
VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů:  
 

Kdo je „Pojistitel“? 
Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě 
povolení Ministerstva financí. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit 
pojistné plnění v případě pojistné události. 
 
Kdo je „Pojistník“?  
Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu. Má právo dispozice s pojistnou 
smlouvou a povinnost platit pojistné. 
 
Kdo je „Pojišt ěný“?  
Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. 
V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak. 

 
Co je All risk? 
Pojištění proti všem rizikům. Používá se zejména u havarijního pojištění či pojištění 
zásilek, ale stále častěji i u majetkového pojištění. Je založeno na principu, že 
pojištěním je kryta každá věcná (hmotná) škoda, která není ve smlouvě vyloučena. 
Opakem je pojištění vyjmenovaných rizik, kde je ve smlouvě přesně definováno, na 
jaké škody se pojištění vztahuje. 
 
Definice „Nová cena“:  
nová cena věci, tj. částka odpovídající nákladům na znovupořízení nové věci stejného 
druhu a kvality.   

 
Definice „ Časová hodnota“:  
Pro účely stanovení pojistného plnění se vypočítá jako nová cena věci, snížená o 
částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení. Časová hodnota 
vyjadřuje cenu, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. 

 
Co je Doba pojišt ění? 
Také pojistná doba. Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud během 
doby pojištění dojde k pojistné události, vzniká povinnost pojistitele plnit. 

 
„Likvidace pojistné události“:  
Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením 
šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí 
stanovením výše pojistného plnění. 

 
„Pojistná událost“: 
Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její 
konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání. 
 
„Škodná událost“: 
Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné 
události. 



 
„Vinkulace pojišt ění“ 
Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch 
věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění. 
 
„Pojistné pln ění“: 
Peněžní částka vyplacená pojišťovnou jako náhrada vzniklé škody v souladu s 
pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. 

 
Co je „Dopl ňková p řipojišt ění“? 
Další druhy pojištění, které si lze sjednat vedle základního pojištění pro rizika nebo 
věci, které základním pojištěním kryty nejsou. Připojistit si lze také vyšší limit plnění 
pro věci, které jsou v základním pojištění kryty jen do určité výše. 
 
Co je Flexa?  
Je název používaný pro základní skupinu živelního pojištění, která zahrnuje požár, 
úder blesku, výbuch a pád letadla. Označení vychází z počátečních písmen anglických 
slov Fire, Lightning, Explosion, Aviation. 

 
Co je Havarijní pojišt ění?  
Patří díky značné frekvenci škod z havárií a odcizení mezi nejčastěji uzavírané druhy 
pojištění. Zpravidla poskytuje komplexní ochranu motorových vozidel, jejich součástí a 
vybavení před poškozením či zničením v důsledku živelné události, dopravní nehody, 
úmyslného poškození, odcizení či loupeže. 

 
Vysvětlení pojmu „Podpojišt ění“:  
Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka stanovená pojištěným nižší než 
pojistná hodnota věci nebo souboru věcí, má pojistitel právo snížit své plnění nebo i 
zvláštní plnění ve stejném poměru,  v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě. 

 
Kdo je „Poškozený“? 
Ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá. 
 
Co je „Pojistná částka“? 
V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika 
pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro 
výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění. 
 
Vysvětlení pojmu „Pojistné podmínky“:  
Podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá 
pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění 
uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, 
zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. 



 
Definice „Pojistný podvod“: 
"Trestný čin podle § Zák. č. 140/1961 Sb.- § 250a: Pojistný podvod spáchá ten, kdo při 
sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy 
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí a rovněž 
ten, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí 
udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta 
nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li tímto činem na cizím 
majetku škodu nikoliv malou. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel 
potrestán, spáchá-li tento čin jako člen organizované skupiny, způsobí-li takovým 
činem na cizím majetku značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek. Odnětím 
svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li tímto činem na 
cizím majetku škodu velkého rozsahu." 
 
Co je to „Riziko“?  
Nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, 
zejména ve vztahu k výsledku dané situace 
 
Co je „Smluvní ujednání“? 
Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní 
pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami. 
 
Definice pojmu „Spoluú čast“:  
V pojistných smlouvách se sjednává spoluúčast pojištěného na škodě, o jejíž výši se 
pak snižuje pojistné plnění. 
 
Vysvětlení pojmu „Vich řice“: 
Živelní událost, kterou se zpravidla rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která 
se pohybuje rychlostí 20,8 m/s (74,9 km/h) a více. Není-li tato rychlost v daném místě 
škody zjistitelná, je třeba prokázat, že pohyb vzduchu způsobil v okolí místa škody na 
řádně udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných věcech anebo, že škoda 
mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice. 
 
Vysvětlení pojmu „Zem ětřesení“:  
Při definici pojistné události se tím rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané 
pohybem v zemské kůře. V podmínkách pojistitele bývá stanoveno, při jakém stupni 
mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení (MCS) je již 
zemětřesení považováno za pojistnou událost. V podmínkách může být rovněž 
stanoveno, zda se stupeň zemětřesení měří v místě škody či v epicentru. 

 
Vysvětlení pojmu „Výluky z pojišt ění“:  
Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené 
pojišťovna nebude hradit. Některé z nich nelze připojistit za zvýšené pojistné. 

 


