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Užití vozidla: hodnoty a definice

Jedním	ze	základních	parametrů	pro	výpočet	ceny	pojištění	vozidel	(povinné	ručení,	havarijní	pojištění,	doplňková	pojištění)	je	způsob	
užití	vozidla.	Jednotlivé	pojišťovny	používají	různé	číselníky	způsobu	užití	vozidla,	které	se	však	významně	neliší	a	mají	velký	průnik.	

Možným	rizikem	v	procesu	sjednání	pojištění	je	neúplnost	nabídky	užití	ve	sjednávačích	(B2B	i	B2C).	Pokud	např.	ve	sjednávači	schází	
volba	Autopůjčovna	a	uživatel	tedy	zvolí	Běžný	provoz,	protože	jinou	možnost	nemá,	může	to	vést	k	problémům	v	okamžiku	likvidace	
pojistné	události.	Této	situaci	lze	předejít	zavedením	číselníku,	který	pokrývá	prakticky	všechny	způsoby	užití.

Prošli	jsme	všechny	dostupné	sjednávače	na	trhu	a	veřejné	kalkulačky	pojišťoven	a	na	základě	analýzy	vytvořili	doporučený	číselník	
užití	vozidla,	která	zahrnuje	jednotlivé	způsoby	užití.	Uživatel	tak	vždy	nalezne	odpovídající	způsob	užití	a	smlouva	nebude	uzavřena	s	
nesprávným	údajem	a	tedy	cenou.

Doporučený číselník i popis
Níže	uvedený	číselník	a	vzorový	popis	hodnot	užití	vozidla,	vychází	ze	současných	požadavků	jednotlivých	pojišťoven	a	nabídky	B2B/
B2C	sjednávačů.	Jeho	cílem	je	předejít	problémům	s	výplatou	plnění	z	důvodu	uvedení	nesprávné	informace	při	sjednání	pojištění.	
Popis	jednotlivých	hodnot	v	současnosti	nebývá	uveden	ani	v	rámci	flow	sjednání	(nápověda	u	položky	užití	vozidla)	a	ani	v	pojistných	
podmínkách	pojistitelů.

Doporučené označení Doporučený popis

1 Běžný	provoz Zahrnuje	běžný	provoz	vozidel	fyzických	i	právnických	osob,	tj.	činností,	
které	nejsou	dále	uvedeny	samostatně

2 Autoškola Vozidla	využívaná	při	výuce	řízení	motorových	vozidel

3 Historické	vozidlo,	veterán Vozidla	na	bílých	značkách	s	veteránskou	testací	zapsanou	v	technickém	
průkazu	nebo	vozy	na	zelených	značkách	s	průkazem	historického	vozidla.

4 Půjčovna,	carsharing Vozidla	autopůjčoven	a	vozidla	zahrnutá	v	programech	sdílených	vozidel,	
jako	je	např.	Car4way,	HoppyGo,	Anytime,	AJO,	Autonapůl	atd.

5 Taxislužba,	včetně	alternativních Vozidla	užívaná	k	provozování	taxislužby	včetně	alternativních	služeb	typu	
Uber,	Liftago,	Bolt	atd.

6 Přeprava	nebezpečných	věcí Vozidla	používaná	pro	přepravu	nebezpečného	nákladu	(známé	jako	ADR)	
jako	jsou	např.	výbušniny,	hořlaviny,	toxické	látky,	infekční	látky	atd.

7 Rozvoz	zboží	spotřebiteli,	kurýr Vozidla	kurýrních	služeb	a	pro	rozvoz	zboží	konečnému	spotřebiteli,	např.	
Košík,	Rohlík,	DoDo,	DámeJídlo,	Wolt	atd.

8 Vozidlo	s	právem	přednosti	jízdy Vozidla	s	právem	přednosti	jízdy,	při	plnění	zvláštních	úkolů	používají	siré-
nu	či	maják,	např.	vozidla	policie,	vězeňské	služby,	vojenské	policie,	obecní	
a	městské	policie,	hasičů,	důlní	záchranné	služby	atd.	

9 Svoz	komunálního	odpadu Vozidla	pro	svoz	komunálního	odpadu	

10 Vozidlo	údržby	silnic Vozidla	pro	zabezpečení	údržby	a	sjízdnosti	komunikací

11 Vozidlo	ozbrojených	sil Vozidla	Armády	ČR,	Hradní	stráže	a	Vojenské	kanceláře	prezidenta	repub-
liky

12 Vozidlo	k	přepravě	cenin Vozidla	(často	pancéřovaná)	určená	k	přepravě	cenin

Co dělat když…
• … sjednávač nepodporuje některý z uvedených způsobu užití vozidla 

Volba	by	měla	ve	sjednávači	zůstat	a	po	jejím	výběru	by	uživateli	měla	být	zobrazena	informace,	že	vozidlo	s	daným	způsobem	užití	
nelze	v	daném	srovnávači	pojistit.	Jedná	se	o	nutnost	vyplývající	z	požadavku	odborné	péče,	pokud	by	nebylo	uvedeno,	uživatel	se	
může	domnívat,	že	se	jedná	o	běžné	užití,	pokud	není	uvedeno	samostatně.	

• … některý pojistitel trvá na specifickém způsobu užití 
Někdy	se	lze	setkat	s	raritními	způsoby	užití,	např.:	„Mezinárodní	přeprava“,	„Vozidlo	určené	pro	soutěžní	účely“,	„Činnost	pracovního	
stroje“	či	kategorii	„Vozidlo	k	běžné	podnikatelské	činnosti“,	která	je	prakticky	Běžným	provozem	s	pojistníkem	s	IČ.	Sjednávač	může	
zařadit	další	položky,	standardizované	by	měly	zůstat	beze	změny.

• … některá pojišťovna má výrazně odlišnou definici některého užití 
Specifickou	definici	lze	zohlednit	v	nápovědě,	kromě	běžné	zobrazit	i	speciální	s	uvedením	pojišťovny,	která	ji	používá	ve	svých	
pojistných	podmínkách.	



Běžný 
provoz

Autoškola Historické vozi-
dlo, veterán

Půjčovna, 
carsharing

Taxislužba, 
včetně alterna-
tivních

Přeprava nebezpeč-
ných věcí

Rozvoz zboží spo-
třebiteli, kurýr

Vozidlo s právem 
přednosti jízdy

Svoz komunální-
ho odpadu

Vozidlo údržby 
silnic

Vozidlo ozbroje-
ných sil

Vozidlo k pře-
pravě cenin

Jiné

Able.cz (Verzuz) B2B Běžný 
provoz

Autoškola Historické Půjčování Taxislužba Nebezpečný náklad  Přednostní jízda  

Business Logic (nsure)
BC (Be-on-line)
FCSL (FinAM)
JAROpojisteni.cz

B2B 
B2C

Běžný 
provoz

Autoškola Historické 
vozidlo

Autopůjčovna Taxi Vozidlo určené na 
přepravu nebezpeč-
ných věcí

Kurýrní služba / 
přeprava zboží

Vozidlo s právem 
přednosti v jízdě

Sanitka; Mezinárodní pře-
prava; vozidlo pro soutěžní 
účely; firemní vozidlo pro 
podnikání; jiný způsob

Cebia (Cebia Klient) 
OK Group (Carkulka)

B2B Běžné 
použití

Autoškola Autopůjčovna 
nebo carsharing

Taxi nebo sdílená 
přeprava

Přeprava nebezpeč-
ných nákladů

Rozvoz zboží, 
kurýrní služby

S právem přednosti 
v jízdě

 

Creasoft (Zeteo) B2B Běžný 
provoz

Autoškola Historická vozi-
dla; se zvl. SPZ

Autopůjčovna Taxi Přeprava nebezpeč-
ných věcí

Rozvoz zboží ko-
neč. spotřebiteli

Přednost v jízdě Svoz odpadu Sjízdnost 
komunikací

e-Finance Makléři 
(pojisteni.com)

B2C Běžný 
provoz

K výcviku řidičů 
(autoškola)

K pronájmu 
(autopůjčovna)

K provozování ta-
xislužby, kurýrní 
služby, smluvní 
přepravy osob

K přepravě nebezpeč-
ných věcí (ADR)

(spojeno s taxi) S právem přednostní 
jízdy

K odvozu komu-
nálního odpadu

K zabezpečení 
sjízdnosti 
komunikací

K přepravě cenin

ePojištění.cz, srov-
nejto.cz

B2C Běžný 
provoz

Autoškola Historická 
vozidla

Půjčování Vozidla taxi-
služby

Nebezpečné náklady Rozvoz zboží Přednostní  

Fixum  (AutoVIP) B2B Běžný 
provoz

Autoškola Veterán K pronájmu 
(autopůjčovna)

K provozování 
taxislužby

K přepravě nebezpeč-
ných věcí (ADR)

 Vozidlo s právem 
přednostní jízdy

 

Frenkee.cz B2C Běžné užití 
vozidla

Vozidlo auto-
školy

Historické 
vozidlo

K půjčování 
(autopůjčovna, 
carsharing)

Vozidlo taxisluž-
by, Uber, Taxify …

Vozidlo pro přepravu 
nebezpečného 
nákladu

 Vozidlo s právem 
přednostní jízdy

Vozidlo k běžné podnika-
telské činnosti; Jiné užití 
vozidla

inPojištění B2B Běžný 
provoz

Autoškola Historické K půjčování; 
Carsharing

Taxislužba; Jiná 
přeprava osob za 
úplatu

Přeprava nebezpeč-
ných nákladů

Kurýrní služba; 
Rozvoz zboží

S právem přednosti - 
mimo sanitních

Sanitní

INSIA (Ignác) B2B Běžné užití 
- občan

Autoškola Historické 
vozidlo / veterán 
(spec. RZ)

Autopůjčovna Taxi (Uber) Přeprava nebezpeč-
ného odpadu

Kurýr / rozvoz S předností v jízdě Běžné užití - podnikatelská 
činnost

Kalkulator.cz B2C Běžný 
provoz

Autoškola Taxi

Klikpojisteni.cz B2C Běžný 
provoz

Vozidla taxi-
služby

 

Kykyryky.cz B2C Běžný 
provoz

Autopůjčovna Taxi Přeprava nebezpeč-
ných nákladů

 S právem přednosti 
v jízdě

 

Modulservis (Modulis) B2B Běžný 
provoz

Autoškola Autopůjčovna Taxislužba, nebo 
sdílená přeprava 
osob

 Kurýrní služba  

Partners (FiP) B2B Běžný 
provoz

Vozidlo auto-
školy určeno k 
výcviku

Historická vozi-
dla s průkazem; 
+ se zvláštní RZ

Vozidlo určeno k 
půjčování

Vozidlo taxi-
služby

Vozidlo pro přepravu 
nebezpečných nákla-
dů - ADR

Vozidlo kurýrní 
služby

Vozidlo s právem 
přednosti jízdy mimo 
sanitních vozů

Svoz komunálního 
odpadu

Zabezpečení 
sjízdnosti 
komunikací

Vozidlo ozbroje-
ných složek

Pancéřové 
vozidlo určené k 
přepravě cenin

PFP (suri.cz, srovna-
tor.cz)

B2C Běžný 
provoz

Historická s 
atestací

Půjčování Vozidla taxi-
služby

 

Pojisteni.cz B2C Běžný 
provoz

Autoškola Historické vozi-
dlo se zvl. RZ

Autopůjčovna Taxislužba Nebezpečné náklady 
(ADR)

 Právo přednosti v 
jízdě

Odvoz komunální-
ho odpadu

Zab. sjízdnosti 
komunikací

Ostatní podnikatelská 
činnost

Porovnej24 B2B
B2C

Běžný 
provoz

Vozidlo auto-
školy určené k 
výcviku

Historická vozi-
dla s průkazem; 
+ se zvláštní RZ

Vozidlo určeno k 
půjčování

Vozidlo taxi-
služby

Vozidlo pro přepravu 
nebezpečných nákla-
dů - ADR

Vozidlo kurýrní 
služby

Vozidlo s právem 
přednostní jízdy 
mimo sanitních vozů

Svoz komunálního 
odpadu

Zabezpečení 
sjízdnosti 
komunikací

Vozidlo ozbroje-
ných složek

Pancéřové 
vozidlo určené k 
přepravě cenin

Respect (Karakal) B2B Běžné 
použití

Autopůjčovna 
nebo carsharing

Taxi nebo sdílená 
přeprava

Přeprava nebezpeč-
ných nákladů

Rozvoz zboží, 
kurýrní služby

S právem přednosti 
v jízdě

 

Rixo B2C Běžný 
provoz

Autoškola Historická vozi-
dla; se zvl. SPZ

Autopůjčovna Taxi Přeprava nebezpeč-
ných věcí

Rozvoz zboží 
spotřebiteli

Přednost v jízdě Odvoz komunální-
ho odpadu

Sjízdnost 
komunikací

Salve Finance B2B Běžný 
provoz

Autoškola Historická Půjčovna Taxislužba Nebezpečný náklad 
(ADR)

 Přednostní jízda  Ozbrojené složky  

Salvepojištění.cz B2C Běžný 
provoz

Autoškola Historická Půjčovna Taxislužba Nebezpečný náklad 
(ADR)

 Přednostní jízda Ozbrojené složky

Srovnávač.cz B2C běžné Autoškola Historické vozi-
dlo; veterán

Vozidla půjčoven 
určená k půj-
čování

Vozidla taxi-
služby

Vozidla pro přepravu 
nebezpečných 
nákladů

 vozidla s právem 
přednosti jízdy

Top-Pojištění.cz B2C Běžný 
provoz

Vozidla s nimiž je 
prováděn výcvik 
v autoškole

Historická vozi-
dla s průkazem; 
+ se zvláštní RZ

Vozidla půjčoven 
určená k půj-
čování

Vozidla taxi-
služby

Vozidla pro přepravu 
nebezpečných 
nákladů

 Vozidla s právem 
přednosti jízdy mimo 
sanitních

Svoz kom. odpadu 
a zab. sjízdnosti 
komunikací

(spojeno s od-
pady)

Vozidlo ozbroje-
ných složek


