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Seznámení  s pojišťovnictvím, rizika, druhy 

a produkty pojišťoven. 

 

  

   

Obor: 29-54-H/01 Cukrář, 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

          41-51-H/01 Zemědělec-farmář 

 

 



Pojištění 

Slouží ke krytí rizik, nebo zmírnění jejich 

následků. 



Rozdělení pojištění 

1. komerční pojištění 

• dobrovolné smluvní pojištění 

• povinné smluvní pojištění 

• zákonné pojištění 

 

2. nekomerční pojištění 

• zdravotní pojištění 

• sociální pojištění 

• penzijní pojištění 

 



Komerční pojištění 

1. dobrovolné smluvní pojištění 
záleží jen na svobodné vůli klienta zda 

uzavře smlouvu 

2. povinné smluvní pojištění 
uzavřít pojistnou smlouvu ukládá zákon 

(pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla) 

3. zákonné pojištění 
vzniká přímo ze zákona (pojištění 

odpovědnosti organizace za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) 



Nekomerční pojištění 

1) zdravotní pojištění 
spravují ho zdravotní pojišťovny (hrazení 

zdravotní péče) 

 

2) sociální pojištění 
spravuje ho stát (nemocenská, důchody, 

podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky) 

 

3) penzijní pojištění 
spravují ho penzijní fondy  



Druhy pojištění 

1) pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou: 
 

• provozem domácnosti 

• psem 

• nezletilým dítětem 

• výkonem povolání 

• sportovní činností 

• výkonem práva myslivosti 



Druhy pojištění 

2) pojištění majetku 
 

• domácnosti 

 

• staveb 

 

• havarijní  

 

• zemědělských rizik 

 



Druhy pojištění 

3) pojištění osob 
 

• životní 

 

• úrazové 

 

• léčebných výloh 

 

• závažných onemocnění 

 

• mládeže 



Pojmy 

1) pojistitel 
pojišťovna 

2) pojistník 
ten kdo uzavřel s pojišťovnou pojistnou 

smlouvu 

3) pojištěný 
ten na jehož majetek, zdraví, odpovědnost, či 

život se pojistná smlouva vztahuje 

4) oprávněná osoba 
ten kdo má nárok na pojistné plnění v 

případě pojistné události 



Kontrolní otázky: 

• Jaký je rozdíl mezi pojištěným a oprávněnou 

  osobou? 

 

 

• Vyjmenujte druhy nekomerčních pojištění? 

 

 

• Uveďte příklady pojištění osob. 
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