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1 Úvod 

Lidé se jiţ velmi dlouho snaţí předcházet vzniku škod na majetku či na ţivotě. 

Do jisté míry se můţeme těmto rizikům vyhnout svou opatrností, nebo chytrostí, 

nicméně stále zůstává mnoho rizik, která ovlivnit nemůţeme.  

Obzvláště v poslední době se setkáváme po celém světě s politickou 

a ekonomickou nestabilitou, coţ vyústilo do finanční a hospodářské krize druhé 

poloviny první dekády nového milénia. Tato ekonomická nestabilita byla doprovázena 

jak ţivelnými katastrofami tak i těmi, které byly zapříčiněny nedostatky v lidské 

společnosti. Mezi tyto katastrofy můţeme zařadit zemětřesení a následné vlny tsunami, 

povodně, záplavy, cyklony, sopečné erupce, nebo teroristické útoky a jaderné či ropné 

havárie. Právě výše zmíněné nepříznivé události s globálním dopadem mají za následek 

posílení významu a rozvoje oblasti, jeţ můţe zmírnit negativní finanční dopady těchto 

nahodilostí; jde o oblast komerčního pojišťovnictví.  

Pojišťovnictví je z historického hlediska jiţ dlouho uţívaným nástrojem 

k eliminaci negativních finančních důsledků nahodilosti. Za dlouhou dobu své existence 

stalo účinným a ţádaným prostředkem zajištění v případě negativních nahodilostí. 

Pojistný trh se neustále vyvíjí. Významný faktor poslední doby ovlivňující tento trh 

je rozvoj nových technologií a fenomén globalizace. Český pojistný trh byl výrazněji 

ovlivněn vstupem České republiky do Evropské unie, kdy se stal součástí jednotného 

pojistného trhu EU.  

 

Cílem diplomové práce je analýza českého pojistného trhu, analýza jeho 

vývoje v průběhu času a zároveň jeho komparace s pojistným trhem Spolkové republiky 

Německo a pojistným trhem Slovenské republiky. Tato komparace bude provedena na 

základě kvalitativních a kvantitativních ukazatelů úrovně pojistného trhu.  

Diplomovou práci tvoří úvod, závěr a tři stěţejní kapitoly. Kapitoly číslo dvě 

a tři budou teoretické, ve čtvrté kapitole budou prakticky vyuţity metody teoretických 

částí práce. 

V kapitole číslo dvě bude teoreticky vymezeno pojištění a definice 

souvisejících pojmů. V této kapitole bude definován pojistný trh, jeho význam 
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a členění. Dále budou uvedeny moţnosti klasifikace pojištění dle různých hledisek jeho 

členění a kategorie budou blíţe popsány. 

Ve třetí kapitole budou teoreticky popsány ukazatele úrovně pojistného trhu. 

Dále bude stručně zmíněna regulace pojistného trhu  

Čtvrtá kapitola bude kapitolou aplikační. Bude v ní stručně shrnuta historie 

pojišťovnictví a historie pojištění na území České a Slovenské republiky a na území 

Spolkové republiky Německo. Poté bude český pojistný trh zhodnocen na základě 

ukazatelů teoreticky vymezených ve třetí kapitole a na závěr bude český pojistný trh 

srovnán se slovenským a německým pojistným trhem. 
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2 Charakteristika pojištění 

Pojištění je způsob eliminace negativních finančních důsledků nahodilosti, 

přičemţ pojištění jako takové neovlivňuje realizaci rizika, nebo velikost vzniklé škody, 

pouze kryje případné ztráty na majetku, zdraví, nebo na ţivotě. Pojištění představuje pro 

pojištěného přesun důsledků negativních nahodilých rizik na pojistitele. 

Pojištění je moţno brát jako finanční sluţbu, nebo jako právní vztah. Pojištění 

je finanční sluţba, při které pojistitel poskytuje za úplatu pojistnou ochranu. Pojištění 

v právním pohledu představuje právní vztah, ve kterém na sebe pojistitel přebírá 

závazek, ţe pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li v pojistných podmínkách 

uvedená pojistná událost. 

Z hlediska finanční kategorie, je pojištění spojeno s tvorbou, rozdělením 

a uţitím pojistného fondu, k úhradě pojistného plnění ekonomickým subjektům, jeţ 

mají sjednáno pojištění, a došlo u nich k pojistné události. Pojistný fond se tvoří 

a rozděluje na základě pojistné metody. Pojistnou metodou rozumíme způsob tvorby 

pojistného fondu, kdy se kaţdý účastník pojištění účastní různou částkou, dle velikosti 

a pravděpodobnosti uskutečnění jeho rizika, a také způsob následného vyplácení 

pojistného plnění, který je zaloţen na principu podmíněné návratnosti. Pojistná plnění 

mohou získat jen ti, u nichţ opravdu nahodile vznikla pojistná událost, viz Bohman 

(2004), Čejková (2002), Ducháčková (2005), Majtánová, Daňel, Ducháčková, Kafková 

(2006) a Němeček, Janata (2010)  

2.1 Vymezení základních pojmů  

Riziko je původně výraz znamenající určité nebezpečí. V pojišťovnictví 

pracujeme pouze s negativním rizikem, tedy s moţností, ţe realizace rizika zhorší námi 

poţadovaný stav. Pravděpodobnost realizace rizika je, na rozdíl od nejistoty, statisticky 

měřitelná. Nahodilá událost je skutečnost realizace rizika. Je předem nezjistitelné, kdy, 

nebo zda vůbec nastane, případně v jakém rozsahu. Pojistná událost je nahodilá 

událost, specifikovaná v pojistné smlouvě, na jejímţ základě je pojistitel povinen 

vyplatit pojistníkovi pojistné plnění 

Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou a platí 

pojistné. Jako pojistitele v ČR označujeme právnickou osobu, které bylo uděleno 
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povolení k provozování pojišťovací činnosti od ČNB, dle zákona č. 277/2009 Sb. 

Pojištěný, neboli pojištěnec, je osoba uvedená v pojistné smlouvě, její rizika jsou kryta 

pojištěním a má nárok na výplatu pojistného plnění. Obmyšlený je rovněţ osoba, jíţ se 

vyplácí pojistné plnění, aniţ by se jednalo o pojištěného. Obmyšlený je v době uzavírání 

pojistné smlouvy znám, a je v ní uveden. Poškozený se objevuje v odpovědnostních 

pojištěních a v době uzavírání pojistné smlouvy není znám. Jedná se o osobu, jíţ vznikl 

nárok na náhradu škody od pojištěného. 

Pojistné je cena, jíţ platí pojistník, za přenesení negativních peněţních 

důsledků nahodilé události na pojistitele. V případě, ţe dojde k pojistné události, zaplatí 

pojistitel pojistné plnění, peněţní náhradu, oprávněné osobě. Pojistná částka je 

maximální limit pojistného plnění. Při sjednání pojistné částky mohou nastat situace 

přepojištění a podpojištění. Přepojištění je situace, kdy je pojistná částka vyšší, neţ 

skutečná hodnota pojištěného majetku. Oproti tomu podpojištění je situace, kdy je 

pojistná částka niţší, neţ skutečná hodnota pojištěného majetku. 

2.2 Trh a význam pojistného trhu 

Trh na základě ekonomických pravidel jeho fungování, alokuje zdroje tak, aby 

byly poskytovány sluţby a zboţí společností ţádané. Ve většině světových ekonomik, 

výjimku tvoří totalitní zřízení, jsou to právě trhy, jeţ jsou zodpovědné za komplexní 

alokaci zdrojů a následné poskytování výrobků a sluţeb. 

Trh jako celek je z největší části tvořen trhem výrobních faktorů, trhem zboţí 

a sluţeb a finančním trhem.  
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Obrázek 2.1: Struktura trhu 

 

2.3 Finanční trh  

Finanční trh je místo, kde se střetává nabídka a poptávka po domácím 

i zahraničním, krátkodobém i dlouhodobém kapitálu. Na trhu jsou tedy alokovány, 

na základě nabídky a  poptávky, dočasně volné peněţní prostředky, a jsou umisťovány 

do hmotných aktiv, nebo  do finančních instrumentů. Rovněţ zajišťuje redistribuci 

kapitálu jiţ dříve mobilizovaného.  

Finanční trh je tedy systém ekonomických vztahů a institucí zabývající 

se soustředěním, alokací a reorganizací dočasně volných peněţních prostředků skrze 

finanční instrumenty. Mezi zmíněné finanční instrumenty spadají cenné papíry, devizy, 

drahé kovy, pojistná ochrana a další. 

Funkce finančního trhu spočívá hlavně v jeho schopnosti najít, alokovat, 

v ekonomice ty subjekty, jeţ mají dočasně volné peněţní prostředky, nebo jich mají 

nedostatek; a tyto peněţní prostředky redistribuovat pomocí vkladových a úvěrových 

operací s danými subjekty. Ve vyspělých ekonomikách fungují paralelně dva způsoby 

redistribuce. Přímý způsob probíhá od subjektu s přebytkem peněţních prostředků 

k subjektu s jejich dočasným nedostatkem skrze různé druhy cenných papírů, například 

emise dluhopisů a zprostředkovaný způsob zajišťují finanční zprostředkovatelé, kteří 

Zdroj: vlastní zpracování z Čejková 2002 a Majtánová, Daňhel, Ducháčková, Kafková 2006 



8 

 

 

emitují sekundární depozita. Jako sekundární zprostředkovatele můţeme chápat banky, 

spořitelny, podílové fondy, penzijní fondy, stavební spořitelny a další.  

Finanční zprostředkovatelé usnadňují realizaci finančních transakcí, činí ji 

rychlejší, levnější, efektivnější a méně rizikovou, díky své znalosti a analýzám 

finančního trhu. Zároveň zprostředkovává propojení a kontakt subjektů, jeţ vystupují 

nafinančním trhu. Ceny na  finančním trhu se různí, jak svou výší, tak formou, můţe 

se jednat o úrok, pojistné, marţe a podobně. 

2.4 Pojistný trh 

Na pojistném trhu, stejně jako na kterémkoli jiném trhu, se střetává nabídka 

a poptávka, v tomto případě poptávka a nabídka pojistných produktů. Ve zdravě 

fungujících, silných, a rozvíjejících se ekonomikách je zpravidla pojistný trh 

důvěryhodný a solidní. V současnosti je vývoj pojistného trhu tlačen hlavně vysokou 

konkurencí a přetlakem na straně nabídky, která je zapříčiněna hlavně globalizací 

a s tím souvisejícím pronikáním zahraničních pojistitelů. Tím je pojistný trh stimulován 

k vyšší komplexnosti sluţeb, k větší komfortnosti pro klienty a k vyuţívání nových 

technologií při komunikaci s klientem, nebo  při zakládání a rušení smluv, například 

online, telefonicky, nebo pomocí takzvaných „Smart“ zařízení. Tato tendence 

na světových pojistných trzích činí tradiční rozhraní mezi  jednotlivými 

státy a ekonomickými sektory vágními.  

Pojistný trh, podobně jako finanční trh, je zaloţený na principu shromaţďování 

a následného přerozdělování peněţních prostředků. Na pojistném trhu se peněţní 

prostředky shromaţďují ve formě rezerv, které slouţí ke krytí rizik, tedy jejich vyuţití, 

či akumulace je  prakticky nepredikovatelná. Nárok na čerpání rezerv je zaloţen 

v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách, v zákoně a podobně. 

 Pojištění je definováno jako samostatná část finančního trhu. Toto zvláštní 

postavení zapříčiňují vztahy tvorby, rozdělování a pouţívání rezerv pro výplatu 

pojistného plnění, jehoţ výskyt je v jednotlivých případech nepředvídatelný, nicméně 

vztaţený k celku odhadnutelný. Pojištění tedy funguje na tvorbě rezerv, pouţitých 

v budoucnu na výplatu pojistných plnění.  
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Pojišťovny se souběţně se svou pojišťovací činností snaţí co nejefektivněji 

investovat své dočasně volné peněţní prostředky, které mají z technických rezerv. 

To je důvod, proč můţeme pojistný trh rozčlenit dále na věcný a investiční pojistný trh.  

 

2.4.1 Věcný pojistný trh  

Věcný pojistný trh je místo, kde se střetává nabídka pojistných produktů 

s poptávkou po těchto produktech. Šíře tohoto trhu je teoreticky neomezená, nicméně 

teoreticky by bylo moţno dosáhnout maximálního rozsahu pojistného trhu v případě, 

kdy by pojistitelé byli ochotni pojistit jakákoli rizika, coţ je v praxi nereálné.  

Předmětem podnikatelské činnosti pojišťovny na věcném pojistném trhu 

je pojišťovací činnost, zajišťovací činnost a zprostředkovatelská činnost jak v oblasti 

pojištění tak zajištění.  

Pojištění na věcném pojistném trhu je vykonáváno jako smluvní a zákonné 

pojištění. V případě dobrovolně-smluvního pojištění záleţí na subjektivní potřebě 

jednotlivce, jestli cítí potřebu dané riziko krýt pomocí pojištění, nebo ne. V případech 

kdy má společnost eminentní zájem aby dané riziko bylo pojistně ochráněno, vystupuje 

institut povinně smluvního pojištění. Obecně však převládá dobrovolně smluvní 

pojištění.  

V oblasti věcného pojistného trhu se pojistitelé snaţí zaujmout co nejširší část 

subjektů se zájmem se pojistit, ať se jedná o pojištění ţivotní, či neţivotní, a tím 

i zaujmout majoritní podíl tohoto trhu. Konkurenční pojistitelé samozřejmě sledují 

vývoj na pojistném trhu, a stále se snaţí upoutat pozornost klientů konkurenčních 

pojistitelů nabídkou nových produktů, výhodami, slevami či jinými nástroji.  

2.4.2 Investiční pojistný trh  

Pojištění funguje na principu tvorby finančních rezerv, které mají za úkol 

eliminovat finanční důsledky náhodných pojistných událostí. Pojistný trh se liší 

od ostatních trhů zejména potencionálním dlouhým časovým horizontem mezi 

uzavřením pojistné smlouvy a  realizací pojištění nebo zajištění, případně nemusí ke 

zmíněné pojistné události dojít vůbec. Tato skutečnost dává pojišťovnám moţnost 

rozsáhlé investiční činnosti. 
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Pojišťovny se tedy chovají stejně jako všechny racionální podnikatelské 

subjekty a  investují dočasně volné peněţní prostředky, aby přinášely zisk. Oblast těchto 

investic je  tedy spjata s finančním trhem, skrze nějţ je stimulován ekonomický rozvo j 

celého národního hospodářství.  

 

Pojišťovny v souvislosti s těmito investicemi podrobně analyzují kritéria 

jednotlivých alternativ investování. Pojišťovny tedy podrobují rozboru 

 míru zajištění bezpečnosti vloţených prostředků, 

 likviditu aktiv (rychlost opětovné změny aktiv na peněţní prostředky, 

pouţitelné ke krytí svých závazků) a 

 ziskovost investice (zhodnocení). 

 

V podmínkách České republiky upravuje umístění technických rezerv zákon 

č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Dle zákona o pojišťovnictví mohou pojistitelé 

investovat v rámci České republiky například do dluhopisů vydaných členským státem 

nebo jeho centrální bankou, kotovaných dluhopisů vydaných obchodními společnostmi 

a  municipalitami. Pojišťovny mohou investovat do pokladničních poukázek, směnek 

zaručených bankovním avalem, nebo bankovním směnečným rukojemstvím, 

pokladničních poukázek, nemovitostí, hypotečních zástavních listů, kotovaných akcií, 

nebo například do  předmětů a děl umělecké kulturní hodnoty, pokud splňují dané 

podmínky a jsou pojištěny u jiné pojišťovny.  

V rámci zahraničních investic jsou moţné investice například do dluhopisů 

vydaných Evropskou investiční bankou, Evropskou centrální bankou nebo 

do zahraničních cenných papírů, s nimiţ se obchoduje na regulovaném trhu členských 

států Organizace pro  ekonomickou spolupráci a rozvoj. 

Je do jisté míry v reţii pojišťovny, do kterých derivátů bude ukládat své 

dočasně volné finanční prostředky, a jaké tím bude podstupovat riziko, nicméně část 

průměrného stavu finančního umístění musí být uloţena tak, aby byla zabezpečena 

splnitelnost závazků z  provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti ve lhůtách 

stanovených zvláštním zákonem nebo dohodnutých v pojistné smlouvě.  
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Ve své skladbě finančního umístění je však pojišťovna nebo zajišťovna 

povinna dodrţovat limity pro jednotlivé poloţky finanční skladby. Tyto limity stanovuje 

Česká národní banka vyhláškou. Výše a způsob finančního umístění je určena 

na základě charakteru provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti a musí být 

potvrzena odpovědným pojistným matematikem.  

Zákon rovněţ stanovuje zvláštní poţadavky na zajištění závazků, jeţ nejsou 

sjednány v domácí měně. 

Pojišťovna můţe mít i jinou skladbu finančních umístění, nicméně tato musí 

být nejdříve schválena Českou národní bankou. 

2.5 Klasifikace pojištění  

Pojištění můţeme rozdělit na základě právního hlediska na povinná, povinně 

smluvní a dobrovolně smluvní. Pojištění je také moţné členit dle způsobu financování 

na pojištění sociální a komerční, viz Ducháčková (2005). 

2.5.1 Klasifikace dle způsobu financování 

Sociální pojištění zahrnuje krytí sociálních rizik a v rozsahu ustanoveném 

daným státem je toto pojištění povinné. Mezi potřeby plynoucí ze sociálních rizik patří 

zejména potřeby spojené s pracovní neschopností, pracovními úrazy a nemocemi 

z povolání, nezaměstnaností a s potřebou zdravotní péče. Typickým znakem sociálního 

pojištění je, ţe  rezervy zde nejsou vytvářeny zcela v závislosti na riziku. Výše 

pojistného se u nich nestanovuje v závislosti na riziku, ale je pro všechny účastníky 

pojištění stanovena stejným způsobem, obvykle procentem z příjmů pojištěného. 

U sociálního pojištění je pojistné vypláceno na principu solidarity, rezerva je tvořena 

z příspěvků všech účastníků pojištění, přičemţ se odvíjí od výše jejich příjmů, nikoli od 

výše jejich rizika, ale pojistné náhrady jsou vypláceny pouze osobám postiţeným 

určitým pojistným rizikem. Nárok na pojistné plnění neboli dávky sociálního pojištění, 

je do jisté míry zaloţen i na předchozím placeném pojistném. Plnění plynoucí 

ze sociálního pojištění je vyplaceno v peněţní podobě, přímo pojištěnému. 

V jednotlivých zemích se liší způsoby stanovení pojistného, pojistného plnění a  rovněţ 

se mohou lišit i organizace a způsoby financování sociálního pojištění. Sociální 



12 

 

 

pojištění můţe být financováno v rámci státního rozpočtu, nebo v rámci fondů 

sociálního zabezpečení. 

Komerční pojištění kryje rizika způsobem, jeţ odpovídá pojistné metodě 

tvorby a  pouţití pojistného fondu dané pojišťovny. V komerčním pojištění je na rozdíl 

od pojištění sociálního platná zásada ekvivalence. Zásada ekvivalence spočívá 

ve způsobu stanovení velikosti příspěvků zúčastněných subjektů v závislosti na 

velikosti jejich rizika.  

Do kategorie komerčního pojištění řadíme veškerá ostatní pojištění, která jsou 

uzavřena z vůle nebo potřeby fyzických i právnických osob eliminovat následky 

případných rizik. Komerční pojištění jsou uzavírána zpravidla na základě pojistné 

smlouvy.  

2.5.2 Klasifikace komerčního pojištění 

Komerční, neboli soukromé, pojištění můţeme dělit dle řady hledisek, 

například dle  způsobu tvorby rezerv nebo druhů rizik, jejichţ důsledky kryjí. 

Dle způsobu tvorby rezerv lze soukromé pojištění rozčlenit na pojištění 

riziková a  pojištění rezervotvorná. 

V rámci rizikových pojištění platí podmíněná návaznost finančních prostředků 

daná vznikem pojistné události. U tohoto druhu pojištění není predikovatelné, zda 

pojistná událost nastane. Nedojde-li k pojistné události v průběhu trvání pojistné 

smlouvy, nemusí pojistitel poskytnout pojištěnému ţádné pojistné plnění. Počet 

pojistných událostí v průběhu trvání pojistné smlouvy však není nijak omezen a proto 

můţe nastat i opakovaně. U rizikového pojištění pojistitel průběţně přejaté pojistné 

pouţívá k výplatě pojistného plnění. 

U pojištění rezervotvorného pojistitel vytváří v průběhu trvání pojistné 

smlouvy rezervu na výplatu pojistného plnění v budoucnu. Tato rezerva je nezbytná, 

protoţe oproti pojištění rizikovému je u pojištění rezervotvorného pojistné plnění 

vypláceno téměř vţdy. 

Komerční pojištění je dále moţné členit na pojistná odvětví z hlediska 

předmětu pojištění. Takto je moţné klasifikovat pojištění majetku, osob a odpovědnosti. 

Podstatnější   je však členění pojištění dle druhu rizik, která jsou pojištěním kryta. 
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Lze rozlišit dvě odvětví ţivotního a neţivotního pojištění. Obě tato odvětví jsou blíţe 

popsána v následujících kapitolách. 

2.5.3 Klasifikace z právního hlediska  

Dle právního hlediska je pojištění moţné rozdělit na pojištění dobrovolné, 

povinné smluvní a pojištění zákonné. 

Dobrovolné pojištění je pojištění, kdy je mezi pojištěným a pojistníkem 

sjednána pojistná smlouva a to v závislosti na rozhodnutí pojistníka. Pojistník má 

moţnost zvolit si  pojistitele, rizika, jeţ chce mít pojištěním kryta, výši pojistného 

plnění, způsob placení pojistného, způsob náhrady škody vzniklé v průběhu trvání 

pojištění a podobně. 

Zákonné pojištění je pojištění povinné. U zákonného pojištění vzniká 

povinnost pojištění pro příslušný subjekt ze zákona. Tento typ pojištění nevyţaduje 

pojistnou smlouvu, zákon stanovuje povinnost platit pojistné, výši pojistného, termíny 

pro úhradu pojistného a pojistné podmínky pro výplatu pojistného plnění. Zákonem je 

stanovena i instituce, u které jsou všichni pojištění pojištěni.  

Povinně smluvní pojištění je kategorie, kombinující prvky jak zákonného 

tak dobrovolného pojištění. U tohoto druhu pojištění stanovuje právní předpis povinnost 

subjektu uzavřít si stanovené pojištění v případě, ţe splní určité podmínky. Pojištěnému 

je tedy stanovena povinnost uzavřít pojištění, ale můţe si sám zvolit pojišťovnu, u které 

sám uzavře pojistnou smlouvu. 

2.6 Ţivotní pojištění  

Ţivotní pojištění kryje důsledky dvou ţivotních rizik. Jedná se o riziko úmrtí 

a riziko doţití se určitého věku pojištěného. Pojistné plnění vyplácené u ţivotních 

pojištění je vţdy předem smluvně dohodnuto. Výplata pojistného plnění kryje abstraktní 

potřeby pojištěného, a proto můţe být u kaţdé pojistné smlouvy zcela rozdílná celková 

pojistná částka. Jedná se tedy o pojištění obnosové. 

Klasickými produkty jsou pojištění pro případ úmrtí, pojištění pro případ doţití 

a smíšené ţivotní pojištění.  

Pojištění pro případ úmrtí kryje důsledek rizika smrti. Pojistná částka 

je vyplacena obmyšlenému, pokud pojištěný zemře. Pojištění pro případ smrti 
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je uzavíráno pro finanční zabezpečení pozůstalých, jako záruka úhrady závazků 

pojištěného, nebo na úhradu nákladů souvisejících s pohřbem. Dle doby trvání pojištění 

rozlišujeme pojištění dočasná a časově neomezená. Neomezená jsou ta, kdy pojištěný 

platí obvykle konstantní pojistné a není známa doba výplaty plnění, je známa jen jeho 

výše. Kdyţ pojištěný zemře, částka je vyplacena. U pojištění dočasného je tomu jinak. 

Toto se sjednává na určitou dobu. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, 

ţe pojištěný zemře v jejím průběhu. V opačném případě pojištěný nemá nárok na ţádná 

plnění a pojištění ve smluvenou dobu zaniká. 

Pojištění pro případ doţití kryje důsledky rizika doţití se určitého věku. 

Doţije-li se pojištěný věku stanoveného ve smlouvě, je mu vyplacena předem 

dohodnutá suma pojistného plnění. Jedná se v podstatě o variantu spoření, kdy pojistník 

ukládá platby, a k určenému datu či události obdrţí sumu svých úspor. Pokud se 

pojištěný stanoveného data či události nedoţije, můţe být pojistné plnění dle pojistných 

podmínek buď vyplaceno obmyšlenému v aktuální výši, nebo zůstane pojišťovně. 

Do této kategorie spadají zejména pojištění důchodová nebo věnová.  

Smíšené ţivotní pojištění je kombinací pojištění pro případ doţití a úmrtí. 

Pojistník platí smluvené částky pojistného a ty se spoří. Doţije-li se pojištěný doby 

uvedené ve smlouvě, je mu vyplacena smluvená částka. V případě jeho smrti, je 

smluvená částka vyplacena předčasně v plné výši osobě obmyšlené, nebo pozůstalým.  

2.7  Neţivotní pojištění 

Neţivotní pojištění obsahuje širokou škálu neţivotních rizik, proto je také 

nabídka neţivotního pojištění rozsáhlejší, neţ u pojištění ţivotního. Zahrnuje neţivotní 

rizika osob, rizika škod na majetku, rizika spojená s cestováním za hranice, rizika 

finanční, a podobně. Neţivotní pojištění je velmi široká oblast, proto jsou kladeny 

na pojistitele určité nároky v oblasti rozdílné výše základního kapitálu potřebného 

k získání povolení provozovat tuto danou oblast. Takto člení neţivotní pojištění zákon 

č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví dle minimálního základního kapitálu pojišťovny, která 

provozuje danou oblast pojištění. 

Do kategorie s nejniţším základním kapitálem, celkem nejméně 

65 000 000 Kč, patří 

 úrazové pojištění,  
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 pojištění nemoci, 

 pojištění škod na majetku jiném neţ uvedeném v bodech 3 aţ 7 v části B 

přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., 

 způsobených poţárem, výbuchem, vichřicí, atd., 

 pojištění jiných škod na majetku jiném neţ uvedeném v bodech 3 aţ 7 

v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb. vzniklých, 

 krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeţí, krádeţí 

nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahrnuty 

v odvětví č. 8 v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., včetně 

pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo 

jinými příčinami a 

 pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo 

místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně 

souvisejících s cestováním (asistenční sluţby). 

Do kategorie s druhým nejniţším základním kapitálem, celkem nejméně 

90 000 000 Kč, patří 

 pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných neţ dráţních 

vozidlech, 

 pojištění škod na dráţních vozidlech, 

 všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou neţ uvedenou 

v odvětvích č. 10 aţ 12 v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., 

 pojištění různých finančních ztrát vyplývajících z výkonu povolání, 

nedostatečného příjmu, špatných povětrnostních podmínek a dalších a 

 pojištění právní ochrany. 

Do kategorie s druhým nejvyšším základním kapitálem, celkem nejméně 

160 000 000 Kč, patří 

 pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez 

ohledu na pouţitý dopravní prostředek, 

 pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního 

motorového vozidla a dalších., 
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 pojištění úvěru a 

 pojištění záruky (kauce). 

Do kategorie s nejvyšším základním kapitálem, celkem nejméně 

200 000 000 Kč, patří 

 pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích, 

 pojištění škod na plavidlech, 

 pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo uţití 

leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce a 

 pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo uţití 

vnitrozemského nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti 

dopravce. 
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3 Ukazatele úrovně pojistného trhu  

Pojistný trh, jak jiţ bylo zmíněno výše, je významnou součástí finančního trhu 

tím tedy i trhu, jako celku. Má zvláštní postavení díky svému specifickému úkolu 

eliminace rizik a zvláštním principům tvorby pojistných rezerv. Hodnocení pojistného 

trhu se tedy provádí pomocí ukazatelů jeho úrovně, to ovšem není dostatečné, pro 

vhodnou analýzu pojistného trhu je zapotřebí sledovat i jeho vývoj v čase, tedy změny 

hodnot jednotlivých ukazatelů v průběhu let, viz Čejková (2002), Daňhel, Ducháčková, 

Kafková (2006), Ducháčková (2005) a Majtánová, Daňhel, Ducháčková, Kafková 

(2006).  

Ukazatele úrovně pojistného trhu obecně hodnotí úroveň účinnosti pouţití 

zdrojů a vynaloţených prostředků. Výběr těchto ukazatelů je vhodné učinit tak, aby 

hodnotil trh co moţná nejkomplexněji a zároveň aby šlo o ukazatele uţívané 

ve vyspělých zemích. Za základní ukazatele povaţujeme škodovost, pojištěnost, 

předepsané pojistné a pojistné plnění. Ukazatele pojistného trhu můţeme rozdělit 

na kvalitativní a kvantitativní. 

Do kategorie kvalitativních ukazatelů řadíme škodovost a pojištěnost. Mezi 

ukazatele kvantitativní je moţno zařadit výši předepsaného pojistného, výši pojistného 

plnění, počet komerčních pojišťoven, počet zaměstnanců v pojišťovnictví, počet 

uzavřených smluv, průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu, počet vyřízených 

pojistných událostí, průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost a koncentraci 

pojistného trhu. 

3.1 Předepsané pojistné  

Ukazatel výše předepsaného pojistného patří k základním ukazatelům 

pojistného trhu. Na jeho základě je stanoveno mnoho dalších ukazatelů, jako 

je například kvalitativní ukazatel pojištěnosti, ukazatele průměrného pojistného 

na pojistnou smlouvu, koncentrace pojistného trhu a další.  

Předepsané pojistné je pojistné, které je určeno na pojistné období. Předepsané 

pojistné v hrubé výši je ukazatel, který zahrnuje všechny sumy pojistného splatného 

pojistných smluv v průběhu účetního období, nezávisle na tom, zda se tato suma 

vztahuje celá, nebo jen částečně k budoucím účetním obdobím. Toto předepsané 

pojistné je po odečtení nákladů základem pro stanovení daně z příjmů pojišťovny. 
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Předpis pojistného je účetní seznam všech poloţek pojistného, jeţ se v daném časovém 

horizontu mají pojišťovně uhradit. Předepsané pojistné je základním ukazatelem 

výkonnosti kaţdé komerční pojišťovny za příslušné období. Dle jeho výše se pojišťovny 

seřazují na pojistném trhu v daném regionu, nebo státě. Celé předepsané pojistné 

je moţno dělit na předepsané pojistné v ţivotním a neţivotním pojištění. Analýzou 

předepsaného pojistného za více let získáme přehled o trendu v dané zemi. Porovnáním 

jeho přepočtené výše mezi jednotlivými zeměmi je moţno stanovit vyspělost daného 

pojistného trhu. Popřípadě analýzou pojistného v ţivotním a neţivotním pojištění 

můţeme vysledovat úroveň pojištění v těchto oblastech. Pro srovnání bude pojistné 

přepočteno na pojistnou smlouvu, nebo na občana daného státu 

Na základě předepsaného pojistného je sestavován kaţdý rok pořadí 

komerčních pojišťoven a jejich podíly na pojistném trhu v daném roce. Ţádoucím 

trendem ve vývoji předepsaného pojistného je stabilní růst. 

3.2 Pojištěnost 

Pojištěnost je rovněţ jedním ze základních ukazatelů pro analýzu pojistného 

trhu, přičemţ jeho vyuţití je obvyklé ve vyspělých evropských zemích. Tento 

kvalitativní ukazatel vyjadřuje poměr předepsaného pojistného k hrubému domácímu 

produktu v běţných cenách. Tento podíl je indikátor měřící váhu pojistných trhů na 

národní ekonomice. Uvádí se v procentech a vyjadřuje kapacitu pojistného trhu, tento 

vztah je moţno vyjádřit vztahem 2.1. následovně, 

𝑃𝑜𝑗𝑖š𝑡ě𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐻𝑟𝑢𝑏 é 𝑝ř𝑒𝑑𝑒𝑝𝑠𝑎𝑛 é 𝑝𝑜𝑗𝑖𝑠𝑡𝑛 é

𝐻𝑟𝑢𝑏 ý 𝑑𝑜𝑚 á𝑐í 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡
∙ 100. (2.1) 

Rozsah pojistného pole udává na trhu celkovou moţnost pojišťování. Pojistné 

pole je moţno chápat jako soubor majetku, předmětů osob a jiných jevů existujících 

jevů v analyzovaném státě, které je moţno pojistit.   

Pojištěnost tedy odráţí schopnost pojistného trhu pokrýt pojistné pole daného 

státu. Pojistným polem rozumíme soubor majetku, osob, předmětů a jiných jevů, které 

v daném státě existují a je moţno je pojistit. Pojištěností je procentně vyjádřeno kolik 

procent HDP činí hrubé zaplacené pojistné. Ukazatel pojištěnosti nemůţe nikdy v reálné 

ekonomice dosáhnout 100%. V tom případě by totiţ veškeré příjmy, jak z podnikání, 

tak ze závislé činnosti byly zaplaceny jako pojistné. Pojištěnost by se měla vyvíjet 

stabilním, nebo mírně rostoucím tempem.  
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3.3 Škodovost 

Škodovost je jedním ze základních ukazatelů, jeţ vyjadřuje podíl nákladů 

na pojistné plnění k předepsanému pojistnému za dané účetní období. Tento kvalitativní 

ukazatel je poměrně všeobecný a jde o takzvanou jednoduchou škodovost. Škodovost 

je moţno sledovat přesněji, v tomto případě se bere v úvahu i tvorba technických rezerv 

určených na pojistné plnění a tvorba technických rezerv na pojistné v budoucím období. 

Škodovost tedy ukazuje poměr mezi výší poskytnutých plnění a výší předepsaného, 

či přijatého pojistného, jak je patrno ze vztahu 2.2  

Š𝑘𝑜𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 =
𝑃𝑜𝑠𝑘𝑦𝑡𝑛𝑢𝑡 é 𝑝𝑜𝑗𝑖𝑠𝑡𝑛 é 𝑝𝑙𝑛 ě𝑛í

𝑃ř𝑒𝑑𝑒𝑝𝑠𝑎𝑛 é 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜  𝑝𝑜𝑗𝑖𝑠𝑡𝑛 é 
 ∙ 100. (2.2) 

Škodovost je vyjádřena v procentech a je moţno ji dále členit na ţivotní 

a neţivotní.  

Z charakteru tohoto ukazatele jasně plyne, ţe výše ukazatele škodovosti 

by neměla dosahovat 100%. Pokud by byl ukazatel škodovosti roven 100%, neměla 

by pojišťovna moţnost tvořit rezervy, neboť veškeré vybrané pojistné by musela 

vyplatit svým klientům v podobě pojistného plnění. Pokud by ukazatel přesáhl hranici 

100%, svědčilo by to o špatně stanovené výši pojistného. Pojišťovny by v tomto případě 

hospodařily neekonomicky, dostávaly by se do insolvence a pojistný trh by se zhroutil. 

Škodovost by se měla vyvíjet stabilně. 

3.4 Pojistné plnění 

Pojistné plnění představuje finanční prostředky, které pojišťovny v určitém 

období vyplatily, nebo se zavázaly vyplatit pojištěnému, případně poškozenému, 

za vzniklou škodnou událost, vymezenou pojistnou smlouvou. 

 Stejně jako předepsané pojistné je moţné i pojistné plnění dále rozčlenit 

na ţivotní a neţivotní. V případě neţivotních pojištění není předem přesně zjistitelné, 

zda k pojistné události v průběhu trvání pojistné smlouvy dojde, popřípadě kolikrát, 

či nikoli. Pojistné plnění se tedy poskytne jen v případě, ţe pojistná událost nastane. 

Jeho výše je zároveň závislá na výši vzniklé škody. Oproti tomu u ţivotního pojištění 

typické, ţe pojistné plnění bude pojistitel vyplácet vţdy a v pojistné smlouvě je přesně 

uvedeno, jaká bude výše pojistného.  
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Výše pojistného plnění je závislá na velikosti škody, která vznikla 

a na niţ se pojištění vztahuje, a na výši pojistné částky, která je uvedena v pojistné 

smlouvě. U pojištění ţivotního jsou výše pojistného plnění odvislé hlavně od výše 

pojistné částky, u pojištění neţivotního se jedná spíše o hodnotu vzniklé škody. 

Pomocí ukazatele výše pojistného plnění můţeme analyzovat průměrnou výši 

plnění v daném státě v průběhu času, nebo srovnat výši plnění mezi jednotlivými státy. 

Pro srovnání bude pojistné plnění přepočteno na pojistnou smlouvu, nebo na občana 

daného státu. 

3.5 Ostatní ukazatele úrovně pojistného trhu 

Mimo výše zmíněné stěţejní ukazatele pojistného trhu je dobré brát v potaz 

i další ukazatele, jimiţ je moţné pojistný trh hodnotit a porovnávat. Mezi tyto ukazatele 

patří počet komerčních pojišťoven, počet zaměstnanců v pojišťovnictví, počet 

uzavřených pojistných smluv, počet vyřízených pojistných událostí, průměrné pojistné 

plnění na jednu pojistnou událost a koncentrace pojistného trhu. 

3.5.1 Počet uzavřených smluv 

Počet uzavřených smluv je suma veškerých pojistných smluv uzavřených 

v daném kalendářním roce, přičemţ za uzavřenou se pokládá smlouva, jejíţ návrh byl 

přijat oběma smluvními stranami. Tento ukazatel dobře vystihuje úroveň pojistného 

trhu, ale i efektivitu práce v pojišťovnictví. Přičemţ pro doplnění přehledu je moţno 

tento ukazatel vztáhnout k počtu obyvatel, počtu pracovníků v pojišťovnictví 

a podobně.  

3.5.2 Průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu 

U ukazatele průměrného pojistného na jednu pojistnou smlouvu se jedná 

o analýzu výše pojistného, které je smluvně dohodnuto na stanovené pojistné období 

připadá na jednu pojistnou smlouvu. Jeho výpočet lze zapsat do následujícího vztahu 

2.3 

𝑃𝑟ů𝑚. 𝑝𝑜𝑗𝑖𝑠𝑡𝑛é =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑝ř𝑒𝑑𝑒𝑝𝑠𝑎𝑛 é 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜  𝑝𝑜𝑗𝑖𝑠𝑡𝑛 é

𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑝𝑜𝑗 𝑖𝑠𝑡𝑛 ý𝑐ℎ  𝑠𝑚𝑙𝑢𝑣
. (2.3) 

Hodnota tohoto ukazatele by měla mít v čase rostoucí tendenci, poněvadţ 

pojistitelé přicházejí stále s novými pojistnými produkty. Zároveň si občané mohou 
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uvědomit svá rizika, a proto je nově pojistí, nebo ruší staré a jiţ nevyhovující pojištění 

uzavírají nové výhodnější pojistné smlouvy. Dle porovnání výše ukazatele mezi 

různými pojistnými trhy poukazuje na rozvinutost pojistného trhu a na potřebu obyvatel 

pojistit se proti negativním dopadům rizik. 

3.5.3 Počet vyřízených pojistných událostí 

Počet vyřízených pojistných smluv je ukazatel, který je zaměřen na počet 

takových pojistných událostí, které byly v průběhu daného roku zlikvidovány. Jde tedy 

o pojistné události, na něţ byla uzavřena smlouva, a které byly v daném roce 

zlikvidovány, neboli bylo vyplacené pojistné plnění. Počet pojistných událostí které 

vznikly je závislý od počtu pojistných událostí v dané zemi, zároveň však vypovídá 

schopnosti pojistitelů zlikvidovat pojistnou událost a jejich schopnosti dostát svým 

závazkům.  

3.5.4 Průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost 

Při analýze průměrného pojistného plnění na jednu pojistnou smlouvu jde 

analýzu výše pojistného plnění na daném pojistném trhu. Průměrné pojistné plnění 

 jednu pojistnou událost je stanoveno na základě vzorce 2.4. 

𝑃𝑟ů𝑚. 𝑝𝑜𝑗. 𝑝𝑙𝑛ě𝑛í 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑗. 𝑠𝑚𝑙𝑜𝑢𝑣𝑢 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 é 𝑣𝑦𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛 é 𝑝𝑙𝑛 ě𝑛í

𝑝𝑜č𝑒𝑡  𝑝𝑜𝑗𝑖𝑠𝑡𝑛 ý𝑐ℎ  𝑠𝑚𝑙𝑢𝑣
 (2.4) 

Při likvidaci pojistné události pojistitel vyplácí pojištěnému či obmyšlenému 

peněţité, nebo naturální, pojistné plnění. Průměrné plnění na jednu pojistnou událost 

na základě pojistné smlouvy tedy vypovídá o průměrné výši vyplácené částky na daném 

pojistném trhu. Výše tohoto plnění je závislá na sjednané pojistné částce, nebo na výši 

vzniklé škody. Z charakteru ukazatele lze předpokládat, ţe v zemích s vyšší ţivotní 

úrovní budou částky vyplaceného pojistného vyšší, neţ v zemi s niţší ţivotní úrovní. 

3.5.5 Počet zaměstnanců v pojišťovnictví 

Ukazatel počtu zaměstnanců v pojišťovnictví hodnotí úroveň pojistného trhu 

z hlediska personálního obsazení. Počet zaměstnanců v pojišťovnictví je částečně 

odvislý od počtu komerčních pojišťoven, neboť je logické, ţe s růstem počtu těchto 

pojišťoven poroste i počet zaměstnanců v tomto odvětví. Je ovšem nezbytné brát 

v potaz i produktivitu a způsob jejich práce. 
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Do široké škály zaměstnanců v pojišťovnictví patří pojišťovací agenti, 

pojišťovací zprostředkovatelé, finanční poradci a další, kteří uzavírají mezi klientem 

a pojišťovnou pojistnou smlouvu. Dále jsou v tomto odvětví zaměstnáni likvidátoři 

pojistných událostí a ostatní zaměstnanci v pojišťovnictví jako pojistní matematici, 

administrativní pracovníci, marketingoví pracovníci a další.  

Rostoucí trend ukazatele počtu zaměstnanců v pojišťovnictví můţe poukazovat 

na progresi v oblasti pojišťovnictví, růst počtu pojišťoven a rozšiřování sítě poboček. 

Nicméně vysoký počet zaměstnanců v pojišťovnictví můţe značit i neefektivní 

vyuţívání lidských zdrojů, případě špatnou pracovní morálku v dané oblasti.  

3.5.6 Počet komerčních pojišťoven 

Počet komerčních pojišťoven je ukazatel umoţňující analyzovat míru 

konkurence na daném pojistném trhu a jeho vyspělost. Vypovídá o míře a způsobu 

regulace daného pojistného trhu. Význam tohoto ukazatele je logicky související 

s moţností vstupu či vzniku nových pojistitelů, je tedy irelevantní jej pouţívat na trhu se 

zákonem stanovenou monopolní pojišťovnou, jako bylo u nás do roku 1991. Vyšší 

počet komerčních pojišťoven poukazuje na rozvinutý pojistný trh s dobrým 

konkurenčním prostředím, které můţe být velmi efektivní a pro pojištěného tedy 

výhodné. Vysoký počet pojistitelů můţe však poukazovat na případnou špatnou 

regulační činnost na daném pojistném trhu, snazší přístup případným neseriózním 

pojistitelům a tedy i nebezpečí pro klienty.  

3.5.7 Koncentrace pojistného trhu 

Ukazatel koncentrace pojistného trhu určuje, jakou část na daném pojistném 

trhu zaujímají jeho účastníci, tedy pojistitelé. Sledováním tohoto ukazatele v čase je 

moţno zjistit vývoj pozic jednotlivých pojistitelů, případně jejich úspěšnost a oblíbenost 

na sledovaném trhu.  

Míra koncentrace pojistného trhu je nejčastěji měřena pomocí  

Herfindahlova-Hirschmanova indexu, dále jen HHI, který je vyjádřen vztahem 2.5 

následovně 

𝐻𝐻𝐼 = 𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=1

  ,                                                                                                        (2.5) 
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kde 𝑥𝑖  je procentní podíl i-té pojišťovny na daném trhu a n je počet veškerých 

pojišťoven, které na analyzovaném pojistném trhu operují. Maximální hodnota HHI je 

10 000 a trh by jí dosáhl v takovém případě, kdy by na trhu byl jediný pojistitel, šlo by 

tedy o monopol. V ostatních případech hodnoty HHI členíme do tří intervalů. 

 𝐻𝐻𝐼 > 1 800, znamená velmi koncentrovaný trh, 

 1000 < 𝐻𝐻𝐼 < 1 800, znamená středně koncentrovaný trh a  

 𝐻𝐻𝐼 < 1 000, znamená velmi nízkou koncentraci analyzovaného trhu. 

Z takto získaných hodnot zjistíme, zda je na trhu silný vůdce, pokud 

by hodnota HHI dosáhla 1 800, pak má leadr 40 % pojistného trhu. Pokud je ukazatel 

mezi 1 000 aţ 1 800, pak je trh dobře fragmentován a ţádná firma není dominantní. 

Při niţších hodnotách HHI je na trhu velká konkurence a působí zde velké mnoţství 

pojistitelů. 

3.6 Regulace pojistného trhu 

Pojišťovnictví jako součást ekonomiky je velmi podstatná, nicméně 

samoregulační mechanismus fungující na většině trhů v tomto případě není dostatečný. 

Zejména klient je tím v nevýhodné pozici. Doba mezi platbou pojistného a případnou 

výplatou pojistného plnění můţe být velmi dlouhá a v případě riskantního nakládání 

s rezervami na budoucí pojistné plnění by mohlo dojít ke ztrátám a tím pádem případné 

neschopnosti pojistitele dostát svým závazkům včas a v poţadované výši. Správné 

fungování pojistného trhu tedydo značné míry závisí na důvěře klientů k jimi zvolené 

pojišťovně. Klienti se rovněţ nemusejí orientovat v široké nabídce pojistných produktů 

a sloţitých interpretacích v pojistných podmínkách a podobně. Mohlo by se totiţ stát, 

ţe se budou v oblasti pojišťovnictví angaţovat i pojistitelé či zprostředkovatelé velmi 

neseriózní. To jsou hlavní důvody vedoucí k nezbytné regulaci pojistného trhu. 

Obvyklým postupem, jímţ stát provádí regulaci pojistného trhu, je vydávání 

zákonů a jiných právních předpisů. Dodrţování těchto zákonů vykonává orgán nebo 

úřad státní správy, který má pravomoci kontrolovat dodrţování zákonů a předpisů, 

zároveň má pravomoc vydávat licence, nebo je odnímat a obvykle i schvaluje, nebo 

navrhuje pojistné podmínky případně nové právní normy v oblasti pojišťovnictví. Tento 

orgán je zodpovědný za ochranu klientů, za obezřetné nakládání s pojistnými rezervami 
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a za dodrţování smluvních závazků pojistitele. Zároveň má moţnost aplikovat nápravná 

opatření v případě porušení zákonů, předpisů, nebo v jiných případech.  

Působnost státního dozoru lze rozdělit na legislativní činnost, povolovací 

činnost kontrolní činnost, , a ostatní činnosti. 

3.6.1 Legislativní činnost  

Legislativní činnost zahrnuje přípravu návrhů právních předpisů upravujících 

oblast pojištění a zajištění a rovněţ i účast v upomínkovém řízení při tvorbě ostatních 

právních předpisů. Rovněţ by měl státní dozor kontrolovat fungování pojišťovnictví, 

usilovat o to, aby byly na trhu produkty, které jsou na tomto trhu ţádané nebo potřebné.  

Činnost státního dozoru v rámci Jednotného evropského pojišťovacího trhu 

vychází se směrnic Evropské unie. Pro pojistitele to znamená snazší přístup 

na zahraniční trhy a zároveň vyšší míru konkurence na trhu domácím, pro klienta pak 

širší výběr pojistných produktů. Pojistiteli totiţ stačí k provozování pojišťovací činnosti 

povolení pouze ze státu svého hlavního sídla. Tím se usnadnil vstup do ostatních zemí, 

coţ vyplývá hlavně z toho, ţe pro pojistitele platí v rámci povolení pojišťovací činnosti 

totoţná pravidla.  

3.6.2 Povolovací činnost 

Povolovací činnost ji činnost udělování koncesních listin pojišťovnám, 

zajišťovnám a ostatním pojišťovacím subjektům. Koncese, na jejímţ základě můţe 

podnikatelský subjekt provozovat pojišťovací činnost, je udílena na základě splnění 

určitých podmínek, jeţ  stanovuje legislativa a kontrolní orgány v daném státě. Mezi 

tato omezení spadá právní forma, kterou zákon na daném pojistném trhu povoluje, 

podání správné ţádosti o povolení k pojišťovací činnosti a sloţení základního kapitálu 

v poţadované výši dle odvětví, v němţ se pojistitel hodlá angaţovat. 

3.6.3 Kontrolní činnost  

Kontrolní činnost spočívá v kontrole dodrţování předpisů, souladu 

provozované činnosti s udělenou licencí, kontrola výše technických rezerv, jejich 

tvorba, výše a umístění, dále pak solventnost pojišťovny, plnění opatření vydaných 

státními orgány a v neposlední řadě způsob vedení administrativních a účetních chodů. 
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Zároveň je státní dozor oprávněn ukládat opatření při případném porušení povinností 

pojistitele, nebo při problémech v rámci jeho hospodaření. Jako sankci můţe poţadovat 

například personální změny ve vedení, změnu výše základního kapitálu, zavést nucenou 

správu, pozastavit pojišťovně oprávnění k uzavírání pojistných smluv a další. 

3.6.4 Ostatní činnosti 

 Ostatními činnostmi rozumíme především konzultaci a poradenství stávajících 

pojišťoven při tvorbě nových produktů, změně pojistných podmínek, inovacích při 

kalkulaci pojistného, při analýzách investičních moţností pojistitelů a podobně.  

3.7 Jednotný pojistný trh EU  

Pro pojišťovny je z hlediska diverzifikace jejich rizik ideální, pokryje-li jejich 

portfolio co nejširší škálu pojišťovaných nahodilých událostí, ale i co moţná nejširší 

zeměpisnou plochu. Touto diverzifikací rovněţ mohou posilovat své postavení 

pojistném trhu. Proto jsou v dnešní době velké pojišťovny opravdu kosmopolitní. 

V rámci Evropy dostali pojistitelé rovné příleţitosti v oblasti Evropského společenství 

a to od 1. 6. 1994.  

Vytvoření jednotného pojistného pojišťovacího trhu bylo pozvolné 

a zahrnovalo postupné přejímání direktiv EU, které trvalo přes dvacet let. Všechny státy 

musely tedy postupně přistoupit na princip jednotné licence. Je pět základních principů 

této jednotné licence. 

 První princip lze nazvat jako princip jednotné licence. Na jeho základě 

můţe kterákoli pojišťovna, jeţ má udělenou platnou licenci ve kterémkoli státě EHS, 

prodávat své produkty do kteréhokoli jiného členského státu. Tuto činnost můţe 

provádět jak skrze své pobočky v daném státě, nebo přímo ze svého sídla přes hranice 

do celého prostoru EHS a to pouze na základě povolení ze svého domácího povolení. 

 Druhý princip je odvislý od principu prvního. Jedná se o zrušení 

zdvojeného povolování, pokud chtěl pojistitel začít prodávat své produkty v jiné 

členské zemi. Nezbytnost ţádat o licenci v dalším státě byla zdlouhavá 

a administrativně náročná, přičemţ tímto opatřením se výrazně zjednodušila, na pouhou 

oznamovací povinnost. 
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 Třetí princip obsahuje vzájemnou akceptaci ne zcela totoţných povolení 

vydaných různými orgány v zemích EHS. Rovněţ jde o uznání pravidel uplatňovaných 

orgány v jiných členských státech. 

 Čtvrtý princip umoţňuje téměř úplně zrušit dřívější kontroly nad 

pojistníky týkající se jejich pojistných podmínek a sazeb a nahradit je dozorem nad 

solventností pojišťovny. 

 Pátý princip liberalizuje investování části pojistně technických rezerv 

na kapitálových trzích v rámci EHS a to proto, aby byl splněn princip Římské smlouvy 

o volném pohybu kapitálu.  
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4 Analýza pojistného trhu v České republice a jeho 

komparace 

Česká republika se nalézá ve středu Evropy. Její rozloha činí 78 866 km² 

a počet obyvatel činil ke konci roku 2012 10,51 milionů. Česká ekonomika je velmi 

úzce spojena s ekonomikami našich dvou sousedních států. Jedná se o Německo, které 

je dnes jednou z nejsilnějších ekonomik Evropy a Slovensko, které je z historických, 

geografických a dalších hledisek k České republice nejblíţe. Tyto dvě zemně jsou pro 

Českou republiku největšími zahraničními obchodními partnery.  

Vývoz ČR do Německa v roce 2012 činil 961 418 milionů CZK 

a na Slovensko 274 036 milionů CZK. Dovoz z Německa za rok 2012 činil 694 177 

milionů CZK a  ze  Slovenska 164 521 milionů CZK. Celkem se tedy Německo podílí 

na vývozu ČR 31,4 % a na jejím dovozu 25,2 %, coţ je v obou případech zhruba 

polovina celkového dovozu a  vývozu ČR do zemí Evropské unie. V případě Slovenska 

není jiţ vliv na obchodní bilanci tak markantní, jedná se u vývozu o 8,5 % a u dovozu 

o téměř 6 %. Nicméně ani to není zanedbatelná výše, vzhledem k tomu, ţe Slovensko 

má téměř patnáctkrát méně obyvatel neţ  Německo. Přesně jde o 81,89 milionů 

obyvatel v roce 2012 v Německu a 5,42 milionů obyvatel na Slovensku.  

4.1 Historie pojišťovnictví 

Lidstvo se od pradávna obává důsledků nepříznivého vývoje událostí, proto 

začali lidé vytvářet určité druhy záruk, či solidárních společenství, kdy si navzájem 

pomáhali v případě vzniku určité škody, viz Ducháčková (2005), Ducháčková (2010) 

a www.CNB.cz. 

Jiţ 2500 př.n.l. egyptští kameníci uzavírali dohody o společné úhradě pohřbu 

z pravidelně vybíraných příspěvků. 2000 př.n.l. v Babylónii obchodníci s velbloudy 

uzavírali sdruţení, které krylo případné ztráty při cestách karavan. 1000 př.n.l. v Indii 

fungovalo pojištění úvěru určité kasty obchodníků.  

Ve svých prvopočátcích se pojištění jen těţko odlišovalo od charity, nebo 

podpůrné činnosti. Nejčastěji se jednalo o pojištění vzájemné, neboť vzniklou ztrátu, 

nebo úmrtí platily osoby z blízkého okolí, nikoli pojišťovna.  

http://www.cnb.cz/
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Éra pojišťovnictví v Evropě začíná na přelomu 11. a 12. století. Tehdy začaly 

vznikat větší skupiny řemeslníků a obchodníků, kteří pociťovali potřebu sdruţovat 

se v zájmu částečného transferu rizika na celou skupinu. Z těchto svazků, jeţ byly 

prvotně vázány rodinnými vztahy, postupně vznikaly cechy, které se udrţely 

aţ do 18. století. Cechy měly společné pokladnice, z nichţ se vyplácely dávky v případě 

nemoci či úmrtí člena, tím byl opět poloţen základ současného pojišťovnictví.  

První dochovaná písemná pojistná smlouva byla podepsána v Pise 13. 4. 1379 

a jednalo se o námořní pojištění. První řádná dochovaná poţární smlouva byla 

podepsána v Hamburku roku 1676 jako „Generální poţární pokladna“. 

Základy největšího pojistného systému LLOYDS vzniky v roce 1687 v kavárně 

pana Edwarda Lloyda, kde se scházeli makléři, kupci a námořníci, kteří si zde 

vyměňovali informace o námořní přeplavbě a moţnostech účasti na ručení za případné 

škody na těchto plavbách. 

První zaznamenaná ţivotní pojistka, jak ji známe dodnes, byla uzavřena 

18. 6. 1583 na ţivot pana Williama Gobbonse na období jednoho roku. Pojišťovnictví 

se postupem času vyvíjelo, rozšiřovala se rizika, jeţ byla kryta, pojišťovny rozšiřovaly 

pole své působnosti a to jak geograficky, tak šíří nabízených pojištění.  

Ani dnes není pojistný trh neměnný, naopak díky novým technologiím 

je pojistný trh velmi progresivní. Pojistitelé se snaţí obstát v konkurenčním prostředí, 

tedy získat nového, nebo udrţet si stávajícího klienta. Konkurenční boje pojistitelů 

probíhají pomocí nejmodernějších marketingových metod i šíří nabízených pojistných 

produktů.  

4.1.1 Historie pojištění na území České a Slovenské republiky 

V počátcích habsburské monarchie bylo největším nebezpečím riziko vzniku 

poţáru. Důsledky poţárem vzniklých škod mohly dopadnout na majetek bohatých 

i chudých a často měly za následek ztrátu pracovních míst. V této oblasti se osobně 

zasazovala císařovna Marie Terezie (1740 - 1780). Ta se zpočátku snaţila poškozeným 

pomáhat dobročinnými akcemi. Rovněţ se zakládala formou udílení patentů a osobními 

dopisy podnítit zakládání pojistných fondů. Nejvýraznějším úspěchem bylo zaloţení 

Fondu na úhradu škod vzniklých poţáry, povodněmi a nepřízní počasí. 
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Po vzoru západních říší byly koncem 18. století zakládány vdovské a sirotčí 

penzijní ústavy. První byl Olomoucký všeobecný vdovský a sirotčí penzijní ústav, který 

vznikl roku 1793. První právní úpravu prodělalo pojištění patentem Františka Josefa I. 

ze dne 4. září 1819, který povolil pojištění jako soukromé podnikání. Následně byly 

zaloţeny Pojišťovací společnost Přístav Komárno, Zemská poţární pojišťovna, 

Vzájemná poţární pojišťovna pro Horní Rakousy se sídlem v Linci, dále pak vznikla 

první česká pojišťovna v Praze a Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna Brno. 

Asi nejvýznamnější z prvních novodobých ţivotních pojišťoven v habsburské 

monarchii byl "Všeobecný zaopatřovací ústav pro poddané rakouského císařského 

státu", zaloţený 1. března 1823.  

V roce 1869 byly v Praze zaloţeny dvě ţivotní pojišťovny Slavia a Praha. 

Aţ do konce 19. století nebyly české pojišťovny Slavia, Praha a německá Concordia 

na pojistném trhu ţivotního pojištění v Rakousko-Uhersku nikterak podstatné  

(2,5 – 3 %). Převáţnou část ţivotních pojištění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

upisovaly i nadále vídeňské, terstské a budapešťské pojišťovny a zahraniční pojišťovací 

ústavy. Hlavní roli v oblasti pojišťovnictví v Rakousku-Uhersku hrály, co do počtu 

pojistných smluv i přijatého pojistného, pojišťovny Německé říše. 

Od počátku 20. století jiţ bylo ţivotní pojištění nejvýznamnějším druhem 

pojištění v Rakousku-Uhersku. Stěţejním pojištěním, bylo pojištění pro případ úmrtí, 

méně významné pak bylo pojištění pro případ doţití a s ještě větším odstupem 

následovalo pojištění důchodové, přičemţ pojištění pro případ doţití a úmrtí se začala 

v hojné míře sdruţovat.  

V období před První světovou válkou jde o rozmach v zakládání nových 

pojišťoven. Vznikají např. Pojišťovna Patria, Moldavia-Generali, Praţská městská, 

Rolnická, Plaňanská, Hasičská, Koruna, a další. 

První světová válka zpomalila růst pojistného odvětví a prokázala prozíravé 

hospodaření pojišťoven, které měly přebytky minulých let uloţeny nikoli v hotovosti, 

která  podléhala změnám kupní síly, ale v nemovitostech a ceninách. Po konci války 

začaly opět vznikat nové pojišťovny, například Slovanská, Všeobecná, Čechoslavie, 

Slovenská, Union, Prudencia, Slovakia, Karpatia, Republikánská a další. Souběţně však 

působily i  pojišťovny zahraniční jako Assicurazioni Generali, Riunione adriatica 

di sicurta a švýcarská Helvetia. 
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Před Druhou světovou válkou bylo u nás přes 700 pojišťoven a pojišťovacích 

spolků, které byly po roce 1945 znárodněny, a vzniklo 5 pojišťoven. V roce 1948 byla 

pojišťovna v Československu jiţ jen jedna a to Československá státní pojišťovna. 

Od roku 1991 vznikaly nové pojišťovny a začal fungovat pojistný trh, který se formoval 

aţ do dnešní podoby.  

4.1.2 Vývoj pojištění na území Spolkové republiky Německo 

První písemný doklad o pojištění na území Svaté říše římské národa 

německého, jak uvádí 1A Verbraucherportal, byl z roku 1591. Byl sepsán v Hamburku, 

a jednalo se o vzájemnou spoluúčast občanů na škodách vzniklých v důsledku poţáru. 

V roce 1676 byla zaloţena Hamburská Feuerkasse, ta přebrala stávající poţární 

smlouvy fungující ve městě. Je to počátek veřejného pojištění a je nejstarší existující 

pojišťovnou na světě. Během 18. století bylo v Německu zakládáno mnoho spolků 

a organizací zabývajících se řešením škod vzniklých poţárem, většinou se jednalo 

o spoluúčast obyvatel na náhradách vzniklých škod poškozeným, nebo recipročně 

vybírané příspěvky členů do fondů, z nichţ byla hrazena škoda. 

V průběhu 18. století byly v oblasti budoucího Německa zakládány vdovské 

a sirotčí fondy, které vyplácely dávky pozůstalým dle cechu, ke kterému ţivitel náleţel. 

V roce 1765 byla zaloţena první akciová společnost zabývající se pojištěním zboţí pří 

námořní dopravě a pojištěním proti poţáru, s působností v Hamburku a Berlíně. Roku 

1794 vstoupil v platnost Preußischen Allgemeinen Landrechts, Pruský všeobecný říšský 

zákon, s první celkovou úpravou pojistného práva. V roce 1797 byla v Meklenbursku 

zaloţena první německá zdravotní pojišťovna, nejstarší dodnes existující soukromá 

pojišťovna v Německu.  

 V nově vzniklém Rýnském spolku, který vznikl roku 1806  pod vládou 

Františka II., začal pomalu fungovat princip pojišťování pojišťoven. Tento proces 

se velmi osvědčil v roce 1842, kdy při velkém poţáru Hamburku bylo zničeno téměř 

celé město. Na základě této zkušenosti vznikla roku 1846 v Kolíně nad Rýnem první 

profesionální zajišťovna na světě. Roku 1871 byl vydán zákon o odpovědnosti 

zaměstnavatele za úrazy dělníků v určitých technických odvětvích. Tomuto povinnému 

pojištění podléhala stanovená odvětví, kde se díky počínající mechanizaci zvyšoval 

počet váţně zraněných nebo mrtvých zaměstnanců. V roce 1898 se v Rýnském spolku 

začalo sjednávat pojištění úvěru a pojištění havárie motorových vozidel. V roce 1901 
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byl v Berlíně ustanoven první dozorčí orgán v oblasti pojišťovnictví 

a to „Reichsaufsichtsamtes für Privatversicherung“ (Říšský dozorčí orgán pro privátní 

pojištění). V roce 1913 byla zaloţena první zdravotní pojišťovna v Kolíně nad Rýnem.  

Po První světové válce se v Německu pojišťovny potýkaly s inflací, která 

vrcholila v roce 1923. Po válce pojišťovny často fúzovaly, aby zabránily bankrotu. 

V roce 1939 bylo v Německu zavedeno povinné ručení z provozu motorového vozidla, 

které krylo škodu tímto vozidlem způsobenou. V průběhu Druhé světové války měly 

pojišťovny zakázáno provozovat pojišťovací činnost v Rusku a posléze kdekoli 

v zahraničí. V roce 1948 se pojišťovny opět potýkaly s finanční nestabilitou, tentokrát 

s měnovou reformou. Téhoţ roku byla v Kolíně nad Rýnem ústavou stanovena 

Asociace pojišťoven. 

Po válce se německé pojišťovnictví začalo opět rozvíjet. Roku 1952 vznikl 

„Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungs- und Bausparwesen“ (Německý dozorčí 

úřad pro pojištění a stavební spoření). V průběhu 60 let došlo ve Spolkové republice 

Německo k reformě důchodového pojištění na dnešní typ dynamického důchodu, 

a se vznikem Evropského hospodářského společenství roku 1957 byl zjednodušen 

přístup zahraničních pojistitelů do Německa i expanze tuzemských pojišťoven 

do zahraničí. Německé pojišťovnictví se rozvíjelo společně s rozvojem Evropského 

hospodářského prostotu a posléze i Evropské měnové unie. Prošel řadou právních 

reforem aţ do současné doby.  

4.2 Analýza pojistného trhu v ČR 

V této části bude analyzována situace na českém pojistném trhu na základě 

ukazatelů úrovně pojistného trhu popsaných v kapitole 3. Pro výpočty byly pouţity 

výroční správy České asociace pojišťoven dostupné online a data dostupná na stránkách 

České národní banky v ARRAD. 

4.2.1 Předepsané brutto pojistné 

Předepsané brutto pojistné je pojistné, které je stanoveno na dohodnuté období. 

Tento ukazatel se nejčastěji pouţívá pro stanovení podílu ţivotního a neţivotního 

pojištění na celkovém pojistném trhu. Růst předepsaného pojistného obecně znamená 

rozvoj oblasti pojišťovnictví.  
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V tabulce 4.1 je zachycen vývoj brutto předepsaného pojistného na českém 

pojistném trhu jako celku a také brutto předepsané pojistné u členů České asociace 

pojišťoven, dále jen ČAP, za období 2000 aţ 2012. Toto brutto pojistné je vyjádřeno 

na základě českých účetních standardů, tedy je v něm započtené veškeré pojistné 

uhrazené pojišťovně v daném roce. Rovněţ je vyjádřen procentní podíl členských 

pojišťoven ČAP na celkovém pojistném trhu ČR. Tímto údajem bude ověřeno, zda je 

moţno data uváděná za ČAP pokládat za reprezentativní data celkového českého 

pojistného trhu.  

Vývoj pojistného trhu bude analyzován nejen za celkové brutto pojistné, 

ale i indexem tempa růstu, který podává přehlednější informace o změnách předepsaného 

pojistného v jednotlivých letech. Tento index uvedený u daného roku, vyjadřuje procentní 

změnu hodnoty předepsaného brutto pojistného k roku předcházejícímu, i kdyţ rok 

předchozí v případě roku 2000 v tabulce není uveden. V tabulce 4.1. je zachycen index 

změny předepsaného brutto pojistného za  celkový pojistný trh ČR i za členské pojišťovny 

ČAP.  

Tabulka 4.1: Předepsané brutto pojistné na českém pojistném trhu (v tis. Kč) 

Rok ČR  ČAP Podíl ČAP 
Index změny 

ČR 

Index změny 

ČAP 

2000 70 589 346 69 284 554 98,15% 12,41% 10,33% 

2001 80 744 745 79 197 369 98,08% 14,39% 14,31% 

2002 90 939 098 88 472 777 97,29% 12,63% 11,71% 

2003 105 939 603 104 635 906 98,77% 16,50% 18,27% 

2004 112 575 425 111 595 544 99,13% 6,26% 6,65% 

2005 117 174 213 115 904 059 98,92% 4,09% 3,86% 

2006 120 932 403 119 947 890 99,19% 3,21% 3,49% 

2007 131 925 995 130 351 801 98,81% 9,09% 8,67% 

2008 139 471 109 137 160 731 98,34% 5,72% 5,22% 

2009 144 133 849 141 398 538 98,10% 3,34% 3,09% 

2010 155 998 162 152 857 224 97,99% 8,23% 8,10% 

2011 155 100 000 149 741 775 96,55% -0,58% -2,04% 

2012 x 149 062 504 x x -0,45% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Výpočet dokládá, ţe členské pojišťovny ČAP tvoří minimálně 96 % českého 

pojistného trhu, tím je moţno data za ČAP pokládat za data reprezentující většinovou 

část tohoto trhu. Na základě tohoto tvrzení budou v následujících částech práce uţita 

data  

za členské pojišťovny ČAP při výpočtech, kdy potřebná data nejsou zveřejňována 

za ČR jako celek.  
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V roce 2011 změnila ČAP způsob výpočtu předepsaného brutto pojistného 

pro ČR. Výše předepsaného brutto pojistného není od roku 2009 stanovena dle českých 

účetních standardů, ale vyjadřuje se tak, ţe jednorázové pojistné v ţivotním pojištění 

je přepočteno na bázi 10 let a neţivotní pojištění je zahrnuto bez pojistného 

postoupeného členům ČAP. Tato změna metodiky výpočtu vedla k výraznému sníţení 

hodnoty předepsaného brutto pojistného, a proto by jeho zahrnutí do tabulky 4.1 bylo 

zavádějící. Hodnotu předepsaného brutto pojistného dle nového způsobu výpočtu 

zachycuje tabulka 4.2. Jedná se o předepsané brutto pojistné členy ČAP za roky 2009 

aţ 2012. Všechny hodnoty v tabulce 4.2 jsou vyjádřeny pomocí nové metodiky, proto 

je moţno u nich pokračovat ve sledování indexu změny. Ten je v letech jiţ vyjádřených 

v tabulce 4.1 rozdílný, tento rozdíl je logicky spjat s novou metodou výpočtu. 

 

Tabulka 4.2: Předepsané brutto pojistné členů ČAP dle nového způsobu výpočtu (v tis. Kč) 

Rok ČAP Index změny 

2009 117 586 496 x 

2010 116 196 008 1,18% 

2011 115 919 456 0,24% 

2012 115 848 373 0,06% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Z tabulky 4.1 a 4.2 je zřejmý rostoucí trend ve vývoji předepsaného brutto 

pojistného. Tento trend byl přerušen pouze v letech 2011 a 2012, kdy výše 

předepsaného pojistného dle českých účetních standardů poklesla, nicméně trend vývoje 

pojistného dle nové metody výpočtu je stále rostoucí, proto je moţno vývoj tohoto 

ukazatele hodnotit jako příznivý. 

Pro bliţší analýzu předepsaného pojistného je potřeba analyzovat jeho 

jednotlivé sloţky, a to předepsané brutto pojistné v ţivotním a neţivotním pojištění. 

Vývoj předepsaného pojistného v ţivotním a neţivotním pojištění zachycuje tabulka 

4.3, v níţ nebudou z důvodu změny metodiky výpočtu brutto pojistného zachyceny 

nominální hodnoty těchto poloţek, ale jejich procentní podíly na celkovém brutto 

pojistném v aktuálním roce. Rovněţ bude vyjádřen index změny jak u ţivotního tak 

neţivotního pojištění. 
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Tabulka 4.3: Vývoj podílu ţivotního a neţivotního pojistného na celkovém předepsaném pojistném 

v ČR 

Rok Ţivotní Neţivotní 

2000 32,26% 67,74% 

2001 35,03% 64,97% 

2002 37,62% 62,38% 

2003 38,82% 61,18% 

2004 39,26% 60,74% 

2005 38,37% 61,63% 

2006 39,50% 60,50% 

2007 41,35% 58,65% 

2008 41,04% 58,96% 

2009 41,83% 58,17% 

2010 46,15% 53,85% 

2011 48,09% 51,91% 

2012 48,19% 51,81% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Trend vývoje skladby předepsaného brutto pojistného je pro větší názornost 

zachycen ještě v grafu 4.1. 

Graf 4.1: Vývoj ţivotního a neţivotního předepsaného pojistného v ČR 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Trend ve vývoji skladby předepsaného brutto pojistného v ČR je postupné 

zvyšování podílu ţivotního pojištění a pokles podílu neţivotního pojištění. Tato změna 

je v průběhu posledních 12 let velmi významná, došlo ke změně podílu ţivotního 

a neţivotního předepsaného pojistného z 32 % ku 68 % v roce 2000 na téměř 50 % 

ku 50 % v roce 2012. Tento trend svědčí o změně priorit občanů ČR, kteří začali 

přikládat vyšší význam pojištění ţivotních rizik, jako je zabezpečení na důchod, nebo 
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zajištění rodiny v případě smrti ţivitele, oproti rizikům neţivotním. Tímto posunem 

se Česká republika začala řadit k vyspělejším státům, kde se lidé více pojišťují na rizika 

doţití nebo smrti, oproti státům méně vyspělým, kde převládají pojištění neţivotní.  

Na vývoj celkového předepsaného pojistného měl od roku 2006 vliv pokles 

tempa růstu celkového předepsaného pojistného. Růst předepsaného pojistného byl 

v roce 2007 opět velmi vysoký a to zásluhou vyšší poptávky po produktech ţivotního 

pojištění. Stejně se tomu stalo v roce 2010, kdy bylo předepsané pojistné opět výrazně 

ovlivněno rostoucím zájmem o produkty ţivotního pojištění. V posledních letech je 

náročnější srovnat vývoj celkového předepsaného pojistného díky změně metody jeho 

výpočtu, nicméně je moţno jej označit jako mírný stabilní růst.  

4.2.2 Pojištěnost 

Pojištěnost je kvalitativním ukazatelem úrovně pojistného trhu. Pojištěnost 

vyjadřuje poměr předepsaného brutto pojistného na HDP v běţných cenách. Obecně 

se předpokládá v průběhu času růst HDP, i kdyţ cyklicky nevyrovnaný, proto je 

podstatné pro udrţení stávající pojištěnosti v budoucnu růst předepsaného pojistného. 

Hodnota pojištěnosti by tedy měla být v čase stabilní, nebo mírně rostoucí.  

V tabulce 4.4 je zachycena pojištěnost v ČR celkem a poté pojištěnost v oblasti 

ţivotního a neţivotního pojištění. Pro výpočty v tabulce 4.4 bylo pouţito předepsané 

brutto pojistné za členy ČAP vyjádřené podle českých účetních standardů. 

Tabulka 4.4: Pojištěnost v ČR za členy ČAP (dle českých účetních standardů) 

Rok Celkem Ţivotní Neţivotní 

2000 3,22% 1,04% 2,12% 

2001 3,43% 1,20% 2,23% 

2002 3,69% 1,39% 2,30% 

2003 4,11% 1,60% 2,51% 

2004 4,00% 1,57% 2,43% 

2005 3,93% 1,51% 2,42% 

2006 3,79% 1,50% 2,32% 

2007 3,68% 1,52% 2,16% 

2008 3,72% 1,53% 2,18% 

2009 3,90% 1,63% 2,23% 

2010 4,17% 1,92% 2,20% 

2011 3,93% 1,90% 2,03% 

2012 3,88% 1,87% 2,01% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 
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Pro úplnost bude výpočet doplněn tabulkou 4.5, v níţ byla pojištěnost 

stanovena na základě brutto pojistného stanoveného na základě nové metody výpočtu, 

kdy jednorázové pojistné v ţivotním pojištění je přepočteno na bázi 10 let a neţivotní 

pojištění je zahrnuto bez pojistného postoupeného členům ČAP.  Takto stanovená výše 

pojištěnosti je logicky niţší, hlavně tedy u ţivotního pojištění. 

Tabulka 4.5: Pojištěnost v ČR za členy ČAP (dle nové metody výpočtu pojistného) 

Rok Celkem Ţivotní Neţivotní 

2010 3,17% 1,22% 1,95% 

2011 3,04% 1,22% 1,82% 

2012 3,01% 1,23% 1,78% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Tabulka 4.4 ukazuje v období 2000 aţ 2003 růst ze 3,22 % na 4,11 %, poté 

se pojištěnost v ČR pohybovala s mírnými výkyvy kolem 4 %. Na výši ukazatele 

pojištěnosti má velký význam změna metody výpočtu předepsaného pojistného v letech 

2010 aţ 2012. Výrazně se tím sníţila hodnota celkové pojištěnosti, ale hlavně klesla 

pojištěnost v oblasti ţivotního pojištění, coţ je logickým dopadem přepočtu pojistného 

v ţivotním pojištění na bázi 10 let.  

Pro přehlednost budou data z tabulky 4.4 zakreslena v grafu 4.2. 

Graf 4.2: Pojištěnost ČR celkem a pojištěnou ţivotní a neţivotní za členy ČAP (dle českých účetních 

standardů) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP a dat WWW.CNB.CZ (ARAD) 

 

Ukazatel pojištěnosti výrazně rostl v letech 2000 aţ 2003 i přesto, ţe HDP ČR 

ve stálých cenách rostlo v roce 2001 o 7,8 % a letech 2002 aţ 2003 přes 4,5 %. 
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To poukazuje na velmi výrazný růst oblasti pojišťovnictví v tomto období. Následuje 

velmi pozvolné sniţování pojištěnosti v letech 2004 aţ 2007. Tento pokles je však 

způsoben vysokým tempem růstu HDP v tomto období, které v letech 2004 a 2007 

činilo minimálně 6,38 % maximálně však aţ 9,25 %. V roce 2008 došlo k mírnému 

zpomalení růstu HDP na 5,07 %, coţ opět zvýšilo pojištěnost ČR. Pojištěnost výrazněji 

rostla do roku 2010. V těchto letech prodělávala česká ekonomika, stejně jako většina 

světa, ekonomickou krizi, která v roce 2009 přivedla české HDP do recese s poklesem 

2,32 %, a do roku 2012 nepřekročil růst HDP 1 %.  

Co se týče struktury pojištěnosti v ČR je vidět trend srovnání významu 

ţivotního a neţivotního pojištění. Pojištěnost v oblasti neţivotního pojištění se vyvíjí 

celkem stabilně, aţ na poslední dva roky, kdy mírně klesá, coţ můţe být následek 

dozvuků ekonomické krize. Opačný trend je patrný v oblasti pojištění ţivotního. Ţivotní 

pojištění v průběhu analyzovaného období veskrze stabilně roste. 

Pojištěnost celkově se v ČR za analyzované období vyvíjela stabilně, oblast 

neţivotního pojištění výrazně neklesala a pojištěnost u ţivotního pojištění se zvyšovala, 

coţ je vzhledem k velkým výkyvům v růstu HDP pozitivní.  

4.2.3 Škodovost 

Škodovost je dalším kvalitativním ukazatelem analýzy úrovně pojistného trhu. 

Škodovost analyzuje poměr předepsaného brutto pojistného k výši vyplaceného 

pojistného plnění. Ukazuje tedy, kolik procent pojistného musí pojistitelé v daném roce 

vyplatit pojištěným ve formě plnění. Škodovost tedy přímo souvisí s výší předepsaného 

brutto pojistného a výší vyplaceného pojistného plnění. Ukazatel škodovosti je velmi 

důleţitý hlavně pro pojistitele, ti mohou zjistit, kolik procent z přijatého pojistného 

činilo pojistné plnění. Pro pojistitele je samozřejmě dobré, kdyţ se výše škodovosti 

nikterak výrazně nezvyšuje, coţ by znamenalo špatně stanovené riziko a v závislosti 

na tom i výši pojistného. Pro pojistitele je ideální co moţná nejniţší výše škodovosti, 

která jim ponechává široké pole pro zachování rentability a generování zisku. Hodnota 

škodovosti by neměla nikdy překročit 100 %, to by znamenalo, ţe pojišťovny vyplatily 

veškeré přijaté pojistné jako pojistné plnění a nezbyly jim prostředky na vlastní činnost, 

rozvoj, nebo zisk, coţ by vedlo ke krachu. 
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Vývoj škodovosti v ČR v letech 2000 aţ 2012 zachycuje tabulka 4.6. Data 

v ní zobrazená jsou vypočtena na základě předepsaného brutto pojistného pro členy 

ČAP dle českých účetních standardů. 

Tabulka 4.6: Škodovost, a její vývoj v rámci ţivotního a neţivotního pojištění u členů ČAP 

Rok Celkem Ţivotní Neţivotní 

2000 53,63% 45,39% 56,09% 

2001 50,00% 43,75% 51,89% 

2002 63,46% 36,26% 77,10% 

2003 55,75% 36,26% 67,00% 

2004 51,12% 52,34% 49,60% 

2005 44,82% 41,45% 46,12% 

2006 45,55% 38,58% 49,48% 

2007 44,88% 44,56% 44,20% 

2008 47,92% 51,34% 44,20% 

2009 50,81% 54,06% 46,82% 

2010 50,66% 47,54% 51,43% 

2011 54,47% 54,67% 50,66% 

2012 56,02% 60,13% 48,12% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Data z tabulky 4.6 budou pro názornost přenesena do grafu 4.3. 

Graf 4.3: Vývoj škodovosti celkem a škodovosti v ţivotním a neţivotním pojištění členů ČAP 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Škodovost je v průběhu času velmi volatilní. V ČR se celková škodovost 

pohybovala od 4,5 % v roce 2007 k 63,46 % v roce 2002. Nárůst škodovosti v roce 

2002 opět souvisí s povodněmi tohoto roku, proto je v tomto roce tak výrazný výkyv 

u hodnoty neţivotního pojištění. Obecně by se dalo říct, ţe celková škodovost v ČR 
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roste. Při bliţší analýze tohoto růstu je patrno, ţe škodovost v oblasti ţivotního pojištění 

také roste, zatímco v oblasti neţivotního pojištění klesá. To je důsledkem přesunu 

priorit občanů od pojištění neţivotního k pojištění ţivotních rizik.  

Vývoj celkové škodovosti v ČR je v rozmezí od 45 % do 63 %. Tyto hodnoty 

jsou příznivé pro pojistitele, kteří mají dlouhodobou moţnost tvořit rezervy a zisk. 

Pro úplný přehled bude doplněna ještě tabulka 4.8, v níţ je vypočtena 

škodovost za roky 2009 aţ 2012 dle nového způsobu stanovení předepsaného brutto 

pojistného. Vzhledem k niţším hodnotám takto stanoveného pojistného je hodnota takto 

stanovené škodovosti výrazně vyšší, neţ u tabulky 4.7. 

Tabulka 4.7: Škodovost a její vývoj v rámci ţivotního a neţivotního pojištění u členů ČAP (dle nové 

metody výpočtu brutto předepsaného pojistného) 

Rok Celkem Ţivotní Neţivotní 

2009 61,10% 66,26% 57,38% 

2010 66,64% 63,83% 69,05% 

2011 70,36% 73,14% 67,78% 

2012 72,08% 80,40% 64,34% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Dle nové metodologie výpočtu předepsaného brutto pojistného je hodnota 

škodovosti velmi vysoká, v oblasti ţivotního pojištění dosahuje aţ 80 %. Tato hodnota 

je velmi vysoká a souvisí s přepočtem pojistného přijatého v analyzovaném roce na bázi 

deseti let.  

4.2.4 Vyplacené pojistné plnění v ČR 

Výše vyplaceného pojistného plnění vypovídá o mnoţství peněţních 

prostředků, které pojistitelé vynaloţili na úhradu vzniklých škod pojištěným. Právě 

vyplacení pojistného plnění je důvod, proč si lidé pojištění sjednávají. Výše pojistného 

plnění vypovídá o výši vzniklých škod v aktuálním roce a také o výši nákladů, která 

vznikají pojistitelům. Přehled vyplacených pojistných plnění u členů ČAP 

je zaznamenán v tabulce 4.8. Zároveň je v této tabulce zachycen meziroční index změny 

vyplaceného pojistného plnění a podíl, kterým se na celkové výši tohoto plnění podílelo 

ţivotní a neţivotní pojištění. 
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Tabulka 4.8: Vývoj hodnoty vyplaceného pojistného plnění členů ČAP (tis. Kč) 

Rok Vyplacené plnění Index změny Z toho ţivotní Z toho neţivotní 

2000 37 159 491 x 27,81% 72,19% 

2001 39 597 056 6,56% 31,25% 68,75% 

2002 56 143 529 41,79% 22,09% 77,91% 

2003 58 338 482 3,91% 25,56% 74,44% 

2004 57 046 540 -2,21% 40,55% 59,45% 

2005 51 943 315 -8,95% 35,87% 64,13% 

2006 54 634 394 5,18% 33,73% 66,27% 

2007 58 502 710 7,08% 41,55% 58,41% 

2008 65 727 040 12,35% 44,72% 55,00% 

2009 71 129 918 8,22% 44,82% 55,18% 

2010 77 434 739 8,86% 46,65% 55,64% 

2011 81 561 461 5,33% 49,80% 50,20% 

2012 83 506 978 2,39% 53,76% 46,24% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Historický vývoj pojistného plnění souvisí více neţ kterýkoli jiný ukazatel 

s aktuální situací na daném pojistném trhu. Ukázkou je markantní výkyv ve výši 

pojistného plnění v roce 2002. Tohoto roku zasáhly Českou republiku a celou střední 

Evropu povodně, které byly označeny za světovou katastrofu roku 2002. Tyto povodně 

zasáhly 15,5 % obyvatel ČR a způsobily škody v odhadnuté výši přes 73 miliard korun. 

V souvislosti s likvidací povodňových škod vzrostla výše pojistného plnění u ţivelních 

pojištění o více neţ 80 %. Likvidace těchto škod pokračovala i v roce 2003, proto 

je pokles vypláceného pojistného aţ v roce 2004. V roce 2008 je znát opět výrazný 

výkyv ve výši vyplaceného pojistného plnění, tentokrát však změna nebyla z důvodu 

ţivelního rizika, ale na tomto nárůstu se podílelo velkou měrou plnění u ţivotního 

pojištění. Od roku 2009 výše pojistného plnění stále roste, i kdyţ se sniţující 

se progresí. Tento nárůst je vyvolán vyšším zájmem o produkty ţivotního pojištění, 

s čímţ souvisejí i vyšší náklady na pojistné plnění. V roce 2012 poprvé náklady na 

pojistná plnění pro ţivotní pojištění převýšily náklady na pojištění neţivotní. Je tedy 

opět potvrzen trend, kdy si Češi více uvědomují riziko úmrtí nebo doţití se určitého 

věku, a nejen rizika škod na majetku. 

4.2.5 Počet uzavřených pojistných smluv 

Počet uzavřených pojistných smluv je kvantitativním ukazatelem a hodnotí 

rozvinutost pojistného trhu a také efektivnost práce v komerčních pojišťovnách. Obecně 

lze říct, ţe čím bude větší počet uzavřených pojistných smluv, tím rozvinutější pojistný 
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trh. Pojistná smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy je akceptována pojistníkem 

i pojistitelem. Počet uzavřených pojistných smluv v ČR celkem a v odvětví ţivotního 

a neţivotního pojištění za  analyzované období 2003 aţ 2012 je zachyceno v tabulce 

4.9. U počtu pojistných smluv není moţno sledovat vývoj před rokem 2003, protoţe 

tato data nebyla do roku 2003 zveřejňována. 

Tabulka 4.9: Počet pojistných smluv v ČR 

Rok Celkem Ţivotní Neţivotní 

2003 19 713 222    6 454 568    13 048 346    

2004 20 195 058    6 955 035    13 240 023    

2005 21 530 400    7 509 176    14 212 244    

2006 22 513 752    7 855 431    13 658 411    

2007 23 877 720    6 954 496    16 925 224    

2008 24 878 619    7 010 253    17 848 366    

2009 25 907 050    6 979 050    18 928 000    

2010 25 490 450    6 812 484    18 677 966    

2011 26 055 250    6 707 206    19 348 044    

2012 26 482 535    6 624 814    19 588 721    

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Data z tabulky 4.9 budou pro větší názornost zachycena v grafu 4.4. 

Graf 4.4: Počet pojistných smluv v ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Počet pojistných smluv za sledované období roste, jeho vývoj je tedy známkou 

rozvoje českého pojistného trhu. Jediným rokem, kdy byl zaznamenán pokles je rok 

2010, kdy poklesl počet pojistných smluv u neţivotního pojištění o 1,3 %. V letech 
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2011 a 2012 však jiţ počet pojistných smluv opět rostl. Jako celek se tedy počet 

pojistných smluv v ČR projevuje jako ukazatel pozitivní. 

Při podrobnější analýze je patrno, ţe počet pojistných smluv u ţivotního 

pojištění se vyvíjí stabilněji. Nicméně počet pojistných smluv u ţivotního pojištění 

do roku 2008 mírně roste, zatímco po roce 2008 začal mírně klesat. Růst počtu 

pojistných smluv celkem je tedy zapříčiněno růstem počtu pojistných smluv v oblasti 

neţivotního pojištění. Růst v počtu pojistných smluv u neţivotního pojištění činil 

od roku 2003 do roku 2012 50,2 %. V roce 2012 činil počet pojistných smluv 

v neţivotním pojištění jiţ 73.97 % z celkového počtu pojistných smluv.  

4.2.6 Průměrné placené pojistné na pojistnou smlouvu 

Průměrné pojistné placené na jednu pojistnou smlouvu na daném pojistném 

trhu je kvantitativní ukazatel, který můţe být stanoven za pojistný trh jako celek, nebo 

za oblast ţivotního a neţivotního pojištění zvlášť. Je vyjádřen jako poměr předepsaného 

brutto pojistného a počtu pojistných smluv v daném roce. V tabulce 4.9 jsou vypočteny 

hodnoty za roky 2003, kdy se poprvé zveřejnil počet pojistných smluv, aţ 2012. 

Pro výpočet průměrného předepsaného pojistného bylo pouţito brutto pojistné dle 

českých účetních standardů předepsané členy ČAP. Rovněţ je v tabulce 4.10 stanoveno 

průměrné pojistné za oblasti ţivotního a neţivotního pojištění. 

Tabulka 4.10: Průměrné roční pojistné na pojistnou smlouvu za ČAP v Kč 

Rok Celkem Ţivotní Neţivotní 

2003 5 374,04 6 372,05 4 966,97 

2004 5 574,40 6 355,28 5 164,21 

2005 5 442,27 5 986,55 5 081,54 

2006 5 371,49 6 080,32 5 357,05 

2007 5 525,07 7 843,82 4 571,65 

2008 5 606,06 8 164,27 4 607,57 

2009 5 457,92 8 474,63 4 345,61 

2010 5 996,65 10 354,70 4 407,12 

2011 5 747,09 10 736,08 4 017,60 

2012 5 628,71 10 843,72 3 942,27 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Z tabulky 4.10 je zřejmá stabilní výše předepsaného pojistného na jednu 

pojistnou smlouvu v ČR celkem, nicméně při bliţší analýze je patrné, ţe se výše 

placeného pojistného u ţivotního a neţivotního pojištění vyvíjela protichůdně. Pro větší 

názornost budou data z tabulky 4.10 přenesena do grafu 4.5. 
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Graf 4.5: Pojistné placené na jednu pojistnou smlouvu za ČAP v Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Je zřejmé, ţe ve sledovaném období se velmi výrazně zvýšilo průměrné 

pojistné na jednu pojistnou smlouvu u ţivotního pojištění. V roce 2012 byl v ţivotním 

pojištění zaznamenán 70% nárůst oproti roku 2003. Oproti tomu výše předepsaného 

pojistného na jednu pojistnou smlouvu u neţivotního pojištění pozvolna klesá, od roku 

2003 činí celkový pokles 20,1 %.  

U pojištění ţivotních rizik je tedy tempo růstu pojistného vyšší, neţ tempo 

růstu počtu pojistných smluv, přičemţ u neţivotního pojištění tempo růstu počtu 

pojistných smluv niţší neţ tempo růstu pojistného. Průměrné placené pojistné celkem 

zůstává stabilní. Vzhledem k meziroční míře inflace, která v průměru za sledované 

období činila v ČR 2,4 %, je výše reálného pojistného na pojistnou smlouvu mírně 

klesající. Tento trend je dobrý pro  pojistníky, kteří tak platí na pojistném menší část 

svého příjmu. Pojistitelé však musejí hospodárněji zacházet se získaným pojistným, aby 

se nedostali do platební neschopnosti. 

4.2.7 Počet vyřízených pojistných událostí v ČR 

Počet vyřízených pojistných událostí je chápán jako počet pojistných událostí, 

u nichţ pojistitel vyplatil pojistné plnění. Vývoj počtu pojistných událostí v ČR za roky 

2000 aţ 2012 zachycuje tabulka 4.11. 
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Tabulka 4.11: Počet vyřízených pojistných událostí v letech 2000 aţ 2012 u členů ČAP 

Rok Počet vyřízených pojistných událostí Index změny 

2000 1 999 577    x 

2001 2 079 560    4,00% 

2002 2 156 362    3,69% 

2003 2 186 980    1,42% 

2004 2 459 237    12,45% 

2005 2 296 034    -6,64% 

2006 2 262 942    -1,44% 

2007 2 285 133    0,98% 

2008 2 284 977    -0,01% 

2009 2 450 102    7,23% 

2010 2 700 439    10,22% 

2011 2 499 410    -7,44% 

2012 2 486 913 -0,5% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Počet vyřízených pojistných událostí byl v průběhu sledovaného období velmi 

volatilní. Nicméně celkový trend je postupné zvyšování počtu vyřízených pojistných 

událostí. Od roku 2000 do roku 2012 se počet vyřízených pojistných událostí zvýšil 

o 24 %. Tento nárůst je logickým vyústěním zvyšování počtu pojistných smluv. 

Pro bliţší vysvětlení změn počtu pojistných událostí bude ještě analyzována skladba 

mezi vyřízenými pojistnými událostmi v oblasti ţivotního a neţivotního pojištění. Tento 

vývoj je v tabulce 4.12. 

Tabulka 4.12: Počet vyřízených pojistných událostí v ţivotním a neţivotním pojištění za členy ČAP 

a jejich podíl na celkovém počtu vyřízených pojistných událostí 

Rok Ţivotní Neţivotní Podíl ţivotního Podíl neţivotního 

200

0 
599 420 1 400 157    29,98% 70,02% 

200

1 
664 501 1 415 059    31,95% 68,05% 

200

2 
885 024 1 271 338    41,04% 58,96% 

200
3 

860 036 1 326 944    39,33% 60,67% 

200

4 
1 191 452 1 267 785    48,45% 51,55% 

200

5 
921 523 1 374 511    40,14% 59,86% 

200

6 
871 796 1 391 146    38,52% 61,48% 

200

7 
869 578 1 415 555    38,05% 61,95% 

200

8 
879 020 1 405 957    38,47% 61,53% 

200

9 
988 217 1 461 885    40,33% 59,67% 

201

0 
1 106 803 1 593 636    40,99% 59,01% 

201
1 

1 107 239 1 392 171    44,30% 55,70% 

201

2 
1 101 702    1 385 211    44,30% 55,70% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 
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Pro názornost bude ještě počet pojistných událostí kvantitativně vyjádřený 

v tabulce 4.12 znázorněn v grafu 4.6. 

Graf 4.6: Vývoj a skladba počtu vyřízených pojistných událostí za členy ČAP 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

V počtu vyřízených pojistných událostí došlo k výrazným výkyvům v roce 

2004 a v roce 2010. V roce 2004 se markantně zvýšil počet vyřízených pojistných 

událostí u ţivotního pojištění, bez pojištění důchodu, tento nárůst činil 25,1 % 

a u důchodového pojištění byl tento nárůst dokonce 147,2 %. V roce 2010 

se na výrazném 10,22% nárůstu podílelo ţivotní i neţivotní pojištění. V oblasti 

neţivotního pojištění se zvýšil počet pojistných událostí o 12 % oproti roku 2009. 

V roce 2010 se výrazně zvýšil objem pojistných událostí u pojištění vozidla a úrazu, 

k nadprůměrnému 45% meziročnímu růstu. Počet vyřízených pojistných událostí 

v oblasti ţivotního pojištění se meziročně zvýšil o 12,5 %. 

Celkový trend v počtu vyřízených pojistných událostí je rostoucí. To je spojeno 

s růstem počtu pojistných smluv. Nicméně počet pojistných událostí v ţivotním 

pojištěný ve sledovaném období v ČR výrazně vzrostl, z původního poměru 29,98 % 

ku 70,02 % na 44,30 % ku 55,70 %. Za sledované období celkem počet vyřízených 

pojistných událostí u neţivotního pojištění zůstal zhruba na stejné výši, zatímco 

u pojištění ţivotního vzrostl o 65,8 %. 
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4.2.8 Průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost 

Průměrné pojistné na pojistnou smlouvu je kvantitativní ukazatel úrovně 

pojistného trhu. Je vyjádřen jako celkové vyplacené pojistné plnění na daném pojistném 

trhu, k počtu vyřízených pojistných událostí. Pojistné plnění je vypláceno na základě 

uzavřených pojistných smluv, kde je uveden způsob stanovení výše pojistného plnění 

dané pojistné události. Vývoj tohoto ukazatele je zachycen v tabulce 4.13. 

Tabulka 4.13: Průměrné vyplacené pojistné plnění na pojistnou událost za členy ČAP v Kč 

Rok Celkem Ţivotní Neţivotní 

2000 18 584    17 242    19 158    

2001 19 041    18 620    19 239    

2002 26 036    14 016    34 404    

2003 26 675    17 341    32 726    

2004 23 197    19 416    26 750    

2005 22 623    20 219    24 235    

2006 24 143    21 137    26 027    

2007 25 601    27 952    24 158    

2008 28 765    33 425    25 851    

2009 29 323    32 980    26 850    

2010 28 675    30 923    27 113    

2011 30 208    34 088    27 122    

2012 31 084    37 719    25 807    

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Pojistné plnění na jednu pojistnou událost se nevyvíjí lineárně, stejně jako 

pojistné plnění celkem. Pro přehlednost budou data z tabulky 4.13 zanesena do grafu 

4.7. 
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Graf 4.7: Vyplacené pojistné plnění na jednu pojistnou událost členů ČAP v Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Pojistné plnění na pojistnou událost za celý trh se výrazně zvýšilo v roce 2002 

o 36,74 % oproti předcházejícímu roku a zůstávalo stejně vysoké i v roce 2003. 

Důvodem tohoto zvýšení byla výplata škod na pojištěných majetcích vzniklých 

v důsledku povodní z roku 2002. Průměrné plnění na pojistnou událost v ČR 

za sledovaný časový úsek roste, coţ je vzhledem k růstu předepsaného pojistného 

a růstu cenové hladiny v ČR kladný jev pro pojištěné. Pojistitelé však musejí dbát 

na vyšší efektivnost kapitálu a na sniţování provozních nákladů, jelikoţ výše pojistného 

na jednu smlouvu v ČR zůstává stabilní. Pro bliţší analýzu vývoje výše pojistného 

plnění na pojistnou událost jsou v tabulce 4.13 zachycena i data za oblast ţivotního 

a neţivotního pojištění. 

Vyplácené pojistné plnění na jednu pojistnou událost v ţivotním pojištění 

za sledované období roste. Tento růst je způsoben vyššími limity pojistného plnění, 

které pojistníci sjednávají, o tomto trendu svědčí i rostoucí výše placeného pojistného 

na jednu pojistnou smlouvu v ţivotním pojištění, které ve sledovaném období rovněţ 

roste. Pojistné plnění u neţivotního pojištění také roste, nicméně tempo jeho růstu není 

zdaleka tak výrazné, jako u ţivotního pojištění. Výrazným mezníkem je rok 2007, kdy 

výše vypláceného pojistného na jednu pojistnou událost u ţivotního pojištění překročila 

výši pojistného plnění na pojistnou událost u neţivotního pojištění. Tato skutečnost opět 

dokládá změnu preferencí občanů v ČR, kteří si začínají více pojišťovat důsledky 

ţivotních rizik, neţ rizik neţivotních. 
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4.2.9 Počet zaměstnanců v pojišťovnictví 

Počet zaměstnanců v pojišťovnictví vypovídá o mnoţství pracovních sil, které 

pojistitelé potřebují, aby byli schopni zvládnout zřizování, správu a likvidaci pojistných 

smluv na daném území. V současnosti je celosvětový trend zefektivňování práce, 

vyuţívání moderní technologie a rovněţ outsorcingu levnějších zahraničních sluţeb. 

Vývoj počtu zaměstnanců v ČR zachycuje graf 4.8.  

Graf 4.8: Počet zaměstnanců v pojišťovnictví za členy ČAP 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Počet zaměstnanců v pojišťovnictví v ČR v období let 2000 aţ 2012 klesá, 

tento pokles však není zapříčiněn sniţováním počtu pojišťoven, nebo klesajícím počtem 

pojistných smluv, ale jak moderními technologiemi v oblasti výpočetní techniky, která 

umoţňuje pracovníkům vyšší výkon, nebo je moţno pracovníky touto technikou zcela 

nahradit. Rovněţ je dnes kladen i vyšší nárok na pracovní výkon zaměstnance. Zároveň 

dochází ke sniţování počtu zaměstnanců na pobočkách díky moţnosti sjednat pojištění 

online. 

4.2.10 Počet komerčních pojišťoven 

Počet komerčních pojišťoven je kvantitativní ukazatel. Odráţí míru rozvinutosti 

pojistného trhu a je základem k měření koncentrace pojistného trhu. Vývoj počtu pojišťoven 

na českém pojistném trhu zachycuje graf 4.9. 
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Graf 4.9: Počet komerčních pojišťoven v ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Počet komerčních pojišťoven se od roku 2000 vyvíjel relativně lineárně. Velký 

nárůst pojišťoven na českém trhu začal v roce 2004 a pokračoval aţ do roku 2008. 

V těchto letech narostl počet pojišťoven ze 40 na 53, coţ je nárůst o 32,5 % za čtyři 

roky. Tento nárůst způsobil vstup ČR do EU. Na českém pojistném trhu vznikla větší 

konkurence zahraničních pojistitelů, coţ je obecně bráno za pozitivní jev, díky němuţ 

se zkvalitňují sluţby a vylepšují produkty pro klienty. Zároveň to svědčí o potencionálu 

daného trhu, který v něm spatřují zahraniční pojistitelé. 

4.2.11 Koncentrace pojistného trhu 

Ukazatel koncentrace pojistného trhu podává informace o počtu komerčních 

pojišťoven a o jejich procentním podílu na předepsaném brutto pojistném. V roce 2012 

bylo  

v ČR 52 komerčních pojišťoven.  

V České republice byla do roku 1991 pouze jedna pojišťovna a to Česká 

pojišťovna, která pokrývala 100 % českého pojistného trhu. Po její demonopolizaci 

u nás začaly vystupovat nové pojišťovny a koncentrace pojistného trhu se začala 

sniţovat. Nicméně Česká pojišťovna si stále udrţuje dominantní postavení a je stále 

největším pojistitelem v ČR. Procentní podíl České pojišťovny je zachycen v tabulce 

4.14. 
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Tabulka 4.14: Procentní podíl České pojišťovny na předepsaném pojistném 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Celkově 27,16% 25,41% 26,92% 25,89% 

Ţivotní 22,99% 22,19% 24,64% 23,07% 

Neţivotní 30,22% 28,22% 28,37% 27,86% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Jak je vidět Česká pojišťovna je největším pojistitelem na českém pojistném 

trhu celkově, ale i v ţivotním a neţivotním pojištění. Její postavení je sice silným 

konkurenčním prostředím pozvolna zmenšováno, ale stále má na celkovém pojistném 

25,89% podíl. 

Předepsané pojistné u deseti největších pojišťoven v ČR v roce 2012 zachycuje 

tabulka 4.15. V této tabulce je na prvním místě Česká pojišťovna a.s. a dále jsou další 

pojistitelé s výrazným vlivem v oblasti pojišťovnictví. 

Tabulka 4.15: Předepsané brutto pojistné v ČR v roce 2012 

Pojišťovna  Celkem % Neţivotní % Ţivotní  % 

ČP 29 918 974 25,89% 18 974 347 27,86% 10 944 627 23,07% 

KOOP 22 018 353 19,06% 15 758 177 23,14% 6 260 176 13,20% 

ALLIANZ 9 583 656 8,29% 7 041 194 10,34% 2 542 462 5,36% 

GP 7 876 209 6,82% 5 218 199 7,66% 2 658 010 5,60% 

ČSOBP 7 832 584 6,78% 4 372 809 6,42% 3 459 775 7,29% 

PČS 5 862 520 5,07% 133 169 0,20% 5 729 351 12,08% 

ČPP 5 779 061 5,00% 4 573 084 6,71% 1 205 977 2,54% 

UNIQA 5 331 741 4,61% 4 136 128 6,07% 1 195 613 2,52% 

ING 4 960 953 4,29%  x x  4 960 953 10,46% 

AXA - ŢP 2 872 386 2,49% 88 860 0,13% 2 783 526 5,87% 

Ostatní 13 505 927 11,7% 7 807 937 11,47 5 697 990 17,83 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Jako druhý největší pojistitel vystupuje Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group, která je druhým největším pojistitelem v ČR celkem i v ţivotním 

a neţivotním pojištění. Allianz pojišťovna, a.s. je třetím největším pojistitelem celkově, 

i v neţivotním pojištění, nicméně v oblasti ţivotního pojištění je třetí největší pojistitel 

Pojišťovna České spořitelny. 

Grafické znázornění podílu jednotlivých pojistitelů na celkovém předepsaném 

brutto pojistném zachycuje graf 4.10.  
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Graf 4.10: Podíl deseti největších pojistitelů na předepsaném pojistném na českém pojistném trhu 

v roce 2012 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

Z grafu 4.10 je dobře vidět dominantní postavení České pojišťovny 

a Pojišťovny Kooperativa. České pojišťovně v roce 2012 připadalo 25,89 % 

předepsaného brutto pojistného. Dohromady těmto dvěma největším pojistitelům 

připadlo 44,95 % celkového předepsaného pojistného na českém pojistném trhu. 

Další metodou stanovení koncentrace pojistného trhu je  

Herfindahlův-Hirshmanův index. Jeho pomocí se stanovuje míra koncentrace daného 

pojistného trhu na základě hodnoty sumy druhých mocnin procentních podílů 

jednotlivých pojistitelů. Hodnota HHI v jednotlivých letech pro ČR je stanovena 

za roky 2000 aţ 2012 v tabulce 4.16. 

Tabulka 4.16: Vývoj HHI v ČR v letech 2000 aţ 2012 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HHI 1 973 1 968 1 881 1 849 1 962 1 946 1 753 1 593 1 598 1 384 1 435 1 349 1 304 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP 

 

V letech 2000 aţ 2005 přesahovaly hodnoty českého pojistného trhu 1 800, 

coţ znamená vysoce koncentrovaný pojistný trh. Od roku 2006 hodnota HHI pro český 

pojistný trh klesá, coţ je příznivý vývoj ukazatele. V roce 2012 činila hodnota HHI 

1 304, tato hodnota představuje středně koncentrovaný pojistný trh. Hodnota střední 
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koncentrace je příznivá, a přetrvávající klesající trend je rovněţ pro hodnocení českého 

pojistného trhu příznivá. 

4.3 Komparace českého, slovenského a německého pojistného trhu 

Český pojistný trh byl samostatně podrobně analyzován v předcházející 

kapitole, nicméně výsledky trhu samostatně nejsou dostatečné pro hodnocení úrovně 

pojistného trhu. Data daného pojistného trhu je třeba srovnat s jinými, aby byla lépe 

patrna jeho rozvinutost. U komparace českého a slovenského pojistného trhu je moţno 

očekávat podobnou úroveň pojistného trhu a podobný trend v jeho vývoji. Obě země 

jsou si historicky i geograficky velmi blízké a mají srovnatelný stupeň ekonomické 

rozvinutosti. V případě Německa, které je leadr evropského trhu, lze předpokládat 

výraznější odlišnosti u hodnot jednotlivých ukazatelů pojistného trhu. Německo má 

oproti Česku i Slovensku odlišnou historii, rozlohu i ţivotní úroveň, dá se tedy 

očekávat, ţe německý pojistný trh bude výrazně vyspělejší, neţ je tomu v ČR a SK.  

V následujících podkapitolách budou tedy data za český pojistný trh porovnána 

s daty za slovenský a německý pojistný trh. Data za rok 2012 bohuţel SLASPO 

doposud nezveřejnil a proto nebylo moţno hodnoty za rok 2012 vyjádřit. 

4.3.1 Předepsané brutto pojistné  

Ukazatel předepsaného brutto pojistného říká, kolik bylo v daném roce 

pojišťovnám zaplaceno na předepsaném brutto pojistném. Tento kvantitativní ukazatel 

je ve své nominální hodnotě jen těţko analyzovatelný, jelikoţ je vyjádřen v měně dané 

země a rovněţ počet obyvatel, kteří se mohou pojistit je odlišný. Proto budou 

v následujících odstavcích srovnány hodnoty průměrného placeného pojistného 

na jednu pojistnou smlouvu a dále pak na jednoho obyvatele. Veškeré hodnoty byly 

pro potřeby výpočtu přepočítány dle průměrného kurzu CZK/EUR, který byl vyjádřen 

na základě ročního průměru, viz příloha 1. 

4.3.1.1 Předepsané brutto pojistné na pojistnou smlouvu 

Předepsané brutto pojistné na pojistnou smlouvu, je suma placeného pojistného 

na jednu pojistnou smlouvu za rok. V tabulce 4.17 je uvedena výše takto placeného 

pojistného na Slovensku na jednu pojistnou smlouvu přepočteno do Kč. 
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Tabulka 4.17: Placené brutto pojistné na jednu pojistnou smlouvu v SK (v Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv SLASPO 

 

Na Slovensku se na jednu pojistnou smlouvu průměrně platí pojistné 

do 3 400 Kč za rok, tato hodnota je velmi nízká oproti ČR, kde hodnota takto placeného 

pojistného činí mezi 5 500 aţ 6 000 Kč. Placené pojistné na jednu pojistnou smlouvu 

u ţivotního a neţivotního pojištění je téměř totoţné, dá se říci, ţe Slováci platí stejné 

průměrné pojistné na pojistnou smlouvu u ţivotního i neţivotního pojištění. 

V tabulce 4.18 je uvedena výše takto placeného pojistného na jednu pojistnou 

smlouvu Německu v Kč. 

Tabulka 4.18: Placené brutto pojistné na jednu pojistnou smlouvu v SRN (v Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z Die Deutschen Versicherer  

 

V Německu je na jednu pojistnou smlouvu placeno zhruba 10 000 Kč. je téměř 

dvojnásobek placeného pojistného na pojistnou smlouvu oproti ČR, nicméně 

při pohledu na průměrné plácené pojistné na jednu pojistnou smlouvu u ţivotního 

a neţivotního pojištění, jsou tyto hodnoty velmi blízké hodnotám placeným v ČR. Češi 

a Němci platí zhruba stejné pojistné na jednu pojistnou smlouvu v ţivotním pojištění, 

ale u pojištění neţivotního platí Češi na pojistnou smlouvu zhruba o 1 000 Kč méně, 

neţ Němci. 

Pro přehlednost budou data z tabulky 4.10, 4.17 a 4.18 do grafu 4.11.  

 
2009 2010 2011 2012 

Celkem 3 382 3 122 3 053 x 

Ţivotní 3 097 2 916 2 982 x 

Neţivotní 3 765 3 264 3 142 x 

 
2009 2010 2011 2012 

Celkem 10 141    9 987    9 619    9 987    

Ţivotní 10 719    10 706    10 130    10 413    

Neţivotní 5 024    4 782    4 721    4 962    
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Graf 4.11: Placené brutto pojistné celkem na pojistnou smlouvu v ČR, SK a SRN (v Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z Die Deutschen Versicherer, výročních zpráv 

SLASPO a výročních zpráv ČAP 

 

Placené brutto pojistné na jednu pojistnou smlouvu je nejniţší na Slovensku 

a nejvyšší v Německu. Ve všech analyzovaných zemích se jeho výše za analyzované 

období výrazněji nezvyšuje. Zajímavý je však fakt, ţe výše předepsaného brutto 

pojistného na pojistnou smlouvu celkově je v ČR výrazně niţší, neţ v Německu, 

zatímco v ţivotním pojištění je jeho výše téměř totoţná, oproti tomu Slovensko má výši 

předepsaného pojistného na jednu pojistnou smlouvu celkem niţší, neţ ČR a je zhruba 

stejně vysoké jako pojistné na jednu pojistnou smlouvu za ţivotní i neţivotní pojištění. 

4.3.1.2 Předepsané brutto pojistné na obyvatele  

Předepsané brutto pojistné bude mezi srovnávanými státy zhodnoceno ještě na 

bázi stanovení výše placeného pojistného na jednoho občana daného státu. Takto 

stanovené pojistné bylo opět přepočteno na CZK dle průměrného kurzu za daný rok. 

Ukazatel placeného pojistného na obyvatele nebyl vyčíslen ani v části 

analyzující ČR a proto je stanoven v tabulce 4.19. 

Tabulka 4.19: Výše placeného pojistného za rok na obyvatele v ČR (v Kč) 

 
2009 2010 2011 2012 

Celkem 13 477    14 534    14 266    14 184    

Ţivotní 5 632    5 592    5 727    5 808    

Neţivotní 7 846    8 942    8 539    8 376    

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP a www.CNB.cz 
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Výše placeného pojistného na občana ČR v průběhu analyzovaného období 

výrazněji vzrostla v roce 2010, kdy byl markantní nárůst u placeného pojistného 

v neţivotním pojištění. Při přepočtu placeného pojistného na obyvatele vidíme, 

ţe průměrný Čech platil v roce 2012 5 808 Kč na ţivotním pojištění a 8 376 Kč 

na neţivotním. Celkově tedy zaplatil průměrný Čech v roce 2012 na předepsaném 

brutto pojistném 14 184 Kč. 

Přepočtené brutto pojistné na jednoho občana pro SK je v tabulce 4.20. 

Tabulka 4.20: Výše placeného pojistného za rok na obyvatele v SK (v Kč) 

 

2009 2010 2011 2012 

Celkem 9 852    9 656    9 564    x 

Ţivotní 5 162    5 262    5 192    x 

Neţivotní 4 690    4 394    4 372    x 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv SLASPO a dat na www.statistics.sk 

 

Výše placeného pojistného na občana SK v průběhu analyzované doby mírně 

klesala, tento pokles byl způsoben hlavně mírným poklesem v předepsaném brutto 

pojistném u neţivotního pojištění. Průměrný Slovák v roce 2011 zaplatil na pojistném 

5,564 Kč, přičemţ zaplatil 5 192 Kč na ţivotním a 4 372 na neţivotním pojistném. 

Přepočtené brutto pojistné na jednoho občana pro SRN je v tabulce 4.21. 

Tabulka 4.21: Výše placeného pojistného za rok na obyvatele v SRN (v Kč) 

 
2009 2010 2011 2012 

Celkem 55 650 55 529 53 736 56 950 

Ţivotní 37 888 38 391 36 655 38 572 

Neţivotní 17 762 17 139 17 081 18 377 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z Die Deutschen Versicherer a výroční statistiky 

SRN 

 

Výše průměrného placeného pojistného na občana Spolkové republiky 

Německo za analyzované období mírně rostlo. Výraznější výkyv ve výši placeného 

pojistného na  občana byl v SRN v roce 2011, kdy byl zaznamenán propad 

u průměrného placeného pojistného na obyvatele u ţivotního pojištění, neţivotní 

pojistné na obyvatele se vyvíjelo lineárně. Průměrný Němec v roce 2012 zaplatil 

na pojistném celkem 56 950 Kč, přičemţ zaplatil 38 572 na ţivotním pojištění a 18 377 

na pojištění neţivotním.  

http://www.statistics.sk/
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Pro názornost budou hodnoty celkového placeného pojistného na občana 

z tabulek 4.19, 4.20 a4.21 zakresleny do grafu 4.12. 

Graf 4.12: Výše placeného pojistného za rok na obyvatele v ČR, SK a SRN (v Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv SLASPO, Die Deutschen Versicherer BRD, ČAP 

a vebových stránek  www.CNB.cz, www.statistics.sk a výroční statistiky SRN 

 

Výsledek je zřejmý a to, průměrný Čech zaplatí na pojistném zhruba o třetinu 

více, neţ Slovák, ale ţe Češi platí na pojistném pětkrát a Slováci šestkrát méně, 

neţ Němci. Tento kvantitativní údaj však stále není zcela srovnatelný, neboť poměrná 

částka, kterou zaplatí kaţdý z občanů na pojistném by měla být srovnána a průměrným 

příjmem v daném státě. Teprve tento výsledek by mohl objektivně říci, kolik procent 

příjmu musí občan daného státu zaplatit na pojistném plnění. 

Proto bude v tabulce 4.22 vyjádřena průměrná roční mzda v ČR, SK a SRN 

přepočtená dle kurzu z přílohy 1. 

Tabulka 4.22: Průměrná roční mzda v ČR. SK a SRN (v Kč) 

  2009 2010 2011 2012 

ČR  280 128    286 368    293 460    301 344    

SK 259 030    234 305    232 814    243 854    

SRN 1 086 698    1 125 754    1 159 765    1 189 768    

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat zveřejňovaných na www.kurzy-online.sk, finexpert.e15.cz/mzdy-

v-nemecku a www.finance.cz 

 

Z tabulky 4.22 je zřejmé, ţe mzdy ve srovnávaných zemích jsou velmi 

rozdílné. Nejniţší průměrná mzda je na Slovensku, kdy je zhruba o 60 tisíc niţší, 
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neţ v Čechách. Oproti tomu mzdy v SRN jsou daleko vyšší. Ve srovnání s ČR 

je v Německu průměrná mzda 3,5 krát vyšší.  

Pro větší názornost budou data z tabulky 4.22 přenesena do grafu 4.13. 

Graf 4.13: Průměrná roční mzda v ČR. SK a SRN (v Kč) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat zveřejňovaných na www.kurzy-online.sk, finexpert.e15.cz/mzdy-

v-nemecku a www.finance.cz 

 

Z grafu 4.13 je velmi názorně vidět propastný rozdíl mezi průměrným platem 

v ekonomicky silném Německu a mezi průměrnými mzdami v ČR a SK. Všechny mzdy 

vykazují mírné tempo růstu.  

Pro opravdu přehledné srovnání procentního podílu z ročního příjmu občana 

daného státu, které tento zaplatí na pojistném, je sestavena tabulka 4.23. Data v této 

tabulce jsou stanovena na základě hodnot z tabulek 4.19, 4.20, 4.21 a 4.22. 

Tabulka 4.23: Podíl placeného pojistného na průměrné mzdě v ČR, SK a SRN 

  2009 2010 2011 2012 

ČR  4,81% 5,08% 4,86% 4,71% 

SK 3,80% 4,12% 4,11% x 

SRN 5,12% 4,93% 4,63% 4,79% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat zveřejňovaných ve výročních zpráv SLASPO, Die Deutschen 

Versicherer BRD, ČAP a webových stránek www.kurzy-online.sk, finexpert.e15.cz/mzdy-v-nemecku, 

www.finance.cz,www.CNB.cz, www.statistics.sk a výroční statistiky SRN 

 

Data z tabulky 4.23 budou ještě přenesena do grafu 4.14. 

0   

200 000   

400 000   

600 000   

800 000   

1 000 000   

1 200 000   

Kč

Rok

ČR SK SRN

http://www.kurzy-online.sk/
http://www.kurzy-online.sk/
http://www.finance.cz/
http://www.cnb.cz/


58 

 

 

Graf 4.14: Podíl placeného pojistného na průměrné mzdě v ČR, SK a SRN 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat zveřejňovaných ve výročních zpráv SLASPO, Die Deutschen 

Versicherer BRD, ČAP a webových stránek www.kurzy-online.sk, finexpert.e15.cz/mzdy-v-nemecku, 

www.finance.cz,www.CNB.cz, www.statistics.sk a výroční statistiky SRN 

 

Z grafu 4.14 je patrno, ţe procentní podíl příjmů, který je v daných státech 

odváděn na pojistném je relativně malý. Podíl příjmů placený pojistitelům se v ČR 

a SRN takřka rovná a pohybuje se ve všech sledovaných letech těsně pod hranicí 5 %. 

Oproti tomu podíl pojistného k příjmům na Slovensku je niţší a pohybuje se kolem 4 %. 

Z toho je jasné, ţe Češi a Němci obětují pro pojištění svých rizik 5 % svého příjmu, 

kdeţto Slováci pouze 4 %.  

4.3.2 Pojištěnost 

Pojištěnost je snadno srovnatelný ukazatel napříč státy, neboť jeho hodnota je 

stanovena poměrem HDP a předepsaného brutto pojistného na daném trhu a není 

podstatné v jaké měně, nebo výši se celkové částky pohybují. Jeho vypovídací 

schopnost je tedy přímo srovnatelná. 

V tabulce 4.24 je vypočtená pojištěnost za slovenský pojistný trh za roky 2009 

aţ 2011.  
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Tabulka 4.24: Pojištěnost na slovenském pojistném trhu 

 
2009 2010 2011 2012 

Celkem 3,22% 3,14% 3,06% x 

Ţivotní 1,69% 1,71% 1,66% x 

Neţivotní 1,53% 1,43% 1,40% x 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv SLASPO a http://portal.statistics.sk 

 

Na Slovensku dosahovala pojištěnost hodnot nad 3 % a to relativně stabilně. 

V oblasti ţivotního a neţivotního pojištění je patrný stejný trend jako v ČR, tedy 

ţe se zvyšuje pojištěnost v oblasti ţivotního pojištění a klesá u neţivotního. Na tomto 

základě je moţno předpokládat, ţe si občané Slovenské republiky začínají více 

pojišťovat ţivotní rizika, stejně jako v ČR. Trend pojišťovat více ţivotní rizika je běţný 

u vyspělých Evropských ekonomik, je tedy patrno, ţe se ČR i SK pomalu zařazují mezi 

vyspělé ekonomiky. 

V tabulce 4.25 je vyjádřena pojištěnost na německém pojistném trhu a její 

vývoj v letech 2009 aţ 2012.  

Tabulka 4.25: Pojištěnost na německém pojistném trhu 

 
2009 2010 2011 2012 

Celkem 7,22% 7,16% 6,87% 6,87% 

Ţivotní 4,92% 4,95% 4,69% 4,65% 

Neţivotní 2,30% 2,21% 2,18% 2,22% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z Die Deutschen Versicherer  

 

Ve Spolkové republice Německo dosahuje pojištěnost výrazně odlišných 

hodnot neţ ČR a SK. To  dokazuje vyšší úroveň a rozvinutost německého pojistném 

trhu. Pojištěnost v oblasti ţivotního pojištění je více neţ dvakrát vyšší, neţ v oblasti 

neţivotního. Toto rozloţení je  běţné právě u vyspělých Evropských ekonomik, k nimţ 

Německo náleţí. 

Pro názornost budou data z tabulky 4.5, 4.24 a 4.25 přenesena do grafu 4.15. 

http://portal.statistics.sk/


60 

 

 

Graf 4.15: Přehled pojištěnosti v ČR, SK a SRN 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z Die Deutschen Versicherer, SLASPO, ČAP 

a údajů z webových stránek http://portal.statistics.sk, www.ČNB.CZ 

 

Německá pojištěnost je tedy nejvyšší, a to zhruba o polovinu. Pojištěnost V ČR je 

výrazně niţší neţ v Německu, ale vyšší neţ na Slovensku. 

4.3.3 Škodovost 

Kvalitativní ukazatel škodovosti je, stejně jako pojištěnost, moţno vyjádřit 

a srovnat pro kaţdý pojistný trh bez jakýchkoli úprav. Pomocí škodovosti lze vyjádřit, 

kolik procent přijatého pojistného je vypláceno na pojistném plnění. Tím pádem 

je hodnota škodovosti dobře srovnatelná napříč analyzovanými pojistnými trhy. 

Hodnoty škodovosti za slovenský pojistný trh jsou v tabulce 4.26  

Tabulka 4.26: Škodovost na slovenském pojistném trhu 

 
2009 2010 2011 2012 

Celkem 50,89% 54,81% 56,34% x 

Ţivotní  51,64% 54,07% 57,60% x 

Neţivotní  50,07% 55,69% 54,84% x 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv SLASPO  

 

Škodovost ve Slovenské republice za sledované období rostla, její výše činila 

56,34 %, coţ znamená, ţe pojišťovny vyplatily v roce 2011 56 centů z kaţdého eura 

přijatého na předepsaném brutto pojistném. Škodovost v oblasti ţivotního pojištění na 

Slovensku má rostoucí charakter a je vyšší neţ škodovost u pojištění neţivotních rizik.  
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Hodnoty škodovosti za německý pojistný trh jsou v tabulce 4.27  

Tabulka 4.27: Škodovost na německém pojistném trhu 

 
2009 2010 2011 2012 

Celkem 78,30% 76,67% 85,08% 78,89% 

Ţivotní  79,10% 75,90% 88,62% 80,51% 

Neţivotní  76,59% 78,38% 77,32% 75,48% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z Die Deutschen Versicherer  

 

Škodovost v Německu je výrazně vyšší neţ v České republice a na Slovensku. 

Dosahuje hodnot aţ 85,08 % v roce 2011. Takto vysoká hodnota znamená, ţe v daném 

roce pojišťovny vyplatily na  pojistném plnění z kaţdého eura přijatého jako pojistné 85 

centů na vyplaceném pojistném plnění. V Německu je také vyšší škodovost v pojištění 

ţivotním neţ v pojištění neţivotním. 

Pro srovnání bude celková škodovost za Českou republiku, Slovensko 

a Německo z tabulek 4.6, 4.26 a 4.28 zakreslena do  grafu  4.16. 

Graf 4.16: Přehled škodovosti v ČR, SK a SRN 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z Die Deutschen Versicherer, SLASPO a ČAP  

 

Celková škodovost v ČR a SK je zhruba na stejné úrovni, na Slovensku 

je lehce niţší, ale trend je v obou zemích stejný, a to mírný růst. Škodovost v SRN 

je v porovnání s ČR a SK výrazně vyšší. Takováto míra škodovosti nutí pojistitele 

ke tvorbě rezerv na pojistná plnění a dává jim relativně malý prostor pro generování 

zisku, nutí je sniţovat ostatní náklady a vhodně zhodnocovat dočasné volné peněţní 

prostředky a rezervy na kapitálových trzích. 
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4.3.4 Vyplacené pojistné plnění  

Ukazatel vyplaceného pojistného plnění je opět kvantitativním ukazatelem 

úrovně pojistného trhu. Vyplacené pojistné plnění vypovídá o tom, jakou sumu 

pojistitelé vyplatí ve formě pojistného plnění na likvidaci škod vzniklých při realizaci 

pojištěného rizika. Vyplacené pojistné plnění je opět vţdy vyjádřeno v měně daného 

státu. Proto bude pro jeho komparaci opět přepočten na české koruny dle kurzu 

vypočteného v příloze 1. Vyplacené pojistné plnění bude vyjádřeno na obyvatele. 

Standardnější vyjádření na pojistnou událost není u Slovenska moţné, jelikoţ 

nezveřejňují počty vyřízených pojistných událostí.  

4.3.4.1 Vyplacené pojistné plnění na obyvatele  

Vyplacené pojistné plnění bylo vyděleno počtem obyvatel daného státu. 

V tabulce 4.28 je vyčíslené průměrné pojistné plnění na obyvatele v ČR. 

Tabulka 4.28: Vyplácené pojistné plnění na obyvatele v ČR (v Kč) 

 
2009 2010 2011 2012 

Celkem 6 780    7 363    7 770    7 946    

Ţivotní  3 039    3 435    3 870    4 272    

Neţivotní  3 741    4 097    3 901    3 674    

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z ČAP a wwwvCNB.cz 

 

Průměrné pojistné plnění na obyvatele v ČR se za analyzované období 

zvyšovalo, v roce 2012 činilo 7 946 Kč. Při bliţší analýze vyplaceného pojistného 

plnění je viditelný trend zvyšujícího se pojistného plnění u ţivotního pojištění, přičemţ 

plnění u pojištění neţivotních rizik zůstává zhruba stejné. 

V tabulce 4.29 je vyčíslené průměrné pojistné plnění na obyvatele SK. 

Tabulka 4.29: Vyplácené pojistné plnění na obyvatele v SK (v Kč) 

 
2009 2010 2011 2012 

Celkem 5 014    5 292    5 389    x 

Ţivotní  2 666    2 845    2 991    x 

Neţivotní  2 348    2 447    2 398    x 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv SLASPO a http://portal.statistics.sk 

 

Na Slovensku je stejný trend ve vývoji pojistného plnění na pojistnou událost 

jako v ČR. Celkové pojistné plnění na pojistnou událost pozvolna roste, přičemţ jeho 

růst  
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je způsoben zvyšováním pojistného plnění u ţivotního pojištění, při stabilním vývoji 

pojištění neţivotního. V roce 2011 činilo průměrné pojistné plnění na slovenském 

pojistném trhu 5 389 Kč. 

V tabulce 4.30 je vyčíslené průměrné pojistné plnění na obyvatele SRN. 

Tabulka 4.30: Vyplácené pojistné plnění na obyvatele v SRN (v Kč) 

 
2009 2010 2011 2012 

Celkem 43 573    42 572    45 716    44 927    

Ţivotní  29 971    29 133    32 509    31 053    

Neţivotní  13 602    13 438    13 207    13 874    

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z Die Deutschen Versicherer a Německé statistické 

ročenky 

 

Ve Spolkové republice Německo má celkové vyplacené pojistné plnění 

obyvatele má rovněţ rostoucí tendenci. Tento trend je způsoben skokovým zvýšením 

vypláceného pojistného plnění v ţivotním pojištění v roce 2011. Průměrně obdrţel 

v roce 2012 jeden občan Spolkové republiky Německo na pojistném plnění 44 927 

CZK.  

Celkové vyplacené pojistné plnění za všechny země bude přeneseno do grafu 

4.17. 

Graf 4.17: Vyplácené pojistné plnění na obyvatele v ČR, SK a SRN (v CZK) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z ČAP, Die Deutschen Versicherer a SLASPO 

a z http://portal.statistics.sk wwwvCNB.cz a Německé statistické ročenky 
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Stejně jako u placeného pojistného je vidět, ţe v ČR a SK je pojistné plnění 

na obyvatele v diametrálně odlišné výši, neţ u pojistného plnění na obyvatele v SRN. 

Proto bude opět výše celkového pojistného plněné na obyvatele přepočtena v poměru 

k průměrné mzdě daného státu. Tento přepočet je stanoven v tabulce 4.31. 

Tabulka 4.31: Podíl vyplaceného pojistného plnění na průměrné mzdě v ČR, SK a SRN 

 
2009 2010 2011 2012 

ČR 2,42% 2,57% 2,65% 2,64% 

SK  1,94% 2,26% 2,31% x 

SRN 4,01% 3,78% 3,94% 3,78% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat zveřejňovaných ve výročních zpráv ČAP, Die Deutschen 

Versicherer BRD, SLASPO a webových stránek www.kurzy-online.sk, finexpert.e15.cz/mzdy-v-

nemecku, www.finance.cz,www.CNB.cz, www.statistics.sk a výroční statistiky SRN 

 

Podíl vyplaceného pojistného plnění na průměrný příjem v dané zemi 

se u námi zkoumaných zemí pohybuje od 2 % do 4 %. 

Podíl průměrného pojistného plnění na průměrném příjmu je v případě ČR 

v roce 2012 2,65 %, to je mnohem blíţe k niţší hodnotě na Slovensku, kde činí 2,31 %. 

Výrazně vyšší je však poměr u SRN, kde je na pojistném plnění průměrně vyplaceno 

3,78 % průměrné mzdy. 

Hodnoty z tabulky 4.31 budou přeneseny do grafu 4.18. 

Graf 4.18: Podíl vyplaceného pojistného plnění na průměrné mzdě v ČR, SK a SRN 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat zveřejňovaných ve výročních zpráv ČAP, Die Deutschen 

Versicherer BRD, SLASPO a webových stránek www.kurzy-online.sk, finexpert.e15.cz/mzdy-v-

nemecku, www.finance.cz,www.CNB.cz, www.statistics.sk a výroční statistiky SRN 
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4.3.5 Koncentrace pojistného trhu 

Ukazatel koncentrace pojistného trhu ukazuje stupeň diverzifikace pojistného 

mezi jednotlivé pojistitele na daném pojistném trhu. 

Stupeň koncentrace závisí na počtu komerčních pojišťoven, které figurují 

na pojistném trhu.  V tabulce 4.32 je zachycen počet pojišťoven v ČR, SK a SRN. 

Tabulka 4.32: Počet komerčních pojišťoven v ČR, SK a SRN 

 
2009 2010 2011 2012 

ČR 52 52 53 52 

SK  22 22 23 x 

SRN 596 582 578 570 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ČAP, Die Deutschen Versicherer BRD a SLASPO  

 

Je jasně vidět, ţe německý pojistný trh je výrazně větší a rozvinutější neţ 

pojistný trh ČR a SK. Německo je rozlohou, počtem obyvatel i objemem pojištění 

výrazně větší neţ ČR a SK, proto je tedy logické, ţe na německém pojistném trhu 

figuruje větší mnoţství pojišťoven. 

Srovnání koncentrace pojistného trhu bude dále provedeno dle německého 

modelu, kdy je v kaţdém roce srovnán procentní podíl předepsaného brutto pojistného u 

pěti, desíti a patnácti největších pojistitelů v daném pojistném trhu. V německých 

výročních zprávách rovněţ není uváděn podíl pojišťoven na pojistném trhu jako celku, 

ale je uveden pouze jejich podíl na dané oblasti pojištění.  

Hodnoty za ČR jsou vyjádřeny v tabulce 4.33. 

Tabulka 4.33: Koncentrace na pojistném trhu ČR 

 

2009 2010 2011 2012 

Celkem 

    5 největších 69,89% 65,76% 68,18% 66,84% 

10 největších 85,13% 89,08% 89,17% 88,31% 

15 největších 96,17% 95,65% 95,18% 94,96% 

Ţivotní pojištění 

    5 největších 67,39% 54,11% 76,14% 66,10% 

10 největších 92,50% 92,62% 88,79% 89,25% 

15 největších 96,47% 98,04% 98,82% 98,90% 

Neţivotní pojištění  

    5 největších 81,47% 77,11% 76,14% 75,72% 

10 největších 97,74% 93,33% 93,30% 93,34% 

15 největších 98,87% 96,53% 96,63% 96,40% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z ČAP, 
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V ČR je u 5ti největších pojistitelů předepsáno téměř 67 % celkového 

pojistného, u 10ti největších pojistitelů přes 88 % předepsaného pojistného a u 15ti 

aţ 95 % celkového předepsaného pojistného. Co se skladby týče, je v ČR výrazně vyšší 

koncentrace u pojistného u neţivotního pojištění, neţ u pojištění ţivotního. U 5ti 

největších pojistitelů u ţivotního pojištění je 66 % celkového předepsaného pojistného, 

kdeţto u neţivotního je to téměř 76 %. 

Hodnoty za Slovenský pojistný trh jsou vyjádřeny v tabulce 4.34 

Tabulka 4.34: Koncentrace na pojistném trhu SK 

 

2009 2010 2011 2012 

Celkem         

5 největších 76,42% 74,56% 73,86% 73,08% 

10 největších 93,67% 92,35% 90,93% 90,62% 

15 největších 98,98% 98,48% 97,85% 98,02% 

Ţivotní pojištění          

5 největších 70,16% 68,79% 68,81% 67,66% 

10 největších 92,58% 91,69% 90,92% 90,83% 

15 největších 99,76% 98,99% 98,74% 98,98% 

Neţivotní pojištění          

5 největších 90,65% 88,72% 86,52% 83,63% 

10 největších 98,32% 98,45% 97,67% 96,37% 

15 největších 99,94% 99,97% 99,84% 99,79% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv SLASPO 

 

Koncentrace slovenského pojistného trhu je o něco vyšší, neţ u ČR, tato 

zvýšená koncentrace je logická vzhledem k tomu, ţe na slovenském pojistném trhu 

figuruje méně neţ polovina počtu českých pojišťoven. V roce 2012 bylo celkové 

předepsané brutto pojistné u 5ti největších slovenských pojistitelů téměř 73 %. 

U ţivotního pojištění je koncentrace příznivější, 5ti největším pojistitelům připadlo 

téměř 68 % celkového předepsaného pojistného. Největší koncentraci má slovenský 

pojistný trh v oblasti neţivotního pojištění, kdy na 5 největších pojistitelů připadá téměř 

84 % celkového předepsaného pojistného v neţivotním pojištění. 

Německé sdruţení pojistitelů nevyjadřuje podíly jednotlivých pojistitelů 

na celkovém předepsaném pojistném, ale koncentraci hodnotí za jednotlivé oblasti 

pojištění. V Německu je celkové pojistné členěno nikoli pouze na ţivotní a neţivotní, 

jak je to běţné v ČR a SK, ale na pojištění ţivotní, zdravotní a neţivotní. Proto bude 

v tabulce 4.35 uvedena koncentrace německého trhu v tomto členění. 
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V tabulce 4.35 nejsou uvedena data za rok 2012. Tato data nebylo moţno 

dohledat, jelikoţ ve výroční zprávě za rok 2012 jiţ nebyla koncentrace německého 

pojistného trhu uváděna, a nebyla uvedena ani v předběţné výroční zprávě za rok 2013. 

Tabulka 4.35: Koncentrace na pojistném trhu SRN 

 

2009 2010 2011 2012 

 Ţivotní pojištění  

   

 

5 největších 37,66% 38,10% 38,17% x 

10 největších 53,05% 54,34% 54,34% x 

15 největších 64,05% 66,02% 65,51% x 

Zdravotní pojištění  

   

 

5 největších 49,31% 51,33% 50,83% x 

10 největších 71,36% 73,32% 72,57% x 

15 největších 83,84% 85,13% 84,72% x 

Neţivotní pojištění 

   

 

5 největších 31,21% 32,79% 32,68% x 

10 největších 45,63% 46,24% 46,13% x 

15 největších 55,74% 56,24% 56,24% x 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv z Die Deutschen Versicherer  

 

U koncentrace německého trhu je velmi dobře patrno, ţe je tento trh výrazně 

širší a figuruje na něm větší mnoţství pojistitelů neţ v ČR a SK. Největší koncentraci 

vykazuje oblast zdravotního pojištění, kde je u 5ti největších pojistitelův roce 2011 

téměř 51 % placeného pojistného. U pojištění ţivotních rizik je v roce 2011 u 5ti 

největších pojistitelů přes 38 % předepsaného pojistného. U pojištění neţivotních rizik 

je koncentrace německého pojistného trhu nejniţší, u 5ti největších pojistitelů bylo 

v roce 2011 téměř 33 %. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza českého pojistného trhu, analýza jeho 

vývoje v průběhu času a jeho komparace s pojistným trhem Spolkové republiky 

Německo a pojistným trhem Slovenské republiky. Tato komparace byla provedena na 

základě ukazatelů úrovně pojistného trhu.  

V druhé kapitole bylo teoreticky vymezeno pojištění, související pojmy a byl 

definován pojistný trh, rovněţ byla uvedena klasifikace pojištění dle různých hledisek. 

Ve třetí kapitole byly charakterizovány ukazatele úrovně pojistného trhu a jeho 

regulace.  

Ve čtvrté kapitole byla popsána historie pojišťovnictví a historie pojištění 

na území České a Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo. Český pojistný 

trh byl zhodnocen na základě ukazatelů úrovně pojistného trhu. Na závěr byl český 

pojistný trh srovnán prostřednictvím vybraných ukazatelů úrovně pojistného trhu 

s pojistným trhem Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo. 

 

Při analýze českého pojistného trhu byl u ukazatele předepsaného brutto 

pojistného zjištěn příznivý rostoucí trend. U skladby předepsaného brutto pojistného bylo 

patrné postupné zvyšování podílu ţivotního pojištění a pokles podílu neţivotního 

pojištění. Tímto posunem se český pojistný trh začal přibliţovat k ekonomicky 

vyspělým státům, kde lidé více pojišťují rizika doţití nebo smrti. Hodnota ukazatele 

pojištěnosti v analyzovaném období většinou rostla, coţ svědčí o rozvoji českého 

pojistného trhu, tento růst způsobil růst pojištěnosti v oblasti ţivotního pojištění, 

přičemţ pojištěnst v oblasti neţivotního pojištění setrvávala na stejné úrovni. Výše 

škodovosti v ČR byla zjištěna od 45 % do 63 %. Za analyzované období celková 

škodovost v ČR rostla, přičemţ škodovost v oblasti neţivotního pojištění klesala, 

zatímco v oblasti ţivotního pojištění rostla. Analýzou vývoje výše pojistného plnění byl 

rovněţ zjištěn rostoucí trend u výše pojistného plnění u ţivotních rizik. Počet pojistných 

smluv za sledované období rostl, coţ je opět známkou rozvoje českého pojistného trhu. 

Pojistné placené na pojistnou smlouvu zůstávalo stabilní, nicméně rostlo pojistné na 

jednu pojistnou smlouvu u ţivotního pojištění a klesalo u neţivotního pojištění. Tento 

trend je příznivý pro  pojistníky. Celkový trend v počtu vyřízených pojistných událostí 
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je rostoucí, coţ je logicky spjato s růstem počtu pojistných smluv. Za sledované období 

počet vyřízených pojistných událostí u neţivotního pojištění zůstával stabilní, zatímco 

pojištění ţivotního výrazně vzrostl. Průměrné plnění na pojistnou událost v ČR 

za sledovaný časový úsek roste, coţ je výhodné pro pojištěné. Pojistné plnění 

na pojistnou událost v ţivotním pojištění za sledované období roste, rovněţ i pojistné 

plnění u neţivotního pojištění, nicméně ne s takovou progresí, jako u pojištění 

ţivotního. Počet zaměstnanců v pojišťovnictví v ČR ve sledovaném období klesá, 

to však vzhledem k vyuţívání moderních technologií a současným vysokým nárokům 

na pracovní výkon nemusí svědčit o úpadku pojistného trhu. Počet komerčních 

pojišťoven se v ČR začal výrazně zvyšovat v roce 2004 a rostl aţ do roku 2008. Tento 

nárůst způsobil vstup ČR do EU. Při analýze koncentrace českého pojistného trhu byl 

zjištěn klesající trend u hodnot HHI. Za analyzované období klesl z hodnot vysoce 

koncentrovaného pojistného trhu na hodnoty trhu středně koncentrovaného. Tento 

příznivý klesající trend svědčí o sniţující se koncentraci českého pojistného trhu. 

Celkové placené brutto pojistné na pojistnou smlouvu v ČR je výrazně niţší 

neţ v SRN, přičemţ u pojištění ţivotního je hodnota pojistného na smlouvu takřka 

totoţná. Oproti tomu na Slovensku je pojistné na jednu pojistnou smlouvu niţší neţ 

v ČR a není téměř rozdíl u pojištění neţivotního a ţivotního. Podíl příjmů placený 

pojistitelům se v ČR a SRN takřka rovná a pohybuje se ve sledovaném období těsně pod 

hranicí 5 %. Na Slovensku je niţší a pohybuje se kolem 4 %. Z toho plyne, ţe Češi 

Němci obětují pro pojištění svých rizik 5 % svého příjmu, kdeţto Slováci pouze 4 %. 

Německá pojištěnost je nejvyšší, činí téměř 7 %. Pojištěnost v ČR se pohybuje kolem 

4 % a na Slovensku se pohybuje pouze kolem 3 %. Celková škodovost v ČR a SK 

je zhruba na stejné úrovni, na Slovensku je lehce niţší, ale trend je v obou zemích 

stejný, a to mírný růst. Škodovost v SRN je v porovnání s ČR a SK výrazně vyšší. 

Při analýze koncentrace pojistného trhu byla nejniţší koncentrace zjištěna u SRN. 

Koncentrace českého pojistného trhu byla niţší neţ u slovenského pojistného trhu, 

ale u obou států jiţ byla relativně vysoká. 

Ze srovnání vyplývá, ţe český pojistný trh se rozvíjí pozitivně. V jistých 

aspektech se český pojistný trh přibliţuje pojistnému trhu ekonomicky rozvinutého 

Německa. Pozitivní vývoj v ČR dokládá i srovnání se Slovenskem, jehoţ pojistný trh 

se od rozpadu Československa nevyvíjel stejně dobře, jako pojistný trh ČR.  
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