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Extrémní počasí změnilo rizika spojená s majetkem  

Praha, 19. srpna 2021 

Rizika spojená s vlastněním majetku se za poslední dekádu proměnila. Zatímco česká 

společnost bohatne a hodnota i počet vlastněného majetku se v ČR neustále zvětšuje, zvyšuje 

se i nebezpečí vázané na přírodní živly. Ty zasahují lidská sídla častěji, nečekaně  

a s nevídaně pustošivou silou. Z postřehů Slavia pojišťovny navíc vyplývá, že mnoho lidí si 

pojistku neaktualizuje a v případě škod na majetku vzniklých počasím jim hrozí nepříjemné 

důsledky podpojištění.  

„Sjednané pojistné plnění je potřeba aktualizovat tak, aby odpovídalo současné hodnotě věcí, která se 

od dob uzavření smlouvy zpravidla řádově liší. Rovněž rizika se v čase vyvíjí. Aktualizací se předejde 

situaci, že finance vyplacené pojišťovnou nepokryjí reálné náklady na zaplacení škod,“ říká Petr Schütz, 
ředitel likvidace pojistných událostí Slavia pojišťovny, a současně apeluje na maximální snahu majitelů 

zabránit škodám: „Ani ta nejlepší pojistná smlouva neochrání majetek tak dokonale, jako zodpovědné 

chování majitelů, kteří by si vždy měli připustit potenciální nebezpečí a brát zřetel na rizikové faktory. 

Auto zaparkované před bouří pod uschlým stromem může špatně skončit nejen kvůli padajícím větvím, 

ale primárně kvůli neodpovídající péči majitele,“ dodává. 

Přírodní pohromy v poslední době působí jako intenzivní lokální říznutí skalpelem a jednotlivá pojistná 

plnění rostou, vyplynulo z letošních pozorování Slavia pojišťovny. Škody způsobené klimatickými 

výkyvy a extrémními jevy by proto měl brát na zřetel každý, kdo disponuje hmotným majetkem. Zatímco 

v Česku dosud málo využívané havarijní pojištění, popřípadě připojištění živelných nebezpečí, uhradí 

škodu vzniklou motoristům, majitelé domů a bytů by se měli soustředit na pojištění nemovitosti  

a domácnosti. 

I podle poslední zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu je totiž klimatická změna nepopiratelná 

a s jejími důsledky je třeba se umět vyrovnat. Extrémní výkyvy počasí, bleskové povodně, tornáda a 

další jevy už nyní způsobují nepředvídatelné škody na majetku. Je nutné si uvědomit, že s majetkem 

souvisí i zodpovědnost a riziko jeho poškození. Namístě je proto zabezpečit jej odpovídajícím 

pojištěním, a to i přesto, že pojistka k jeho ochraně je již dávno uzavřená.  

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte:   

Slavia pojišťovna: Martina Lambert, tel.: 602 333 682, martina.lambert@slavia-pojistovna.cz 

WS Czech (PR agentura): Vítězslav Horák, tel.: 728 049 205, vhorak@wsczech.cz 

 

O společnosti Slavia pojišťovna a.s. 

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech 

z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze českou 

pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 pojišťoven v České republice a patří 

mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění 

dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středně 

velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i personálním agenturám a cestovním 

kancelářím. Prostřednictvím 17 poboček a více než stovky kontaktní míst obsluhuje více než 250 000 aktivních 

klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat fotodokumentaci k těmto pojistným 

událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia pojišťovny. 
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