, tzn. přebírání pojistných rizik 

postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou. 
8
 Pojišťovací zprostředkovatel = právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost 

v pojišťovnictví, tedy provádí zejména činnosti směřující ke sjednání pojistných smluv. 
9
 Asociace pojišťoven = dobrovolné sdružení pojišťoven zřízené za účelem zastupování společných zájmů členských 

pojišťoven. 
10

 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojišťovnictví a pojištěníí. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2000. 118 s. ISBN 80-245-0023-
X. s. 39. 
DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2009. 224 s. ISBN 978-80-
86929-51-4. s. 170. 
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Pojišťovnictví zaujímá nepostradatelné postavení v tržní ekonomice každé země a je 
neodmyslitelnou součástí moderní společnosti a ekonomického života.11 

 
1.3 Základní pojmy v pojišťovnictví 

 
1.3.1 Riziko a nejistota 

 
Pojem riziko pochází z arabského slova „risk“ a původní význam tohoto slova označoval 

jak příznivou, tak i nepříznivou událost v lidském životě. Později se jeho význam zúžil jen na 
nepříznivé události. Zprvu se pojem riziko používalo především ve spojitosti s pojištěním 
(pojišťění vzniklo jako nástroj pro krytí důsledků při realizaci rizika12), ale s rozvojem 
společnosti se časem rozšířilo i do jiných oborů (např. ekonomie, politika, životní prostředí  
a mnoha dalších). 

 V první řadě je však nutné odlišit od sebe pojmy nejistota a riziko (v praxi se často 
setkáváme s případy, kdy se mezi těmito pojmy nedělají velké rozdíly) Každý ekonomický 
subjekt je stále vystaven nebezpečí, že nastane nějaká škoda. Toto nebezpečí ohrožuje 
jistotu tohoto subjektu, mluvíme tedy o nejistotě. 

 Nejistota: Jedná se o situaci, kdy nedovedeme určit pravděpodobnost očekávané 
události, a proto výsledné stavy nelze popsat rozdělením pravděpodobnosti. 

 Riziko: Jedná se o situaci, kdy určitý jev nastává s jistou pravděpodobností, respektive 
kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení pravděpodobností. Slovo 
riziko obsahuje pochybnost o budoucnosti a vědomí toho, že nás vývoj může dostat do horší 
situace, než jakou konkrétní subjekt očekává.13 Přitom lze zjednodušeně říci, že riziko je 
nejistota, kterou je možné měřit (pomocí určité hodnoty pravděpodobnosti), na rozdíl od 
„pravé nejistoty“, která se měřit nedá.14 

 Riziko a jeho realizace ovlivňují vznik ztrát.15 V souvislosti s rizikem se také často 
objevuje pojem hazard16 (opomíjení rizika). Jako příklad je možné uvést rizika spojená 
s technikou. Tato rizika ohrožují člověka desetkrát méně, než přírodní živly. Největší škody 
jsou pak způsobeny selháním lidského faktoru. 

 
1.3.2 Klasifikace rizik 

 
 Třídění rizik má zásadní význam, protože podle zařazení do určité skupiny je možné 

odvodit další (detailnější) charakteristiky: o významu pro vznik, velikost a dynamiku 
rizikových a krizových jevů a také pro prevenci a následná opatření. Rizika lze dělit podle více 
hledisek, avšak klasifikace rizik nejsou uzavřené a pro různé účely zkoumání problematiky 

                                                 
11

 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví: Studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, s. r. o., 2006. 123 s. ISBN 80-214-3257-8. s. 70-71. 
12

 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2009. 224 s. ISBN 978-80-
86929-51-4. s. 14-15. 
13

 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví: Studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. vydání. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. 123 s. ISBN 80-214-3257-8. s. 6-7. 
14

 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojišťovnictví a pojištěníí. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2000. 118 s. ISBN 80-245-0023-
X. s. 5-6. 
15

 Ztráta je majetková, zdravotní, finanční, nebo morální újma, která může, ale nemusí být vyčíslitelná v penězích. 
16

 Hazard je snaha co nejrychleji a s co nejnižšími náklady dosáhnout stanoveného cíle. Tím se zvyšuje riziko škody. 
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rizik mohou být rozdílné, některé se naopak vzájemně podobají. Zásady třídění rizik nejsou 
tedy úplně jednotné. 

 Schopnost podniků (nebo jiných podnikatelských subjektů) nakládat s riziky tak, aby 
škody byly minimalizovány, je mimo jiné dána i tím, jestli je subjekt vystaven internímu 
riziku nebo externímu riziku. 

 Mezi interní (vnitřní) rizika patří ta, která se projevují uvnitř podniku a která je 
podnikatel či manager podniku víceméně ovlivnit. (např.: finanční síla organizace, 
zaměstnanci, výrobky atd.) Faktory interních rizik na sebe vzájemně působí a vytvářejí 
celkové vnitřní riziko. 

Externí (vnější) rizika jsou faktory prostředí, které jsou mimo přímou kontrolu  
a řízení v podniku. (např.: obchodní podmínky, úrokové míry, bezpečnostní situace, 
legislativa, kriminalita, atd.) 

Rizika je možné dělit podle jejich velikosti a to na základě závažnosti a četnosti. 
Závažnost můžeme charakterizovat například velikostí nákladů na škodní událost. Na 
obrázku č. 1 (viz níže) je uvedeno členění rizik podle jejich velikosti (riziko zanedbatelné, 
malé, střední, velké a katastrofické17). 

 
Tabulka č. 1: členění rizik podle jejich velikosti – pětistupňový systém18 

 

če
tn

o
st

 

5 S V Z Z K   
M = zanedbatelné riziko 

S = malé riziko 
V = střední riziko 
Z = velké riziko 

K = katastrofické riziko. 
 

4 M S V Z K 

3 M S V Z Z+K 

2 M S V Z Z+K 

1 M S V Z Z 

  1 2 3 4 5   
  závažnost   

 
 Co se týče klasifikace rizik podle jejich pojistitelnosti, toto členění se používá 

především při pojišťování v komerčních pojišťovnách. Podle pojistitelnosti lze rizika dělit na 
pojistitelná a nepojistitelná. 

 Riziko pojistitelné je z hlediska komerční pojišťovny takové riziko, na které je možné 
sjednat pojistnou smlouvu na základě pojistně-technických podmínek. Pojistitelné riziko 
musí splňovat následující podmínky:  
 

1. Identifikovatelnost rizika – představuje jednoznačné určení příčiny událostí, jejímž 
výsledkem byla ztráta, krytá pojištěním. 

2. Předvídatelnost rizika (za využití statistiky). 

                                                 
17

 Jedná se o pětistupňový model, kde je rozlišováno 5 velikostí rizika. V praxi je ale používán i třístupňový  
a osmistupňový model. 
18

 Vlastní konstrukce podle: MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Vyd. 1. Vysoké učení technické v Brně: Akademické 
nakladatelství Cerm, s.r.o., 2009. 143 s. ISBN 978-80-214-3963-4. s. 10. 
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3. Vyčíslitelnost rizika – ztráta musí být měřitelná (fixní stanovení ceny různých druhů 
újmy, včetně života). 

4. Ekonomická přijatelnost – pojišťovna přijme do pojištění jen takové riziko, které 
pojišťovně nepřinese ztrátu (ekonomicky vyrovnané). 

5. Nahodilost – ztráta musí záviset na náhodě (tj. není jisté, že ke ztrátě dojde). 
6. Rozložení rizika – riziko je rozloženo do velkého geografického prostoru. 
7. Pojišťovna je oprávněna stanovit bezpečnostní standardy, které s pojištěním souvisí 

(nebezpečná zaměstnání, nebezpečné sporty).19 
 
 Riziko, které tato kritéria nesplňuje, je tzv. riziko nepojistitelné.20 Komerční 

pojišťovna každé riziko nepojistí, naopak důkladně zvažuje pojištění každého rizika. Pojistí 
pouze ta rizika, u kterých je možné určit pravděpodobnost vzniku škody a její ocenění v rámci 
dostatečně širokého pojistného kmene. Nepojistitelná rizika mají pojišťovny ve svých 
pojistných podmínkách ve výlukách. Mezi nepojistitelnými riziky bývají často například 
teroristické incidenty.21 

 Klasifikaci rizik podle pojistitelnosti poměrně dobře odpovídá třídění na rizika 
skutečná a rizika spekulativní. 

 Riziko skutečné (čisté) – vztahuje se k událostem, které jsou z hlediska škody buď 
neutrální, nebo negativní, tedy škodlivé. Čisté riziko sebou nese ztrátovou situaci, nebo (při 
nejlepším) situaci vyrovnanou. Např.: riziko havárie motorového vozidla, úraz v zaměstnání, 
krádež, požár, a další. Když k události nedojde, tak se stav nezmění a nikdo nic navíc nezíská. 
U čistého rizika platí skutečnost, že toto riziko není záměrně lidmi podstupováno. 

 Riziko spekulativní (záměrné) – je vázáno na události s cílem pozitivního výsledku, tj. 
zisku. Ten však není zaručen, takže ve výsledku může dojít i ke škodě. Úspěch je očekáván na 
základě spekulace, která však nemusí být za každou cenu správná, a také na řadě 
neovlivnitelných okolností. Jsou to situace spojené s hraním hazardních her, sázením, 
spekulacemi na burze, investováním atd. Toto riziko je na rozdíl od rizika čistého 
podstupováno dobrovolně, jelikož doufá, že dosáhne zisku. 

 Důvodem, proč je zdůrazňován rozdíl mezi rizikem skutečným a spekulativním je, že 
skutečná rizika jsou většinou pojistitelná a zatímco spekulativní rizika jsou nepojistitelná. 
Obecně platí, že nelze pojistit ta rizika, jejichž výsledkem může být zisk. 

 Z výše uvedených důvodů vyplývá, že předmětem pojištění mohou být pouze rizika 
„čistá“. Pojem čisté riziko je úzce napojen na pojmem pojištění a to platí samozřejmě 
i naopak. Pojištění je spjato s přesunem čistého rizika na pojistitele. Pojistitel přebírající čisté 
riziko ke krytí zkoumá nejen jeho povahu, ale také zákonitosti, kterým riziko podléhá.22 

                                                 
19

 BOONE, Louis E.; KURTZ, David L. Contemporary Business. 5. Chicago, New York, San Francisco, Philadelphia, Montreal, 
Toronto, London, Sydney, Tokyo: The Dryden Press, 1987. 725 s. ISBN 0-03-006199-7. s. 621-622. 
20

 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví: Studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. vydání. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, s. r. o., 2006. 123 s. ISBN 80-214-3257-8. s. 7-9. 
 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. 143 s. ISBN 978-80-
214-3963-4. s. 11-12. 
21

 SAMUELSON, P. A.; NORDHAUS, W. D. Ekonomie. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4. s. 601. 
22

 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. přepracované vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2009. 224 s. ISBN 
978-80-86929-51-4. s. 14-17. 
 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2009. 143 s. ISBN 978-80-
214-3963-4. s. 11-13. 



Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 2 (léto) 
Mgr. Vlasta Šimková, Pojišťovnictví a raritní pojistné události (2012_B_11), ISSN 1805 5656 

 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

7 

 

1.4 Risk management  
 
 Ke vzniku tohoto speciálního oboru vedla především snaha lidí o zvládnutí rizika 

pomocí určitých vědeckých přístupů. (někdy je překládán jako řízení rizika nebo 
management rizika) 

 Risk management je jednodušeji řečeno soustavná a opakující se sada vzájemně 
provázaných činností, jejichž cílem je řídit potenciální rizika, tzn. omezit pravděpodobnost 
jejich výskytu nebo alespoň snížit jejich nepříznivé dopady. Účelem risk managementu je 
předejít nepříjemným překvapením, vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku a eskalaci 
problémů.23 

Je to tedy proces, při němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících  
i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů  
a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů.24 

Předmětem risk managementu je umožnit v tržní ekonomice zahrnout projevy rizika 
vyplývající z nejednoznačnosti průběhu reálných ekonomických procesů do rozhodování  
o hospodářských záležitostech. Risk management spočívá v soustavné analýze ekonomické 
činnosti.25 

Předmětem zkoumání vědního oboru risk management jsou rizika zařazená do 
některé z následujících skupin rizik: 

 

 fyzické ztráty nebo poškození majetku a škod na zdraví; 

 odpovědnost za škody; 

 přerušení ekonomické (výrobní) činnosti; 

 chyby v řízení (např. neadekvátní plánování); 

 nedbalost (např. špatné balení výrobku); 

 technologická rizika; 

 politická rizika; 

 sociální rizika; 

 rizika vyplývající z přírodního prostředí (např. klima).26 
 
 Cílem risk managementu je tedy dosažení bezpečné činnosti při co nejnižších 

nákladech na zajištění této bezpečnosti. Ve své obecné podobě risk management zahrnuje 
tyto 3 fáze: identifikace rizik, ocenění a kvantifikace rizik a kontrola a financování rizik. 
 Identifikace rizik – náplní této fáze je rozpoznání všech rizik, které mohou ohrožovat 
ekonomickou stabilitu, tedy identifikaci rizik plynoucích ze subjektivních rozhodnutí nebo 
objektivních okolností. Jde o tzv. analýzu rizika, v jejímž rámci se provádí identifikace  

                                                 
23

 Kubálková, Petra; Loská, Šárka. Risk management. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 8. 2. 2011]. Dostupný na World 
Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3728>. URN-NBN:cz-ik3728. ISSN 1212-5075. 
24

 SMEJKAL, Vladimír; RAIS, Krel Řízení rizik. In Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích [online]. [s. l.]: Grada Publishing, 
2006 [cit. 2011-02-08]. <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rizeni-rizik/rizeni-rizik/1001617/42742/>. ISBN 978-80-247-
3051-6. 
25

 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, s. r. o., 2009. 224 s. ISBN 978-80-
86929-51-4. s. 21-23. 
26

 DAŇHEL, J. Pojistná teorie. Vyd. 2. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-00-2. s. 33. 
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a katalogizace rizika a kvantitativní hodnocení míry rizika ohrožujícího ekonomickou činnost 
lidí. 

 Vedle zjevných (hmatatelných) rizik, jakými jsou například požár a vichřice, se musí 
počítat i s riziky skrytými, jejichž výskyt je téměř vyloučen. Je však třeba mít na paměti to, že 
se objevují stále nová rizika pramenící z vývoje sociálního, ekonomického nebo legislativního. 
 Ocenění a kvantifikace rizik – tj. zjištění, jakou mají jednotlivá rizika váhu a jaký může 
mít realizace rizik vliv na finanční situaci daného subjektu. Ohodnocení dopadů existence 
jednotlivých rizik na finanční situaci subjektu obsahuje zjištění pravděpodobnosti vzniku 
škody a možné velikosti rizika. 
 Kontrola a financování rizik – v této fázi jsou přijímána opatření k předcházení 
škodám a připravuje se finanční eliminace negativních následků nahodilých událostí. Na 
prvním místě je snaha rizikům co nejvíce předcházet, především pomocí strategických 
opatření (např.: smluvní vyloučení odpovědnosti – uzavření smlouvy, která vylučuje 
odpovědnost za určitá přesně definovaná rizika) a fyzických opatření (zavedení zařízení na 
ochranu proti riziku – např. bezpečnostní zámky, protipožární zařízení). 

 U tzv. zbytkových rizik, tedy rizik, kterým nelze předejít strategickými nebo fyzickými 
opatřeními se v rámci risk managementu uvažuje o finanční eliminaci rizika. Ekonomický 
subjekt má zde několik možností: krytí zdrojů z vlastních zdrojů (z běžných příjmů, 
samopojištění) nebo přenesení rizika na specializovanou instituci zabývající se pojistnou 
ochranou (využití pojištění).  

 
1.5 Úvaha z pozice potenciálního pojištěnce 

 
Každý ekonomický subjekt má dvě možnosti, jak se finančně vypořádat s nahodilými 

událostmi. Můžou být kryty buď z vlastních zdrojů (samofinancováním), nebo lépe s pomocí 
pojištění. Pojištění patří mezi defenzivní metody řízení rizika. Je jedním z nejstarších 
způsobů, kterým je možné přenést riziko nebo jeho část na jiný subjekt (specializované 
instituce – komerční pojišťovny – které poskytují pojištění za úplatu.) Přesněji řečeno je 
pojištění nástroj finanční eliminace negativních následků nahodilosti, nemůže však 
ovlivňovat výskyt těchto událostí!  

Je tedy možné zjednodušeně říci, že základní myšlenkou pojištění je výměna nejistoty 
za jistotu. Případné velké ztráty vzniklé v budoucnu (dané výší potenciálních škod) subjekt 
vymění za jistotu relativně malé ztráty v současnosti (určenou výší pojistného). V závislosti 
na pojistných podmínkách dohodnutých v pojistné smlouvě pojišťovna pokryje vzniklé škody 
buď úplně, nebo z části, (tzv. pojištění se spoluúčastí)27. Hlavní výhodou pojištění je, že 
subjekt nemusí držet vysoké rezervy na pokrytí případných škod a takto ušetřené finanční 
prostředky může efektivně investovat či jinak zhodnotit na finančním trhu. 

 Pojištění nabízí ochranu před finančními důsledky nepředvídatelných škodních 
událostí jednotlivcům, ale také podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím  
a dalším. Některé druhy pojištění jsou povinné (vyžadovány právními předpisy) a jiné 
dobrovolné. Vztahuje se především na měřitelná rizika objektivního charakteru, kterými jsou 
tak zvaná pojistitelná rizika. 

                                                 
27

 Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný subjekt podílí na pojistné události. Může se buď jednat o fixní částku, nebo 
částku, která je stanovena v procentech. 
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1.6 Klasifikace pojištění na současném trhu 
 
Komerční pojišťovny nabízí a realizují nepřeberné množství různých druhů pojištění, 

které je potřeba třídit a dělit podle různých kritérií. Taková klasifikace umožní lepší orientaci 
v pojistných produktech a pojištěních. Existují různé klasifikace pojištění. V následujícím 
textu autorka uvádí a vysvětluje čtyři nejdůležitější. Jsou jimi Klasifikace pojištění z hlediska 
způsobu financování, klasifikace podle formy pojištění, klasifikace podle způsobu tvorby 
rezerv a klasifikace podle předmětu pojištění. 

 
1.6.1 Klasifikace pojištění z hlediska způsobu financování 
 

 Z hlediska způsobu financování se pojištění člení na dva systémy: 
 

 Pojištění sociální – zabezpečuje úhradu tzv. sociálních rizik v rozsahu daném 
rozhodnutím státu, jde o úhradu dávek pro případ pracovní neschopnosti, která může 
být dočasná (pak se jedná o nemocenské pojištění) nebo trvalá v důsledku věku či 
invalidity (pak se jedná o sociální důchodové pojištění garantované státem či penzijní 
pojištění organizované obvykle prostřednictvím penzijních fondů). 

 Pojištění komerční (soukromé) – zabezpečuje krytí rizik ekonomických subjektů 
v návaznosti na jejich rozhodnutí a potřeby.28 

 
1.6.2 Klasifikace pojištění podle formy vzniku 
 

 Dělení pojištění podle formy vzniku vyjadřuje členění podle způsobu jeho vzniku. 
Podle právní skutečnosti, na jejímž základě pojištění vzniklo a dále existuje, se rozeznávají 
dvě formy pojištění: Pojištění smluvní (dobrovolné nebo povinné) a pojištění zákonné. 

 Smluvní pojištění vzniká na základě smlouvy a dělí se dále na pojištění smluvní 
dobrovolné a pojištění smluvní povinné.  

 U pojištění smluvního dobrovolného je uzavření smlouvy ponecháno na vlastním 
rozhodnutí účastníků. Jedná se o nejobvyklejší a zároveň nejstarší formu vzniku pojistného 
právního vztahu mezi pojistitelem a pojistníkem. Je zde plně respektována smluvní volnost 
účastníků pojištění a jejich rovné postavení s možností vybrat si pojistitele, jehož podmínky 
mu vyhovují nejlépe. Pojistný vztah mezi pojištěným a pojišťovnou vzniká uzavřením pojistné 
smlouvy. Výjimečně u některých krátkodobých pojištění může vzniknout i bez uzavření 
takové smlouvy. 

 Ke vzniku smluvního povinného pojištění vede zákonem uložená povinnost uzavřít 
pojistnou smlouvu.29 Není-li pojistná smlouva na pojistné riziko povinným subjektem 
sjednána, pojištění nevznikne a příslušný státní orgán nepovolí výkon činnosti, pro které 
mělo být pojištění (na základě právního předpisu) sjednáno. Pojištění je zaměřeno na 
odpovědnost za škodu, která může touto činností vzniknout. (např. výkon lovecké  
a myslivecké činnosti nebo provoz vozidel). 

                                                 
28

 CIPRA, T. Pojistná matematika: Teorie a praxe. Vyd. 2. Praha: Ekopress, 2006. 414 s. ISBN 80-86946-00-2. s. 19. 
29

 Vznik je daný právním předpisem, který určuje činnosti, kde je povinnost hospodářských subjektů nebo občanů sjednat 
s pojišťovnou pojistnou smlouvu. 
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 Při zákonném pojištění vzniká pojistný vztah na základě právního předpisu  
a pojistná smlouva se neuzavírá, neboť pojištění vzniká automaticky přímo ze zákona. Tato 
forma byla zavedena v případech, kde zájem na existenci pojištění vyžaduje, aby působilo 
bez ohledu na vůli subjektů, s jejichž činností je spojeno zvýšené riziko vzniku škod a není 
jisté, jestli by bylo možné škodu nahradit z jejich peněžních prostředků.30 

 
1.6.3 Klasifikace pojištění podle způsobu tvorby rezerv 
 

Pojištění podle způsobu tvorby rezerv se rozděluje na riziková či neživotní pojištění  
a rezervotvorná či životní pojištění.  
 Pojmem „riziková či neživotní pojištění“ se rozumí taková pojištění, ve kterých 
pojistitel neví jistě, jestli pojistná událost vznikne nebo nevznikne, jestli bude poskytovat 
pojistné plnění a v jaké bude výši. Pojistná rezerva se stanoví podle rozsahu pojistného rizika 
a pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí a podle rozsahu způsobené škody.  

Neživotní pojištění zahrnuje krytí rizik neživotního charakteru, a to rizika ohrožující 
zdraví a životy osob (úraz, nemoc, invalidita), rizika vyvolávající přímě věcné škody (živelní 
rizika, odcizení, vandalství, strojní rizika apod.), rizika vyvolávající finanční ztráty (přerušení 
provozu neboli šomážní rizika, úvěrová rizika, rizika finančních ztrát, odpovědnostní rizika 
atd.).31 
  Rezervotvorná či životní pojištění – jsou to pojištění, ve kterých se vytváří vždy 
pojistná rezerva na pojistné události.32 Výše pojistného plnění není dána velikostí škod, jak 
tomu bývá u neživotního pojištění, neboť škodu lze jen těžko ohodnotit, výše pojistného 
plnění je dána velikostí pojistné částky, kterou pojistník sjednal, a tato výše pojistné částky 
má podle jeho představ pokrýt příslušné riziko. Pojistné smlouvy jsou sjednávány obecně na 
delší dobu, což představuje jeden z podstatných rozdílů při srovnání s neživotním pojištěním.  
 
1.6.4 Klasifikace podle předmětu pojištění 

 
 Jiným hlediskem pro dělení pojištění může být předmět, podle kterého rozlišujeme 

pojištění majetku, pojištění osob a pojištění odpovědnosti za škodu: 
 

 Pojištění majetku: pojištění majetku pro případ jeho poškození, zničení, ztráty, 
odcizení, nebo jiných škod, které na něm vzniknou. (pojištění staveb, domácností 
atd.) 

 Pojištění fyzických osob: pojištění fyzické osoby pro případ jejího tělesného 
poškození, smrti, dožití určitého věku, nebo jiné pojistné události, která se životem 
osob souvisí. (pojištění pro případ smrti, úrazové pojištění, důchodové pojištění). 

                                                 
30

 VOŽENÍLEK, Václav; CLAŇ, Alexandr. Pojišťovnictví. Vyd. 1. Univerzita pardubice: [s.n.], 2003. 139 s. ISBN 80-7194-564-1. 
s. 12-13. 
31

 FOJTOVÁ, Jana. HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN V ČR [online]. [s. l.], 2009. 64 s. Diplomová práce. Univerzita 
Pardubice. <http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/34973/1/hospodareni%20komercnich%20pojistoven% 20v%20ceske% 
20republice%20-%20jana%20fojtova.pdf>. 
32

 Jedná se o pojistné události, které jednoznačně v budoucnosti vzniknou. 
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 Pojištění odpovědnosti za škodu: pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě 
a zdraví nebo na věci, případně odpovědnosti za jinou majetkovou škodu.33 

 
 O těchto druzích lze hovořit jako o základních druzích pojištění. Podle nich se pak 

rozlišují v rámci těchto základních druhů další druhy pojištění. 
 

1.7  Zajištění jako pojištění pojišťovny 
 
 V rámci zajištění pojistitel znovu pojišťuje riziko, které již jednou pojistil.34 (tzv. 

pojištění pojišťovny). Je ho také možné brát jako souhrn pojistných vztahů, při kterých se 
riziko vertikálně rozděluje. Zajišťování je samostatná oblast pojišťovnictví, která je 
charakterizovaná přerozdělováním technických rezerv v zájmu snižování pojistně 
technického rizika. Tyto instituce musí být kapitálově velmi silné, a proto jsou na našem trhu 
především zahraniční zajišťovny. Např.: Munich Re, Miss Re, Lloyd´s, General Cologne Re  
a další. 

 Zajištění má poměrně dlouhou tradici, ale teprve v posledních desetiletích se objevují 
velká rizika mezinárodního významu, ohromné komplexy budov a tedy i zdroje nebezpečí, 
(například teroristické útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon) které často 
přesahuje možnosti jednoho pojistitele a v některých případech i možnosti celého pojistného 
trhu příslušného regionu. Je možné jako příklad uvést koncentraci velkých majetkových 
hodnot skladovaných na malých plochách, kde se pojistné částky pohybují v miliardách 
dolarů. (světoznámé automobilky, letadla, velkokapacitní tankery atd.)  

 Napojení mezinárodního zajišťovacího trhu při rozšiřování kapacity pojišťoven 
sehrává důležitou úlohu z hlediska kvantitativního a také umožňuje lehčí a rychlejší zavedení 
nových pojistných produktů. Zajištění tedy představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. 
 Problematika zajištění je v České republice právně zakotvena v zákoně č. 363/1999 
Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (Zákon o pojišťovnictví) 

 Základem zajišťovací činnosti je vertikální rozklad rizika, jehož hlavním zájmem je 
zmenšování dopadu pojistně-technických rizik. Zajištění nemá za následek zmenšení rozsahu 
škody, ale už vzniklé škody se zajištěním stávají pro pojišťovnu ekonomicky přijatelnější.  
 Zajištění je neodmyslitelnou činností pojišťoven a pojišťovnictví, tato činnost je 
realizovaná na základě odevzdání určitého podílu rizika pojišťovnou zajišťovně. Zajišťovna 
proto není v žádném případě konkurencí pojišťovny.35 
 
1.8 Význam zajištění 

 
 Zajištění plní několik významných úloh, mezi nejdůležitější patří: 

  
Rozdrobení rizika: Pojistitel nemůže upisovat pojistné obchody neomezeně, ale musí 

respektovat svou kapacitu, tj. maximální objem rizika, které může v rámci daného pojištění 

                                                 
33

 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. 143 s. ISBN 978-80-
214-3963-4. s. 45-49. 
34

 Tato definice vysvětluje opakovací předponu „re“ ve výrazu „reinsurance“ používaném v angličtině pro zajištění. 
35

 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví: Studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. vydání. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, s.r.o., 2006. 123 s. ISBN 80-214-3257-8. s. 7-9. s. 30-33. 
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pojistit. Zajištěním se pojistitel zbavuje části rizika, jehož pojistná částka je vyšší než chce 
pojistit. Zajištění tak rozloží pojištěná rizika, ale i náhradu škody mezi pojistitele a zajistitele, 
takže nebudou mít v případě vyplácení vysokého pojistného problémy (každý z nich zaplatí 
podle svého podílu uvedeného ve smlouvě). 
 Stabilizace výsledků pojistitele: Zajištění zmírňuje účinek kolísání škodního průběhu, 
a tím slouží jako stabilizační činitel. Na krytí výkyvů ve škodním průběhu slouží jednak 
pojistné rezervy a také zajištění. 
 Zvyšování kapacity pojistitele: Pojistitel nemůže upisovat pojistné obchody 
neomezeně, ale musí respektovat svou kapacitu, tj. maximální objem rizika, které může 
v rámci daného pojištění pojistit. Pojišťovna prostřednictvím zajišťovacích smluv má možnost 
přijmout do pojištění vyšší částky a další rizika. Částky, které by převýšily její limit, odevzdá 
do zajištění. 
 Kontakty se zahraničními pojistnými trhy: Zajištění má mezinárodní charakter, 
umožňuje tak sledovat vývoj pojistného a tarifní politiky zahraničních pojistitelů  
a konfrontovat ji s domácí praxí. 
 Psychologická úloha: Zajištění má velký psychologický význam především tím, že jiné 
komerční pojišťovny (smluvně zainteresované prostřednictvím zajištění) mají stejné zájmy, 
např.: při nakládání, přepravě pojištěného zboží, při jeho montáži atd. 
 Dosažení finančních výhod: Zde je myšleno především finanční zajištění. Finanční 
zajištění je zajištění, které je sjednáváno více z finančních důvodů než z pojistných, tj. přední 
jsou finanční důvody před přenosem pojistných rizik. K takovým finančním důvodům často 
patří navýšení kapitálu, vylepšení různých finančních ukazatelů, podpora při fúzích a koupích 
pojišťoven, daňové a licenční důvody atd. 
 Získání profesionálních služeb zajistitele: Velké zajišťovny začaly poskytovat 
pojišťovnám nejen zajištění, ale i další služby, které by pojišťovny samy nezvládly (především 
z ekonomických důvodů). Těmito službami se myslí například podpora při tvorbě produktů, 
přenos zkušeností mezi státy, ocenění zvláštních rizik (u náročných technologických rizik,  
u speciálních zdravotních rizik, v životním pojištění atd.) aktuální výpočty u složitějších 
pojistných produktů včetně poskytnutí rozsáhlých nadnárodních statistických údajů a mnoho 
dalších služeb. 
 
1.9 Formy zajištění 

 
 Zjištění se prvotně dělí na: aktivní (převzaté), kde jede o přejímání rizika do zajištění  

a pasivní (odevzdané), kde jde o odevzdání rizika do zajištění. V závislosti na vztazích, do 
nichž vstupují pojistitel a zajistitel, se uplatňují různé typy zajištění, které se liší především 
vztahem mezi prvopojistitelem a zajistitelem. Zajištění mezi prvopojistitelem a zajistitelem se 
může uskutečňovat v několika formách, jimiž jsou: 
 Fakultativní zajištění – sjednává se individuálně pro jednotlivé pojistné smlouvy, tj. 
prvopojistitel a zajistitel zvažují situaci případ od případu. 
 Obligatorní zajištění – sjednává se pro celé portfolio pojistných smluv (při splnění 
podmínek ze zájistné smlouvy má zajistitel právo a zároveň povinnost převzít příslušnou část 
rizika z jednotlivých smluv). 
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1.10 Typy zajištění 
 
 Rozlišit lze dva typy zajištění: proporcionální zajištění a neproporcionální zajištění: 
 

 Proporcionální zajištění: pojistná částka, pojistné plnění a pojistné se dělí mezi 
prvopojistitelem a zajistitele ve sjednaném poměru. 

 Neproporcionální (neboli škodové) zajištění: zajistitel za speciálně stanovené zajistné 
přebírá po vzniku škody část pojistného plnění prvopojistitelem, která přesáhne 
sjednanou prvopojistitelovu prioritu. 
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1.11 Soupojištění 
 

 Zajištění není jediným způsobem rozdrobení rizika. Další možností, z historického 
hlediska dokonce starším, je soupojištění. Je nutné rozlišovat pojmy zajištění  
a soupojištění. Soupojištění (anglicky coinsurance) je systém pojištění, kdy na krytí určitého 
rizika se podílí několik pojistitelů (institucí). Každý z pojistitelů ručí jen za tu část rizika, 
kterou převzal a jejíž velikost je uvedena v pojistné smlouvě uzavřené v rámci soupojištění 
s klientem (neručí za podíly ostatních pojistitelů.) Podstatou soupojištění je tedy na rozdíl od 
zajištění horizontální členění rizika. Soupojištění se uzavírá pro jednu i více pojistných 
smluv.36 
 
2. Současné pojišťovnictví – s ohledem na problematiku terorismu 

 
2.1 Aktuální vývoj  
 
Politická a ekonomická nestabilita posledních desítek let byla doprovázena nejen 

významnými živelními událostmi, ale také nedokonalostmi lidského systému vyvolanými 
katastrofami, mezi kterými byly nejen záplavy, povodně, ale také terorismus. 
 Právě teroristický útok na USA 11. září 2001 je pokládán za jeden z hlavních faktorů, 
který významně ovlivnil a finančně oslabil celé odvětví pojišťovnictví na celém světě. 
Oslabení finanční síly postihlo spíše „pojišťovny poslední instance“ – zajišťovny, které se 
nakonec musely s náklady na náhradu škody vypořádat.37 

 V každé vyspělé společnosti se vyskytují místa s vysokou koncentrací osob, čímž jsou 
velmi zranitelná. Mezi ně patří následující veřejná místa: Stanice metra, autobusová  
a vlaková nádraží, letiště, supermarkety a hypermarkety, sportovní stadióny, koncertní sály, 
kina, divadla a mnohé další. Teroristický útok však může být veden také na konkrétní státní 
úřady a instituce, například na různá ministerstva, policii, armádu, hasičský záchranný sbor, 
ale také se terčem mohou stát banky či jiné finanční úřady.38 

Následující roky byly ve znamení zvyšování sazeb pojistného. V první řadě zvyšování 
sazeb zajistného vůči pojišťovnám a následně pojistného vůči klientům pojišťoven. Pojistitelé 
daleko více trvali na přesném výkladu pojistných podmínek. To platilo i v případě povodní ve 
střední Evropě, ptačí chřipky v Asii nebo dalších teroristických útoků v dalších letech. 

Pojišťovnictví se tedy na jedné straně stalo středem zájmu mnoha klientů, toužících po 
finanční jistotě, ale na druhé straně se vyrovnávalo s velkými problémy cenové dostupnosti 
svých služeb a celkovou absencí některých služeb, jako např. teroristické útoky, které byly 
následně po útocích v USA vyřazeny z nabídek pojistného krytí téměř všech pojišťoven na 
celém světě a přesunuty do výluk z pojištění. (Dále sem většinou patří: občanské nepokoje, 

                                                 
36

 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví: Studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. vydání. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, s. r. o., 2006. 123 s. ISBN 80-214-3257-8. s. 30-34. 
CIPRA, Tomáš. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 260 s. ISBN 80-247-0838-8. s. 43-52. 
37

 DAŇHEL, J. Pojistná teorie. Vyd. 2. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-00-2. s. 11-12. 
38

 MIKA, Otakar J. Současný terorismus. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003. 98 s. ISBN 80-7254-409-8. s. 18-19. 
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válečné události, či jaderné útoky). Z těchto důvodů se pojišťovnictví muselo v některých 
ohledech přizpůsobit zcela novým podmínkám.39  

Teprve v posledních letech se pojišťovny k pojištění proti terorismu opět vrací, mají 
však mnoho omezení a konkrétních podmínek. 

Pojištění proti terorismu je určitý typ pojištění, které zaručuje, že pojišťovna zaplatí 
určitou peněžní částku v případě, že by mělo něco být zničeno, poškozeno či jinak 
znehodnoceno v důsledku teroristických činů. 

Slouží k pokrytí potenciálních ztrát na majetku, životě, zdraví atd. Tento druh 
pojištění je pojišťovnami obecně považován za složitý produkt, hlavně z důvodu, že 
pravděpodobnost teroristických útoků je velmi obtížné předvídat a potenciální závazek je 
(pro pojišťovny a tedy i jejich zajišťovny) obrovský. 

 
2.3 Perspektivy nadnárodní harmonizace postupu k řešení škod způsobených 

terorismem 
 

 Pro znázornění komplikací, před kterými pojišťovací sektor v souvislosti s terorismem 
stojí, je možné uvést přednášku na toto téma, která byla předmětem schůze 
Protiteroristického výboru Rady Evropy (CODEXTER) v roce 2007: 
 Pokud přes veškeré preventivní aktivity k teroristickému incidentu přeci jenom dojde, 
potenciální odškodnění obětí terorismu je problematikou, která nastoluje řadu definičních 
otázek:40 
 

 Jak definovat samotný terorismus? Výhradně jako aktivitu proti státu – nebo  
i aktivity, dejme tomu ochránců přírody nebo vydírání firmy zneuznaným 
zaměstnancem? 

 Jak vyčíslit ztrátu? Ta je často složitá a mnohovrstevná (nejenom škody na místě, ale  
i ušlý zisk, ztráta důvěry veřejnosti v civilní letectví atd.). Sekundární dopady 
konkrétního incidentu, zejména zastavení provozu (business interruption), respektive 
ztráta důvěry zákazníka, jsou často ničivější než sám útok. 

 Kdo uhradí ztrátu? Sama oběť (podnik ze svých rezerv)? Pojišťovna? Autobusový 
dopravce či letecká společnost? Obec? Stát? 

 
 Jen skutečně málo zemí světa dnes postupuje v oblasti odškodňování obětí terorismu 

alespoň částečně systematicky. Mezi nimi je třeba zmínit Spojené království  
a Španělsko, tedy země, kde existuje s terorismem dlouhodobější smutná zkušenost.  

Ostatní země postupují často případ od případu, kdy záleží do značné míry na 
medializaci konkrétního incidentu. V USA například oběti v Oklahoma City nebyly příliš 

                                                 
39

 Pojistný trh musí přinášet aktualizované a optimalizované produkty a služby s ohledem na současné potřeby lidí, musí 
sledovat trendy a pružně na ně reagovat. 
40

 KOCH, B., A., Role pojišťovnictví z hlediska boje proti terorismu, XII. zasedání výboru Rady Evropy CODEXTER; Strassburg, 
23.-24. dubna 2007. 
RYBÁŘ, P., Pojišťovnictví a požární ochrana; in: Konference PYROMEETING 2008, 10. mezinárodní setkání hasičů, Brno, 
Holiday Inn, 13. – 14. V. 2008. 
 Terrorism insurance. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation,  
3 July 2003, last modified on 13 February 2011 [cit. 2011-03-10]. <http://en.wikipedia.org/wiki/terrorism_insurance>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 2 (léto) 
Mgr. Vlasta Šimková, Pojišťovnictví a raritní pojistné události (2012_B_11), ISSN 1805 5656 

 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

17 

organizovány, a proto se jim dnes ani nesní o míře podpory, jakou získaly oběti  
(a příbuzní obětí) z 11. září 2001. 

Terorismus se vymyká jakémukoli výpočtu pravděpodobnosti a modelům rozložení 
rizika, tak jak ho pojišťovací společnosti potřebují vytvářet. Zároveň se jen málokdo před 
ohrožením terorismem pojišťuje. Tento produkt často ani není v nabídce (respektive existuje 
pouze pojištění proti úmrtí během incidentu v rámci civilního letového provozu, pojištění 
proti únosu atd.). Stát je často posledním útočištěm, („last resort“), v případě, kdy pojišťovny 
situaci nezvládají. 

V případě obou problematik (odnímání občanství a pojišťovnictví) byla nastolena 
otázka, nakolik je při jejich řešení třeba koordinovaná akce na úrovni Rady Evropy (která by 
vyústila v konkrétní doporučení či dokonce úmluvu). V obou případech není takový postup 
pravděpodobný (konkrétní země dávají přednost individuálním řešením). 

 
3. Situace v pojišťovnictví v České republice 

 
3.1 Pojistný trh v České republice 

 
V České republice byl vytvořen pojistný trh na počátku devadesátých let. V období 

před rokem 1990 nelze ještě hovořit o pojistném trhu, protože pojištění se uskutečňovalo 
jen skrze státní pojišťovnu. Od začátku devadesátých let se podoba pojistného trhu v ČR 
postupem času zásadním způsobem změnila. (Především z pohledu struktury subjektů 
operujících na pojistném trhu, struktury a podoby pojistných produktů i z pohledu regulace 
pojišťovacích aktivit.) Také je pro pojišťovnictví v České republice charakteristické postupné 
zvyšování významu pojištění v ekonomice.41 

 
3.2 Počet pojišťoven v České republice 

 
Počet komerčních pojišťoven je mezinárodně používaný ukazatel, který může 

vypovídat o vývoji a vyspělosti daného pojistného trhu a také o způsobu jeho regulace.42 
Graf č. 1 uvádí vývoj počtu pojišťoven v České republice v letech 2000 – 2008. 

 Celkový počet pojišťoven aktuálně působících na pojistném trhu v České republice 
roce 2010 dosáhl počtu 54 subjektů (Spadají sem nejen domácí pojišťovny, ale také pobočky 
zahraničních pojišťoven působících v České republice). Jejich přesný seznam, ale také výčet 
dalších subjektů pojistného trhu je přílohou této práce. 
 

Graf č. 1: Vývoj počtu pojišťoven v České republice 2000 – 2008.43 

                                                 
41

 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, s. r. o., 2009. 224 s. ISBN 978-80-
86929-51-4. s. 211. 
42

 Čejková, V.: Pojistný trh. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. 119 s. ISBN: 80-247-0137-5. 
43

 Výroční zprávy [online]. 2000 až 2008 [cit. 2010-04-12]. Česká asociace pojišťoven.  
<http://www.cap.cz/ItemF.aspx?list=DOKUMENTY_01&view=pro+web+V%c3%bdro%c4%8dn%c3%ad+zpr%c3%a1vy>. 
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3.3 Státní dohled v pojišťovnictví v České republice 
 
V každé ekonomice je pojišťovnictví regulováno zvláštními předpisy a nástroji. Stát 

reguluje pojišťovnictví a pojistné vztahy prostřednictvím zákonů a jiných legislativních úprav. 
Právním předpisem ČR, který v současnosti upravuje základní činnosti dohledu 
v pojišťovnictví (České národní banky) je zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 
některých souvisejících předpisů.44 

 Ve vyspělých ekonomikách vykonává funkci dozoru nad pojišťovnictvím buď některé 
ministerstvo a to především ministerstvo financí, nebo stále častěji samostatný  
a mnohdy nezávislý úřad, který je podřízen některému z ministrů nebo přímo vládě (či 
parlamentu).45 

 V České republice dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka.46 (Do roku 
2006 byl tento dohled vykonáván ministerstvem financí47) Tento dohled se řídí zákonem  
o pojišťovnictví a je vykonáván v zájmu zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven  
a ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob. Pod tímto obecně definovaným 
posláním se rozumí především podpora zdravého rozvoje, tržní disciplíny  
a konkurenceschopnosti pojišťoven a zajišťoven, předcházení systémovým krizím, ochrana 
pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a posilování důvěry veřejnosti v pojišťovnictví. 
 Dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny, které na území České republiky 
provozují pojišťovací činnost, tuzemské pojišťovny a zajišťovny provozující zajišťovací činnost 
a právnické a fyzické osoby, které na tomto území provozují zprostředkovatelskou činnost  
v pojišťovnictví, činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí a další činnosti 
související s pojišťovací a zajišťovací činností, a další fyzické a právnické osoby, a to v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 363/1999 o pojišťovnictví, nebo zvláštním právním předpisem.48 

 Při výkonu dohledu v pojišťovnictví spolupracuje ČNB s mezinárodními organizacemi, 
s orgány dohledu jiných států, s ústředními správními orgány a organizacemi působícími  
v oblasti pojišťovnictví a informuje veřejnost o službách z oblasti pojištění.49 

 Česká národní banka vykonává dohled v pojišťovnictví a penzijním připojištění, 
rozhoduje o právech a povinnostech právnických a fyzických osob, vede seznamy 
odpovědných pojistných matematiků, nucených správců, likvidátorů oprávněných provádět 
likvidaci pojišťovny nebo zajišťovny a registr zprostředkovatelů pojištění a samostatných 
likvidátorů pojistných událostí a uveřejňuje je ve Věstníku České národní banky.50 

                                                 
44

 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. 143 s. ISBN 978-80-
214-3963-4. s. 77 
45

ČNB.cz [online]. c2003-2011 [cit. 2011-03-10]. Regulace a dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami.  
<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/pojistovny_zajistovny/index.html>.  
46

 K integraci dohledu nad finančním trhem do jedné instituce (ČNB) došlo od 1. dubna 2006. (zákonem č. 57/2006 Sb., o 
změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem) ČNB tak převzala agendu bývalé Komise pro 
cenné papíry, Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění a Úřadu pro dohled nad družstevními 
záložnami.  
47

 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2009. 224 s. ISBN 978-80-
86929-51-4. s. 199-200. 
48

 Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. 
49

 Měšec.cz [online]. 13. 12. 2005 [cit. 2011-02-20]. Bedlivý dohled nad pojišťovnami. 
<http://www.mesec.cz/clanky/bedlivy-dohled-nad-pojistovnami/>. 
50

 Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. 
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 Cílem dohledu v pojišťovnictví není za každou cenu zabránit selhání každé jednotlivé 
pojišťovny nebo zajišťovny, nahrazovat činnost soudů při rozhodování o soukromoprávních 
vztazích mezi poskytovateli služeb a jejich zákazníky ani nahrazovat funkci orgánů činných  
v trestním řízení. 

Orgány pojišťovny nebo zajišťovny odpovídají za funkčnost vnitřních kontrolních 
mechanismů a řízení rizik v pojišťovně nebo zajišťovně. Dohled v pojišťovnictví provádí 
následnou kontrolu zaměřenou na dodržování stanovené regulace v pojišťovnictví. Dohled 
nemůže sám o sobě zabránit uzavření pro pojišťovnu nebo zajišťovnu ztrátových obchodů či 
porušení pravidel jednání s klienty pojišťovacím zprostředkovatelem, je však povinen při 
zjištění nedostatků zasáhnout svými nástroji (např.: odnětí povolení k činnosti nebo zavedení 
nucené správy).  

Smyslem uvedených veřejnoprávních opatření je ochrana finančního trhu jako celku  
a omezení možnosti výskytu obdobného protiprávního jednání v budoucnosti. 51 

Hlavním úkolem dozoru je tedy chránit zájmy pojištěných subjektů a zabezpečit 
možnost, aby na pojistném trhu byl k dispozici široký výběr produktů, o které je a zřejmě 
bude zájem. Současně je nezbytné kontrolovat pojišťovny a zajišťovny, aby nabízely jen 
solidní produkty a hospodařily tak, aby za všech okolností byly schopny splnit své závazky.  

 
4.  Konkrétní příklady dopadu teroristických incidentů na pojišťovnictví 
 

 Teroristické útoky před devíti lety, při nichž zemřely tři tisíce lidí, poznamenaly  
i světovou ekonomiku. Zhoršila se situace leteckého průmyslu a cestovního ruchu  
a změnilo se zásadním způsobem pojištění. Spojené státy se rychle zadlužily kvůli snaze 
předejít ekonomické recesi a investicemi do válek.  

 Největší zásah přinesly teroristické útoky cestovnímu ruchu – turismu a leteckým 
společnostem. Kořeny dnešních problémů mnohých leteckých společností můžeme zcela 
jistě zčásti najít už právě v roce 2001 a útocích na „dvojčata“. Společnosti United Airlines a 
American Airlines, jejichž letadla unesli teroristé, vyplácely rodinám postiženým 25 tisíc 
dolarů, strach z létání ale poznamenal celý letecký průmysl a následky jsou patrné dodnes.52 
Dlouhodobý a značný dopad měly teroristické útoky na trh s pojištěním. Pojišťovny 
a zajišťovny většinou přestaly pojišťovat proti teroristickým útokům, a pokud takové služby 
nabízeli, bylo to velmi drahé a omezené.  

 Bezprostředně v době útoků na pojištění nejvíce tratily společnosti Berkshire 
Hathaway, Lloyd's, Swiss Re a Munich Re. Každá z nich si odepsala dvě miliardy dolarů. 
Celkově pak útoky 11. září způsobily pojišťovnám škody za 40 miliard dolarů, což je 
souhrnem jedna z historicky nejvyšších pojistných událostí.53 
 
4.1 Pojistné plnění za „dvojčata“ v USA 

                                                 
51

 CNB.cz [online]. c2003-2011 [cit. 2011-03-10]. Regulace a dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami.  
<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/pojistovny_zajistovny/index.html>. 
52

 V dnešní nabídce pojišťoven v ČR se vyskytují pojištění pro případ únosu letadla, ale ve většině případů je ve výluce, 
pokud se jedná o teroristický čin. 
53

 Idnes.cz [online]. 11. 9. 2009 [cit. 2011-03-2]. Současné problémy aerolinek začaly už útoky na newyorské mrakodrapy. 
<http://ekonomika.idnes.cz/soucasne-problemy-aerolinek-zacaly-uz-utoky-na-newyorske-mrakodrapy-1k0-/eko-
zahranicni.aspx?c=A090911_175754_eko-zahranicni_fih>. 
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Americký stavební podnikatel Larry A. Silverstein – Společnost Silverstein Properties54 

(majitelem pozemků je společnost Port Authority of New York & New Jersey), který měl 
pronajaty dvě budovy Světového obchodního centra55 („Dvojčata“) v New Yorku, zničené 
teroristickým útokem, měl dostat celkem od devíti pojišťoven 2,2 miliardy dolarů. Silverstein 
si WTC pronajal jen asi šest týdnů před útokem teroristů, předtím ale uzavřel u více jak 
deseti pojišťoven pojistku na 3,6 miliardy dolarů. U soudu se domáhal dvojího plnění, 
protože na WTC zaútočila dvě letadla, a každé zničilo jednu z věží.  

 Devět z více než dvaceti pojišťoven, které pojistily WTC, měli vyplatit dvojnásobek 
sjednaných limitů pro pojištění. Pokud by tedy byly všechny pojišťovny nuceny vyplatit 
dvojnásobné částky, dosáhla by celková suma zhruba sedmi miliard dolarů. 

 Tyto spory s pojišťovnami se táhly téměř 6 let, tedy až v roce 2007 vše skončilo 
dohodou o vypořádání nároků a ukončení všech žalob, kterou se došlo k rozhodnutí, že 
v rámci pojistného plnění vyplatí čtyři pojišťovací ústavy a jejich součásti asi dvě miliardy 
dolarů (zhruba 42 miliard Kč).  
 S vyplacením dvou miliard dolarů souhlasily pojišťovny: Travelers Companies, Zürich 
American Insurance Company, Allianz Global Risk Insurance Company, Swiss Re a její tři 
součásti: Industrial Risk Insurers, Employers Insurance Company Wausau, Royal Indemnity 
Company.56 
 
4.2 Pojištění proti terorismu 
 

O teroristických útocích v muslimských zemích lze slýchat téměř denně většinou 
s pocity, že Střední Evropy se to až tak zásadně netýká a jejich zničující následky jsme si často 
nepřipouštěli. Poprvé nám zřejmě oči otevřely až útoky 11. září na USA. Musíme si však 
uvědomit, že terorismus se postupně dostává do celého světa a nedá se říci, že jsme před 
tímto fenoménem někde naprosto v bezpečí. Dokonce ani na dovolenou již nemůžeme vyjet 
v úplném klidu, protože i některá turistická letoviska např. Egypt nebo Turecko, (což jsou 
českými turisty velmi často navštěvované destinace), jsou terorismem ohroženy a jsou zde 
hlášeny teroristické aktivity. (AON je označuje oranžově, což znamená vysoké riziko 
teroristického útoku)  

Po nedávném útoku na moskevské letiště Domodědovo57, které je také společností 
AON označeno oranžovou barvou, si mnozí začali mnohem více uvědomovat, že je to i jejich 

                                                 
54

 Podnikatel je měl (má) pronajaté na 99 let. 
55

 Ačkoliv dominantou komplexu byly Dvojčata – celý komplex WTC skládal i spolu s mrakodrapy ze 7 budov, u kterých se 
rozprostíralo náměstí. Pod ním byla veřejná nákupní hala, z níž návštěvníci a pracovníci byli spojení se všemi částmi 
velkoměsta dvěma hlavními trasami newyorského metra a vlaky PATH, které spojují New York s New Jersey. Komplex WTC 
byl velmi důležitým přestupním uzlem v dopravním systému Manhattanu. 
56

 Novinky.cz [online]. 24. 5. 2007 [cit. 2011-03-006]. Za "dvojčata" vyplatí pojišťovny navíc dvě miliardy dolarů.  
<http://www.novinky.cz/ekonomika/115639-za-dvojcata-vyplati-pojistovny-navic-dve-miliardy-dolaru.html>. 
Archiweb.cz [online]. 24. 5. 2007 [cit. 2011-03-10]. Spor o pojištění WTC je vyřešen, obnova může začít. 
<http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=3562&type=2>. 
Hospodářské noviny [online]. 8.12.200 [cit. 2011-03-09]. Pojišťovny zaplatí "Dvojčata" dvakrát. <http://hn.ihned.cz/c1-
15324430>. 
57

 Teroristický útok na Moskevském letišti Domodědovo se stal 24. ledna 2011 v odpoledních hodinách. Sebevražedný 
útočník zde zabil 35 lidí a dalších 150 zranil. Více než 40 lidí skončilo ve vážném zdravotním stavu. 
EuroZprávy.cz [online]. 24. 1. 2011 [cit. 2011-03-09]. Teroristický útok v Moskvě: Ruské tajné služby o něm věděly.  
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problém, který je třeba řešit. Alespoň preventivním řešením může být dobré pojištění. Pokud 
člověk míří na dovolenou do zahraničí, měl by si velmi dobře nastudovat území, do kterého 
cestuje a pokud je zde nějaké nebezpečí terorismu (např.: ze stránek Ministerstva 
zahraničních věcí), je dobré si zjistit, zdali naše pojištění krytí tohoto rizika obsahuje. Po 
nedávném teroristickém útoku v Moskvě se o tento druh pojištění zvedl zájem, ale stále je to 
jen nepatrný zlomek lidí, kteří se na pojištění rizika terorismu někde informují. Nepříjemným 
faktem je, že terorismus začíná být ekonomickým fenoménem, o čemž se příliš nepíše58  
a celkové povědomí o tomto produktu je velmi slabé, ačkoliv je jeho vážnost alarmující. 

 
4.3  Zahraniční zkušenosti s pojištěním proti terorismu 
 

Dnes již existuje mnoho různých druhů „teroristických pojištění“, od ochrany majetku 
nebo výrobků, až po ochranu osoby, která byla unesena a je za ni požadováno výkupné.  
U nás je nejčastěji nabízeno pojištění proti terorismu jako součást cestovního pojištění. Lze 
ho však nalézt i v životním pojištění (Kooperativa), nebo speciálním pojištění pro města a 
obce (Slávia pojišťovna). 

V některých zemích, zejména tam, kde k velkým teroristickým akcím došlo, může být 
problém pojištění pro případ terorismu vůbec sehnat, protože v takových zemích pojistitelé 
neradi pojištění proti terorismu nabízí. Náklady na pojistné plnění po teroristickém útoku 
mohou dosahovat vysokých částek (milionů nebo miliard dolarů). Některé vlády se 
pokoušely zmírnit obavy pojišťoven tím, že jim přislíbili pomoc s placením v případě, že by 
nastala velká tragédie. To platí už v USA, kde byl v roce 2007 přijat Program proti riziku 
terorismu (Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization Act) který zaručuje 
pojišťovnám, že teroristický útok na jejich klienty nezničí jejich společnosti. 

V případě, že by útok ovlivnil hodně klientů, tak to může způsobit společnosti kolaps. 
Partnerství s vládou tak umožňuje pojišťovnám z USA nabízet pojištění proti terorismu 
prakticky jakémukoliv subjektu nebo jednotlivci, který pojištění tohoto druhu požaduje. 

I v jiných zemích je pojištění pro případ terorismu k dispozici a to i v těch zemích, kde 
je terorismus mnohem pravděpodobnější, jako je Irák. Nemusí to být stejné typy  
a může záviset na tom, jak která společnost riziko hodnotí. Například v USA lidé nemusí 
vyhledávat životní pojištění s doložkou pojištění proti terorismu, protože bývá jeho součástí.  

Avšak v místech, jako je Irák, je pojištění speciálně pro to, tedy speciální pojištění 
přímo pro případ teroristického útoku. New York Times uvedl, že v Bagdádu je individuální 
pojištění proti terorismu již běžně dispozici. Jedna společnost nabízí toto pojištění za 90 
dolarů, a pokud je zákazník obětí terorismu v příštím roce, zaplatí dědicům 3.500 dolarů.59 

Ve Spojeném království, v návaznosti na bombu v Baltic Exchange v roce 1992, 
všechny britské pojišťovny zastavily pojišťění zahrnující krytí následků terorismu jejich 
komerčních pojištění s účinností od 1. ledna 1993. V důsledku toho, vláda a pojišťovací 
průmysl (přední pojistitelé) založili Pool Re. Pool Re má značné finanční rezervy, a kromě 
toho Ministerstvo financí působí jako zajistitel nejvyšší instance. Vláda garantuje krytí škod 

                                                                                                                                                         
<http://zahranicni.eurozpravy.cz/evropa/21758-teroristicky-utok-v-moskve-ruske-tajne-sluzby-o-nem-vedely/)>. 
58

 Economics-of-security.eu [online]. c2009 [cit. 2011-03-10]. Economics of Security. <http://www.economics-of-
security.eu/>. 
59

 Hospodářské noviny [online]. 28. 3. 2006 [cit. 2011-02-10]. Irák má nový hit, pojištění proti teroru. 
<http://hn.ihned.cz/c1-22909395-irak-ma-novy-hit-pojisteni-proti-teroru>. 
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způsobených následky teroristických útoků, ačkoliv žádná taková podpora nemusí být 
z budoucího pojistného vrácena. K dnešnímu dni žádná státní podpora nebyla nezbytná. 

Mezi další země, v kterých je dlouhodobě nabízen tento druh pojištění patří také 
např.: Austrálie, Rakousko, Finsko, Francie, Německo, Izrael, Namibie, Nizozemsko, Ruská 
federace, Jižní Afrika, Španělsko, Švýcarsko, Turecko60  

Samozřejmě cílem každého pojistitele je se ujistit, že pojištění, jako je pojištění 
terorismu se rozkládá mezi dostatečně širokou skupinu lidí. To nemusí být vždy dosaženo. 
Lidé nemusí mít mimořádné obavy, že jejich domovy budou napadeny teroristy. Firmy na 
druhou stranu, zvláště když jsou ve velkých budovách v hlavních městských částech, by 
mohly mít větší zájem o tento druh pojištění. Cílem pro pojistitele by pak bylo ujistit se, že 
podniká v mnoha různých městech a na mnoha místech, takže zisk zůstane vysoký, a většina 
zákazníků zůstane nedotčených, pokud dojde k teroristickému útoku. 

Jiný úhel pohledu na pojištění terorismu je prodej cestovního pojištění, které zajistí 
vrácení peněz z důvodu teroristického činu, pomůže zaplatit náhradu škody na majetku, 
které jsou zničené teroristickými činy, nebo které může vyplatit peníze příbuzným, když se 
člověk stane obětí terorismu. Většina pojistitelů nikdy nebude muset platit pojistné události, 
protože i když lidé cestují do více nebezpečné oblasti, riziko zranění nebo ublížení jsou 
celkem malá. Zájemci o toto pojištění by měli zkontrolovat, jestli to potřebují, protože jiné 
pojistky, jako je životní pojištění nebo zdravotní pojištění jim mohou poskytnout dostatečné 
pokrytí, pokud cílová země nepatří mezi lokality ohrožené terorismem.61 
 
4.3.1 Význam spoluúčasti státu na řešení „pojistných“ událostí způsobených terorismem 
 

 Problematiku spoluúčasti státu na řešení „pojistných“ událostí způsobených 
terorismem je možné vidět ze dvou různých pohledů. První názor je, že stát a jeho případné 
záruky odškodnění obětí terorismu by byly nepřípustnou casuistikou a vytrhováním této 
problematiky z celého kontextu mimořádných událostí. Stejně tak by se mohly ozývat 
nepojištěné oběti povodní, hromadných dopravních nehod atd. Druhý názor předpokládá, že 
kdyby v zemi došlo k teroristickému útoku, způsobený šok a veřejné mínění, by nakonec 
vedlo k určitému jednorázovému odškodnění obětí. 

 Pojištění proti terorismu není snadná záležitost, je zde mnoho podmínek, které musí 
být splněny.62 Ale v případě terorismu není z níže uvedených podmínek (viz poznámka pod 
čarou) zcela splněna téměř žádná. Vzhledem k tomu pojistitelé dospěli k závěru, že bude 
nejlepší vyloučit terorismus z pojistných smluv. Avšak našla se jedna cesta, jak toto pojištění 
udržet, zavést či obnovit a tou je státní pomoc. 
                                                 
60

 Terrorism insurance. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation,  
3 July 2003, last modified on 13 February 2011 [cit. 2011-03-10]. <http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_insurance>. 
61

 Wisegeek.com [online]. c2003-2011 [cit. 2011-03-10]. What Is Terrorism Insurance? 
<http://www.wisegeek.com/what-is-terrorism-insurance.htm>. 
62

 Ztráty musí být kvantifikovatelné, aby bylo možné vypočítat požadované pojistné a potenciální rozsah pojistných 
událostí. Další podmínkou je nahodilost. Okamžik, v němž pojistná událost nastane, musí být nepředvídatelný  
a nezávislý na vůli pojištěného. V případě terorismu je podmínkou také solidarita. Spojit se musí dostatečný počet osob, 
vystavených stejnému nebezpečí, aby bylo možné riziko sdílet a diverzifikovat. Nakonec je tu ekonomická udržitelnost: 
privátní pojišťovny musí být schopny předepisovat pojistné úměrné riziku a mít šanci dosahovat v dlouhodobém horizontu 
zisku.  
O Pojištění.cz [online]. 2010 [cit. 2011-02-15]. Terorismus – velmi špatné předvánoční téma. 
<http://www.opojisteni.cz/rizika/terorismus-velmi-spatne-predvanocni-tema/>. 
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 Nutno dodat, že nejde o žádnou novinku. Zapojením státu by totiž mohly být 
překonány nejzávažnější překážky pojistitelnosti rizika terorismu. Zaprvé, stát jako pojistitel 
je při řešení extrémních potenciálních ztrát v lepší pozici než soukromé pojišťovny  
s omezeným kapitálem a kapacitami. Zadruhé, stát může prohlásit pojištění proti terorismu 
za povinné, například automatickým zahrnutím do pojištění majetku a zavedením 
dodatečného pojistného. To by zásadním způsobem rozšířilo komunitu, sdílející riziko  
a rozprostřelo by ji na celou společnost.  

 Oceňování rizika není velký problém, protože pojistné může být snadno přizpůsobeno 
zkušenostem se ztrátami v průběhu času. Tento přístup by zároveň generoval dostatečné 
prostředky, umožňující krytí i velkých ztrát. Kromě již výše zmiňovaných zemí (Spojené 
království a USA) je finanční pomoc státu v případě pojištění prosti terorismu dostupná  
i v dalších státech. 
  Například země jako Španělsko, kde existuje dlouholetá zkušenost s baskickým 
terorismem, reagovala na častý terorismus „anti-teroristickou legislativou, která byla 
vpravena do vnitrostátních právních předpisů. Důležitým aspektem legislativní reakce 
Španělska na terorismus, je odškodnění a pomoc obětem teroristických činů. Zákon  
č. 32/1999 ze dne 8. října na solidaritu s oběťmi terorismu, uvádí, že španělský stát poskytne 
finanční prostředky na lékařské ošetření z těch, kteří trpí tělesné nebo duševní újmu  
v důsledku teroristického útoku nebo, v případě smrti, finanční pomoc na nejbližší příbuzné 
osoby. 63  

 Mezi státy, kde jsou ztráty způsobené terorismem kryty státem, patří v současnosti 
také Jihoafrická republika, Francie a překvapivě i Izrael, což je země, kde k teroristickým 
útokům dochází velmi často.64 
 
5.  Pojištění proti terorismu v České republice 
 
 S cílem zjistit aktuální stav s pohledem na pokrytí rizik souvisejících s terorismem, 
případně jinými „raritními scénáři“ v rámci pojišťoven, působících na území České republiky 
se autorka písemnou formou obrátila na 15 pojišťovacích ústavů. Z této skupiny jich vybrala 
sedm (vybrány byly ty, které jsou podle autorky nejznámější v povědomí občanů), které dále 
podrobněji zkoumala. 
 Bližší informace byly zjišťovány osobními návštěvami vybraných pojišťoven  
a v případě potřeby doplněny z jejich webových stránek a letáků. Ze zjištěných odpovědí byly 
postupně doplňovány dotazníky s kladenými otázkami, jelikož ve většině případů jedna 
pobočka nebyla schopna podat či zjistit požadované informace a tedy odpovědět na 
všechny položené otázky dotazníku. 
 Rozhovor byl proveden s následujícími pojišťovnami: SLAVIA, Česká pojišťovna, 
Allianz, Kooperativa, Generali, Pojišťovna ČSOB a Evropská cestovní pojišťovna.  
 Na tomto místě nezbývá než konstatovat, že v řadě případů byly odpovědi na 
položené otázky nedostatečné, rozporuplné, nebyly vůbec, neshodovaly se s publi-
kovanými informacemi na intenetových stránkách, nebo byly velmi nepřehledné. 
                                                 
63

 Zákon (Španělsko) č. 32/1999 ze dne 8. října na solidaritu s oběťmi terorismu [cit. 2011-02-15].  
<http://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/cthr/countryprofilespain.doc>. 
64

 O Pojištění.cz [online]. 2010 [cit. 2011-02-15]. Terorismus – velmi špatné předvánoční téma. 
<http://www.opojisteni.cz/rizika/terorismus-velmi-spatne-predvanocni-tema/>. 
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 Při získávání informací jsem se nezřídka setkala s odmítavým přístupem, co se týče 
podávání informací k pojištění terorismu a v některých případech bylo nezbytné použít 
předstíraný zájem o uzavření tohoto pojištění. 
 Ani to ve většině případů nepomohlo a bylo nutné se obrátit na více poboček téže 
pojišťovny, než se autorce podařilo shromáždit dostatečné množství informací. Shrnutí takto 
získaných poznatků je následující: 
 

 Pojištění, které kryje riziko terorismu, je nabízeno každou z blíže zkoumaných 
pojišťoven. U všech je minimálně zahrnuto v cestovním pojištění a ve většině případů jsou 
následky teroristického útoku kryty jen v rámci pojištění léčebných výloh,65 které jsou  
u každého cestovního pojištění obsaženy už v samotném základu.  

 Pojišťovnami, které kryjí následky terorismu jen v rozsahu léčebných výloh (popř. 
nezbytně nutných asistenčních služeb), jsou: Česká pojišťovna, Allianz66, Kooperativa, ČSOB 
pojišťovna a Generali a Slávia. 

 S výjimkou Kooperativy a SLAVIA pojišťovny, nabízejí tyto pojišťovny krytí terorismu 
jen v cestovním pojištění.  

 Naopak právě Kooperativa má ve své nabídce tzv. Pojištění pro extrémní riziko, což je 
pojištění, které je možné sjednat jako součást univerzálního životního pojištění Perspektiva 
nebo samostatně jako krátkodobé úrazové pojištění Mise (Tento produkt je určen zejména 
pro příslušníky a zaměstnance ozbrojených sil a sborů novináře, pracovníky humanitárních 
organizací a firmy.) 

Oba zmíněné pojistné programy jsou speciálně určené pro výjezdy do krizových oblastí 
a jsou daleko nad rámec obvyklých pojistných rizik, na která jsou pojišťovny ochotny 
přistoupit.  

Nesjednávají se na běžných pobočkách, ale přes specializované oddělení.  
Pojišťovna SLAVIA je také výjimkou, protože nabízí pojištění následků terorismu  

i v dalším produktu a to ve specializovaném pojištění měst a obcí. Tento druh pojištění se 
však (stejně jako v případě pojišťovny Kooperativa) nesjednává na pobočce, ale přes 
specializované oddělení pojišťovny SLAVIA.  

Jediná pojišťovna, která kryje větší spektrum rizik způsobených následky terorismu (ze 
zmíněných pojišťoven) ve všech svých produktech je Evropská cestovní pojišťovna. Tato 
pojišťovna kryje nejen náklady na léčebné výlohy, a asistenční služby, ale i trvalé následky 

                                                 
65

 Prostřednictvím pojištění léčebných výloh v zahraničí vám pojišťovna uhradí potřebné náklady na: (některé body se 
mohou v závislosti na pojišťovně trochu lišit): 

 ambulantní lékařské ošetření; 

 předepsané léky a zdravotnický materiál; 

 hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice; 

 léčbu, diagnostiku a lékařsky neodkladnou operaci; 

 zubní ošetření k odstranění akutní bolesti; 

 pobyt člena rodiny ve vaši blízkosti při hospitalizaci; 

 převoz nemocného do České republiky; 

 návrat spolucestujících nezletilých dětí do České republiky; 

 převoz tělesných ostatků do České republiky. 
66

 V případě pojistné události (škoda na životě a zdraví) související s terorismem je pojistné plnění léčebných výloh 
v zahraničí do limitu 1 500 000 Kč a repatriace související s terorismem také do limitu 1 500 000. Pokud se léčebné výlohy 
netýkají terorismu, mají limit neomezený. 
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úrazu, úmrtí následkem úrazu, únos dopravního prostředku, přerušení cesty, zkrácení cesty  
a na další rizika, která mohou být s cestováním spojena67.  

 Pojištění terorismu se u těchto pojišťoven nikterak nedoplácí a ani není možné 
sjednat žádné speciální pojištění, které by bylo přímo určeno ke krytí tohoto druhu rizika. 

 Pojišťovny omezují krytí rizika terorismu (co se týče územní platnosti) podle 
sjednaných podmínek pojištění. V každé cestovní smlouvě si klient sám určí, do jaké lokality 
hodlá vycestovat. Většinou jsou území rozděleny na „Evropu“ a „Svět“.  

 Dále je omezení na konkrétní rizikové státy a území, které pojišťovna, státní orgány 
(zejména Ministerstvo zahraničí, Úřad vlády ČR apod.) nebo vládní orgány příslušné země 
oficiálně označí za nebezpečná místa, kde je možné očekávat teroristický útok, nebo že do 
dané země či oblasti nedoporučuje z bezpečnostních důvodů cestovat. Pokud se pojištěný 
v době tohoto ohlášení nachází v rizikové zemi, je povinen z ní ihned odcestovat. Pokud tak 
neučiní, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.  

 Výjimkou je speciální pojištění od Evropské cestovní pojišťovny RiskPlus, které se 
sjednává speciálně na takto riziková a nebezpečná území, nebo již výše zmíněné pojištění od 
Kooperativy Mise a Perspektiva) 

 Další eventualitou, kdy by pojišťovny pojistné v případě teroristických útoků 
nehradily, je skutečnost, že se pojištěný na teroristickém útoku nebo na jeho přípravě na 
něm sám aktivně podílel. 

 V otázce, zdali je osvěta ze strany pojišťoven o poskytování krytí teroristických útoků 
v jejich produktech dostatečná, se většinou odpovědi zaměstnanců v mnohém shodují. 
Domnívají se, že zájem o pojištění proti terorismu je v ČR tak malý, že informování  
o nabízených produktech, které terorismus kryjí, tomu odpovídá a je tedy dostačující. 
V několika pojišťovnách pracovníci podotkli, že bude-li v budoucnu větší zájem, bude určitě  
i větší reklama na tento druh pojištění ze strany těchto pojišťoven a zřejmě i nabídka 
produktů tohoto druhu bude pestřejší.  
 
Závěr 
 
 Cílem této diplomové práce bylo podchytit problematiku tzv. „raritních“ 
mimořádných událostí optikou pojišťovacího sektoru. Ilustrativní roli v tomto případě 
sehrává problematika terorismu, která – konkrétně v prostředí České republiky – není 
naštěstí příliš frekventovaná (stejně jako například otázky únosů nebo pirátství). 
 Autorka téma uchopila jak v mezinárodním srovnání (situace v zemích, kde je 
frekvence teroristických incidentů podstatně vyšší), tak s ohledem na pojišťovací sektor 
v globálním měřítku. Práce následně zmapovala současný stav produktů, týkajících se 
možného ohrožení ze strany terorismu (útoky na území státu, ohrožení občanů, cestujících 
do zahraničí) na trhu pojišťoven působících v České republice. 

Podle zjištěných výsledků došla autorka k závěru, že se její základní hypotéza 
nepotvrdila, protože pojišťovny v České republice (v rámci svých standardně nabízených 
produktů) s krytím rizika terorismu stále příliš nepočítají. Není možné ho nalézt  
u každého nabízeného pojištění automaticky, ale naopak nabídka je velmi strohá a běžný 
klient nemá příliš z čeho vybírat. 

                                                 
67

 Ve všeobecných pojistných podmínkách se terorismus nevyskytuje v žádné z výluk. 
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Plusem pro domácí pojišťovny ovšem je fakt, že krytí rizik spojených s teroristickými 
činy je součástí cestovního pojištění každé z blíže zkoumaných pojišťoven, tzn., že pojišťovny 
Kooperativa, Allianz, Česká pojišťovna, SLAVIA, ČSOB pojišťovna, Generali i Evropská cestovní 
pojišťovna s tímto rizikem do jisté míry počítají. 

Na domácícm trhu přitom (jak autorka správně předpokládala), existují určité 
specializované formy pojištění, která nejsou určena běžným klientům, ale v případě vyslání 
občanů do zahraničních misí v nejrizikovějších oblastech světa, s rizikem terorismu také 
počítají. Tyto produkty jsou určeny především vojákům, novinářům a zdravotníkům. Touto 
nabídkou se pyšní pojišťovna Kooperativa, která ho nabízí pod názvem pojištění pro extrémní 
riziko a ve své nabídce ho má jen krátce, přesně je k dispozici od 26. srpna 2010. 

Další specializovaný pojišťovací produkt představuje nabídka splečnosti SLAVIA, která 
riziko terorismu kryje (jako jediná ze zkoumaných pojišťoven) v pojištění měst a obcí. 
Poslední zajímavou nabídkou je pojištění společnosti ECP, u které může konkrétní firma 
sjednat pojištění Risk Plus. To pokrývá eventualitu výjezdů pracovník firmy do oblastí, které 
jsou označeny za rizikové a kam není doporučeno cestovat. 

Ani jedno z těchto speciálních pojištění přitom není nabízeno „běžnému klientovi“. 
Ten se tedy musí spokojit s krytím terorismu v cestovním pojištění, a to navíc ve většině 
případů jen do výše nutných léčebných výloh. 

Další hypotézou, která se nepotvrdila, je předpoklad, že samostatné pojištění např. 
majetku, života či zdraví, které by počítalo s krytím následků útoků teroristů, bude klient 
hledat marně, jelikož ho mají domácí pojišťovny zásadně uvádí ve výlukách (vzorek 
zkoumaných pojišťoven však nemusí být úplně směrodatný). 

Pokud se někdo obává (což se v dnešní době dá zcela jistě pochopit), že se např. 
někde na dovolené v zahraničí stane obětí teroristického útoku, doporučuje autorka kromě 
pojištění, které riziko terorismu kryje, zvážit i zapojení do projektu tzv. Dobrovolné 
registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD). Pokud se zde člověk do 
tohoto systému zaregistruje, Ministerstvo zahraničních věcí je schopné (podle poskytnutých 
informací) poskytnout rychlou pomoc občanům v nouzi a účinně zorganizovat pomoc 
v případě přírodních katastrof, sociálních nepokojů a teroristických útoků. Samozřejmostí by 
mělo být, že pokud člověk hodlá vycestovat do jemu neznámé oblasti, měl by se vždy 
informovat o tamější „bezpečnostní situaci“ a o možných rizicích s tímto místem spojených. 
Nejvhodnější metodou zjištění aktuálního rizikového stavu určité oblasti je prostudování 
podrobných informací na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Nachází se zde 
základní informace a výčet rizik, která lze v regionu očekávat. Pokud v zemi není dostatečně 
bezpečno, ministerstvo na svých stránkách sdělí, aby občané do této země raději necestovali 
(a pokud se cestě nemohou z nějakého důvodu vyhnout, doporučí jim, jak se v zemi chovat). 
Je zde i kapitola, kde Ministerstvo upozorňuje na náhlé a závažné změny, ovlivňující 
podmínky cestování do vybraných zemí. 

Pokud jsou podniknuty všechny tyto kroky, je teprve možné říci, že člověk udělal pro 
svou ochranu před možnými teroristickými útoky vše, co bylo v jeho silách, bohužel ani to 
nemusí být dostatečné, protože je téměř nemožné předvídat, kde se další teroristický útok 
odehraje a kdo bude jeho příští obětí. 

Otázkou však zůstává, jestli i ostatní z desítek na domácím trhu figurujících 
pojišťovacích institucí, nabízí krytí rizika terorismu alespoň v tomto rozsahu. Podle 
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vybraného vzorku pojišťoven lze předpokládat, že alespoň většina z nich, v cestovním 
pojištění toto riziko také kryjí a že některé mají nabídku rozšířenou o nějaké specializované 
pojištění. Stejně tak je ale možné, že některá z pojišťoven má všechna rizika spojená 
s terorismem ve výlukách, což by však byl velký krok zpět.  

Téma terorismu (boje proti terorismu) není – naštěstí – součástí každodenního 
diskursu v České republice. To podtrhuje i pozice této bezpečnostní výzvy v pojišťovací praxi. 
Ze zjištění autorky vyplývá, že tato problematika je na okraji zájmu nejen pojišťovny, ale  
i pojištěnce. Veřejnost tyto produkty žádá jen v omezené míře a s tím souvisí i spíše omezená 
míra nabídky těchto produktů v rámci pojišťoven.  

Pokud se nezačne brát hrozba terorismu více vážně a nezvedne se dostatečně celkový 
zájem o tento druh pojištění, nebude ho možné začít plošně nabízet. 

Na tomto místě zároveň nezbývá než konstatovat, že ani experti nemají často 
přehled o vlastních produktech. Pracovníci pojišťoven o nabízeném krytí rizika terorismu 
kolikrát nevědí a tvrdošíjně odmítají jakoukoliv iniciativu. Raději dávají přednost rutinním 
produktům, které jsou v České republice běžně žádány.  
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Příloha 

 

Seznam pojišťoven a poboček zahraničních pojišťoven působících v České republice: 

údaje platné k 17. červnu 2010. 

 

 ACE European Group Ltd., organizační složka. 

 AEGON Hungary Closed Company Ltd., organizační složka pro Českou republiku. 

 AEGON Pojišťovna, a. s. 

 Allianz pojišťovna, a. s. 

 Amcico pojišťovna a. s. 

 Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka pro Českou republiku. 

 Aviva životní pojišťovna, a. s. 

 AXA pojišťovna, a. s. 

 AXA životní pojišťovna a. s. 

 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo. 

 CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, organizační složka pro Českou 

republiku. 

 Coface Austria Kreditversicherung AG organizační složka Česko. 

 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 

 Česká pojišťovna a. s. 

 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. 

 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB. 

 D. A. S. pojišťovna právní ochrany, a. s. 

 Deutscher Ring Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku. 

 Deutscher Ring Sachversicherungs – AG, pobočka pro Českou republiku. 

 DIRECT Pojišťovna, a. s. 

 Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. 

 Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. 

 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP). 

 Generali Pojišťovna a. s. 

 HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. 

 Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. 

 HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 

organizační složka pro Českou republiku. 

 Chartis Europe S. A., pobočka pro Českou republiku. 
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 ING pojišťovna, a. s. 

 ING Životná poisťovňa, a. s., pobočka pro Českou republiku. 

 ING Životní pojišťovna N. V., pobočka pro Českou republiku. 

 Inter Partner Assistance, organizační složka pro Českou republiku. 

 Komerční pojišťovna, a. s. 

 Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s. 

 Kooperativa, pojišťovna, a. s. 

 Kravag-Logistik Versicherungs – Aktiengesellschaft, organizační složka pro Českou 

republiku. 

 Maxima pojišťovna, a. s. 

 Mondial Assistance International SA, organizační složka pro Českou republiku. 

 Niederösterreichische Versicherung AG, organizační složka pro Českou republiku. 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. 

 Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 

organizační složka pro Českou republiku. 

 Pojišťovna Cardif Pro Vita, a. s. 

 Pojišťovna České spořitelny, a. s. 

 Pojišťovna VZP, a. s. 

 QBE Insurance (Europe) Limited, organizační složka, a. s. 

 Servisní pojišťovna a. s. 

 Slavia pojišťovna, a. s. 

 Stewart Title Limited, pobočka pro Českou republiku. 

 Triglav pojišťovna, a. s. 

 UNIQA pojišťovna, a. s. 

 Victoria-Volksbanken pojišťovna, a. s. 

 Vitalitas pojišťovna, a. s. 

 Wüstenrot, pojišťovna, a. s. 

 Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. 
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Zdravotní pojišťovny 

 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. 

 Revírní bratrská pokladna. 

 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky. 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna, a. s. 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. 

 Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE. 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky. 

 Zdravotní pojišťovna MÉDIA. 
 
Další subjekty pojistného trhu 
 

 AIDA – Česká sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo. 

 Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). 

 Česká asociace pojišťoven. 

 Česká kancelář pojistitelů. 

 Svaz zdravotních pojišťoven České republiky.68 

                                                 
68

 Business Info.cz: oficiální portál pro podnikání a export [online]. 17. 6. 2010 [cit. 2011-02-10]. Seznam pojišťoven  
a poboček zahraničních pojišťoven působících v ČR.  
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/komercni-druhy-pojisteni/seznam-pojistoven-a-pobocek-
zahranicnich/1001912/6244/>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2012, ročník I., č. 2 (léto) 
Mgr. Vlasta Šimková, Pojišťovnictví a raritní pojistné události (2012_B_11), ISSN 1805 5656 

 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

32 

Příloha 

Pojištění PERSPEKTIVA a MISE 

(Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group) 

 

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group uvedla na trh pojištění pro 

české občany, kteří jsou vysíláni do zahraničních misí v nejrizikovějších oblastech světa, 

kde mimo jiné hrozí zvýšené riziko teroristických aktivit. (od 26. srpna 2010)  

– Pojištění pro extrémní riziko. 

 

Speciální pojištění poskytuje progresivní plnění za trvalé následky úrazu a počítá  

i s rizikem smrti následkem úrazu v oblastech jako jsou Afghánistán, Súdán, Kongo  

a další. Pojištění je určeno pro („účastníky zahraničních misí“) tzn. příslušníky  

a zaměstnance ozbrojených sil a sborů, pracovníky vládních institucí, nevládních organizací  

i soukromého sektoru. Jde o širokou skupinu osob, od vojáků Armády České republiky na 

zahraniční misi, přes dělníky na montáži až po novináře či pracovníky nevládní humanitární 

organizace.  

 

Je to nestandardní pojišťovací produkt pro extrémní situace. Toto pojištění je možné 

sjednat jako součást univerzálního životního pojištění PERSPEKTIVA nebo samostatně jako 

krátkodobé úrazové pojištění MISE. "Oba tyto pojistné programy jdou zcela vědomě daleko 

za rámec obvyklých pojistných rizik, na které jsou pojišťovny ochotny přistoupit. 

 

Při pobytu ve válečných zónách nelze nebezpečí předvídat, mnohdy ani odvrátit. 

Kooperativa je jednou z prvních pojišťoven, která se systémově tímto nestandardním 

projektem přihlásila k potřebám občanů, kteří i za cenu obrovského osobního rizika, tisíce 

kilometrů od domova, plní své poslání. 

 

Vzhledem ke specifikům pojištění MISE se pojišťovna Kooperativa rozhodla  

v oblasti marketingové podpory a prodeje spolupracovat se specializovanou společností 

HARPAG69.  

 

Produkt je určen zejména pro:  

 příslušníky a zaměstnance ozbrojených sil a sborů; 

 novináře; 

                                                 
69

 HARPAG je domácí poradenskou, zprostředkovatelskou a realizační společností. Specializuje se na optimalizaci firemních  
i soukromých financí, firemních procesů a na redukci rizik, spojených s činnostmi a vlastnictvím klientů. Makléřská 
společnost HARPAG s. r. o. ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a. s., VIG připravila tento produkt kryjící 
extrémní rizika ve válečných zónách a oblastech nepokojů. Harpag s. r. o. [online]. c2007-2011. Kryjeme Vám záda  
– Pojištění účastníků zahraničních misí. <http://www.harpag.cz/index.jsp?action=mise>.  
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 pracovníky humanitárních organizací; 

 firmy, vysílající své zaměstnance do krizových oblastí. 

Univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA rozšířené o riziko zahraničních misí  

 

Toto komplexní a variabilní životní pojištění je vhodné pro ty, kteří do krizových 

oblastí vyjíždí opakovaně a chtějí být dlouhodobě pojištěni proti těmto nebezpečím. Navíc  

v rámci tohoto pojištění je úrazové pojištění na extrémní riziko zdarma při splnění několika 

jednoduchých základních podmínek.  

 

  Krátkodobé úrazové pojištění MISE  

 

 Úrazové pojištění pro krizové oblasti vhodné pro jednorázový výjezd, které je možné 

sjednat již na dobu od jednoho dne. Pojištění pro případ smrti následkem úrazu  

s plněním 1 000 000,- Kč a pojištění trvalých následků úrazu s plněním až 300 000,- Kč.70 

 

 Na webových stránkách Ministerstva vnitra je možné si zjistit aktuální stav 

„bezpečnostní situaci“ země, do které máte v úmyslu vycestovat. Nachází se zde základní 

informace a výčet rizik, která můžeme v zemi očekávat. Pokud v zemi není dostatečně 

bezpečno, Ministerstvo zahraničních věcí svých stránkách sdělí, aby občané do této země 

raději necestovali a pokud se cestě nemohou z nějakého důvodu vyhnout, doporučí jim, jak 

se v zemi chovat.  

 

 Nalezneme zde i kapitolu, kde Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje na náhlé 

závažné změny, ovlivňující podmínky cestování do vybraných zemí.71 Ministerstvo zahraničí 

zde také doporučuje všem cestovatelům (především těm, kteří cestují do nebezpečných 

destinací) využít systém Dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí – DROZD.72 

                                                 
70

 Harpag s. r. o. [online]. c2007-2011 [cit. 2011-02-08]. Kryjeme vám záda – Pojištění účastníků zahraničních misí. 
<http://www.harpag.cz/index.jsp?action=mise>.  
71

 Informace nalezneme na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky. Aktuální doporučení a varování. 
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html?zn=A>. 
72

 Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat 
pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. 
Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí: informace  
o cestovateli, informace o spolucestujících rodinných příslušnících, údaje o pobytu v zahraničí a kontaktní osoba v ČR.  
Poskytnuté informace slouží MZV k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě 
přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným 
osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím 
nebezpečím. 
Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí ČR uchovává a využívá jen ke shora uvedeným účelům a po 
plánovaném ukončení cesty do zahraničí jsou z databáze automaticky vymazány.  
 Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
<http://drozd.mzv.cz/>. 


