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1 ÚVOD 

 

Pojišťovnictví je odvětví, které je na světě již několik tisíciletí a patří k nejstarším 

ekonomickým odvětvím. Pojištění patří k nejvýznamnějším nástrojům řešení negativních 

dopadů nahodilosti a lze mluvit o zvyšujícím se významu pojištění a pojišťovnictví. Můžeme 

říci, že na jedné straně, a to díky rozvoji vědeckého poznání, je možné se s některými 

důsledky nahodilostí vyrovnávat, bohužel na straně druhé dochází ve vývoji ke vzniku nových 

jevů a skutečností, které naopak negativní důsledky nahodilosti vyvolávají.  Za posledních 

dvacet let prošlo pojišťovnictví mnoha změnami, a to díky politické a ekonomické nestabilitě, 

která vyvrcholila ve finanční a hospodářskou krizi, která byla doprovázena významnými 

živelnými a nedokonalostí lidské společnosti vyvolanými katastrofami, jakými byly povodně, 

záplavy, terorismus či jiné ničivé události. Pojišťovnictví se díky těmto událostem stalo 

středem zájmu potenciálních klientů, kteří toužili po finanční stabilitě, ale také se muselo 

vyrovnat s problémem cenové dostupnosti svých služeb.  

Ve všech vyspělých tržních ekonomikách je pojišťovnictví a pojistný trh chápany jako 

neoddělitelná a přitom velmi silná součást finančního trhu. Je to z toho důvodu, že se v tomto 

odvětví kumuluje velké množství reálných finančních zdrojů a instituce, které je spravují, jsou 

silnými účastníky finančního trhu. 

Je možné konstatovat, že pojišťovnictví prochází ve světě neustálým vývojem a 

všichni jeho účastníci se musí neustále přizpůsobovat měnícím požadavkům doby, v značné 

míře měnící se legislativě, silné konkurenci a celkové změně vývoje podmínek v podnikání. 

V posledních letech se tyto změny projevují ve sjednocení se s evropským pojistným trhem. 

To znamená, že vývoj v České republice ovlivňují a budou ovlivňovat globální trendy rozvoje 

pojišťovnictví jako integrace a uvolnění trhů, potřeba dalšího zvyšování odbornosti atd. 

Cílem této diplomové práce je popsat samotné trendy v pojišťovnictví a naznačit, 

jakým směrem se budou ubírat do budoucna.  Dalším dílčím cílem bude kriticky reagovat na 

problémy a mezery na českém pojistném trhu. 

První kapitola bude analyzovat základní teoretická východiska, která s daným tématem 

souvisejí. V druhé kapitole se vymezují vývojové tendence na českém pojistném trhu. A 

závěrečná třetí kapitola je věnována mezerám na pojistném trhu. Tato kapitola bude řešit 

aktuální problémy na českém pojistném trhu a snažit se vyplnit mezery, které se zatím neřeší.  
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V celé práci je použito několik druhů metod. V první kapitole se jedná o metody 

srovnávací, dále právní metody výkladu právních předpisů, zde pak zejména metoda 

jazyková. V druhé kapitole jsou zakomponovány analyticko-syntetické poznávací postupy, 

kde jsou využity metody analýzy a syntézy, dále poslouží jako přehledová studie. V poslední 

třetí kapitole jsou použity metody výzkumu a metodami indukce a dedukce. 

Tato diplomová práce se bude snažit předložit a vysvětlit přehled poznatků na základě 

studia odborné literatury, právních předpisů, odborných seriálových publikací, vědeckých 

českých i zahraničních prací či studií získaných z databáze Business Source Complete 

zabývající se problematikou vývojových trendů v pojišťovnictví. Práce se zaměří se na ty 

vývojové trendy, které jsou důležité pro vývoj nových pojistných produktů a pro definování 

směru, kterým se bude pojistný trh v České republice dále ubírat. Práce bude převážně sloužit 

čtenářům či zájemcům zabývajícím se hloubkově touto problematikou či odborníkům 

podnikající v této oblasti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Pojišťovnictví 

„Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky, které zabezpečuje finanční eliminaci 

rizik ovlivňujících činnost lidí. Zahrnuje všechny pojišťovací instituce, které mají oprávnění 

k podnikání v pojištění v dané ekonomice, ve všech jejich formách. V podmínkách České 

republiky se chápe pod pojmem pojišťovnictví specifické odvětví ekonomiky zabývající se 

pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelskou činností v oblasti komerčního pojištění a s tím 

spojenými činnostmi. Předmětem pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky je také regulace 

pojišťoven, kalkulace pojistného, tvorba technických rezerv, informační soustava apod.“
1
 

Zákon č. 39/2004 Sb., kterým se měnil zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony obsahovaly poměrně rozsáhlou novelu zákona o pojišťovnictví a další 

novely některých dalších zákonů. Po vstupu České republiky do Evropské unie bylo třeba 

přiblížit se právní úpravě v oblasti pojišťovnictví legislativě Evropské unie. Cílem této novely 

bylo zejména zajištění kompatibilit pravidel pro podnikání v oblasti pojišťovnictví s tzv. třetí 

generací směrnic ES, pokud se týká životního a neživotního pojištění. Na zákon pak následně 

navázaly od 1. ledna 2005 dva zcela nové zákony o pojistné smlouvě a pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.
2
 

Současná právní úprava je ale od 1. ledna 2010, kdy vešel v platnost nový zákon 

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví změněna. Cílem tohoto zákona je transportovat do českého 

právního řádu poslední evropskou úpravu v této oblasti danou směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2005/68/ ES. Touto novelou se sjednocují pravidla pro výkon zajišťovací 

povinnosti, tak jak je běžné ve všech zemích Evropské unie, zjednodušuje se nabývání účasti 

v pojišťovnictví a zpřehledňuje zákon.  

V rámci pojišťovnictví v jednotlivých zemích existují a působí instituce, jejichž 

účelem je organizování vzájemné spolupráce pojišťoven, asociace pojišťoven. 

Mezi instituce, které se zahrnují pod pojem pojišťovnictví, patří: 

 pojišťovny a zajišťovny, 

                                                
1 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. s. 170. 
2 BÖHM, Arnošt a Karina Mužáková. Pojišťovnictví a regulace finančních trhů. 
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 pojišťovací zprostředkovatel, 

 státní dohled nad pojišťovnictvím, 

 asociace pojišťoven, asociace a svazy zprostředkovatelů, 

 samostatní likvidátoři pojistných událostí, 

 finanční instituce zabývající se pojištěním vedle pojišťoven (např. banky), 

 poradenské a ostatní firmy v oblasti pojišťovnictví, 

 samotní zájemci o pojištění.
3
 

 

2.2 Pojišťovny 

Pojem pojišťovna je vymezena zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, který 

rozlišuje pojišťovnu tuzemskou
4
, pojišťovnu z jiného členského státu

5
, pojišťovnu z třetího 

státu
6
 a kaptivní pojišťovnu

7
. 

Pojišťovna je speciální finanční instituce, která přebírá rizika a provozuje pojistné 

produkty. Je to právní subjekt, který má oprávnění vykonávat pojišťovací činnost.
8
  

Z hlediska zaměření činnosti se pojišťovny dělí na: 

 pojišťovny životní, které se zabývají provozováním pouze životních druhů 

pojištění, 

 pojišťovny neživotní, které se zabývají provozováním pouze neživotních druhů 

pojištění, 

 pojišťovny smíšené, které provozují pojistné produkty z oblasti životního pojištění 

i neživotního pojištění, 

 pojišťovny specializované, což jsou pojišťovny specializující se na určitý druh 

nebo odvětví pojištění, na pojišťování určitých rizik, na některé skupiny 

                                                
3  DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 
4 Tuzemská pojišťovna je právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní 

bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle tohoto zákona. 
5 Pojišťovnou z jiného členského státu se rozumí právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu, 

které bylo v tomto jiném členském státě uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti. 
6
 Pojišťovna z třetího státu je právnická osoba se sídlem na území třetího státu, která v souladu s právem země 

svého sídla oprávněna provozovat pojišťovací činnosti. 
7 Kaptivní pojišťovnou se rozumí pojišťovna, kterou ovládá osoba z finančního sektoru jiná než pojišťovna nebo 

zajišťovna nebo jiná osoba než holdingová osoba se smíšenou činností anebo, kterou ovládá jiná osoba, která 

není osobou z finančního sektoru, pokud se činnost této pojišťovny výhradně omezuje na poskytování pojištění 

pojistných rizik osoby nebo osob společně tvořících podnikatelské seskupení ve smyslu obchodního zákoníku. 

Více viz zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 
8 To znamená, že obdržel od státu, orgánu státního dozoru nad pojištěním, povolení k provozování pojišťovací 

činnosti. 
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pojištěných (např. pojištění právní ochrany, úvěrové pojištění, apod.). Mezi 

specializované pojišťovny se řadí i zajišťovny, tedy instituce, které se zabývají 

výlučně provozováním zajištění.
9
 

Vývoj počtu pojišťoven na českém pojistném trhu vystihuje Graf 2.1, na kterém 

můžeme spatřit vývoj v počtu životních a neživotních pojišťoven od roku 2002 až do 

letošního roku 2012. Z grafu můžeme usoudit, že pokud se zaměříme pouze na životní a 

neživotní pojišťovny, vidíme zde postupnou rostoucí tendenci, naopak u smíšených 

pojišťoven na českém pojistném trhu pomalu ubývá. Z tohoto jevu lze tedy říct, že pojišťovny 

se začínají zaměřovat pouze na jeden druh pojistných produktů. Co se týče celkového počtu 

pojišťoven na českém pojistném trhu, můžeme říci, že vývoj od roku 2002 postupně narůstal a 

za poslední tři roky se ustálil, z toho vyplývá, že se neočekávají další výrazné změny ani 

v letech následujících. 

 

Graf 2.1. Vývoj počtu pojišťoven na českém pojistném trhu 

 

Zdroj: ČNB, Dostupné z: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz, 

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví, s. 171, vlastní zpracování 

 

                                                
9 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 
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Pojišťovnictví zahrnuje různé pojišťovny lišící se zaměřením, organizační formou, 

velikostí. Ve většině zemí působí velké množství institucí provozující pojištění, ovšem 

převážnou většinu pojistných operací provádí pouze několik velkých pojišťovacích institucí. 

Na standardním evropském pojistném trhu zhruba pět největších pojišťoven ovládá asi tři 

čtvrtiny pojistného trhu. Dlouhodobou tendencí na pojistných trzích s ohledem na trend ke 

koncentraci pojišťoven je snižování počtu klasických pojistitelů.
10

 

 

2.3 Pojišťovací zprostředkovatelé 

Zákon č. 38/2004 Sb. v § 3, o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí vymezuje pojem pojišťovací zprostředkovatelé. Uvádí se 

zde, že pojišťovací zprostředkovatel je právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu 

provozuje odbornou zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na území České republiky 

dle zvláštního právního předpisu. A to zejména předkládáním návrhů na uzavření pojistných 

smluv nebo zajišťovacích smluv, provádění přípravných prací směřující k uzavřením 

pojistných nebo zajišťovacích smluv, uzavíráním pojistných nebo zajišťovacích smluv 

jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávaná nebo 

pomáhá při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv
11

. 

Pojišťovací zprostředkovatelé působí na pojistném trhu jako mezičlánek mezi 

pojistitelem a pojistníkem a vystupují také zde jako samostatné podnikatelské subjekty. Jedná 

se o klasický přístup k prodeji pojišťovacích služeb a významný způsob prodeje pojišťovacích 

produktů. Zprostředkovaný prodej vyplývá z potřeby vysvětlení obsahu pojistného produktu, 

který je kupujícímu nejasný a složitý na pochopení, dále dochází k přizpůsobení podoby 

produktu konkrétním potřebám kupujícího a k usnadnění výběru konkrétního produktu 

vzhledem ke škále nabízených produktů na pojistném trhu. 

Pojišťovací zprostředkovatele lze rozčlenit podle toho, jaký je rozsah jejich činnosti a 

zda sjednávají pojistné smlouvy pouze pro jednu pojišťovnu, nebo pro více pojišťoven. 

Obecně existují zprostředkovatelé, kteří pracují pouze pro jednoho pojistitele, se kterým mají 

uzavřenu smlouvu o zprostředkování
12

. Dále existují zprostředkovatelé v klasickém pojetí, tj. 

zprostředkovávají sjednání pojistných smluv s více pojistiteli. Specifickým typem 

                                                
10 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 
11 Více viz zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. 
12 Pro jiné pojistitele mohou sjednávat pouze v případě, že smluvní pojistitel dá k tomu souhlas, neboť sám 

žádný druh pojištění neprovozuje. 
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zprostředkovatele je tzv. pojišťovací makléř. Pojišťovací makléř je zprostředkovatel, který 

hledá pro svého zákazníka optimální pojistnou ochranu na základě plné moci nebo na základě 

smlouvy s klientem. Klasický makléř sám vytváří svůj pojistný kmen, stará se o pojistné 

smlouvy v průběhu celé pojistné doby, tzn., snaží se pojistné smlouvy aktualizovat podle 

měnících se podmínek klienta a podílí se na likvidaci škod.
13

 

V současné době pojišťovací makléři působí nejen při zprostředkování sjednání 

pojistných smluv, ale doporučují v řadě případů při rozhodování o tom, zda sjednat pojištění 

nebo se pojištění vyhnout. V řadě případů může dojít k situaci, kdy je lepší se naopak 

pojištění vyhnout a je zde lépe uvažovat o samopojištění. Zároveň v současné době roste 

počet smluv individualizovaných, neboť se někdy standardní druhy pojištění ukazují 

nevhodné, a zde zprostředkovatel napomáhá při stylizaci pojistné smlouvy. Pro činnost 

pojišťovacích zprostředkovatelů v řadě vyspělých států je charakteristické, že je regulována 

ze strany státu. Jednak z pohledu vymezení kategorií zprostředkovatelů a jednak z pohledu 

vymezení podmínek pro činnost zprostředkovatelů, podmínky pro kapitálové vybavení, 

podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody zprostředkovatelů (např. povinnost pojištění 

nebo minimální výše pojistných částky), a podmínky pro splnění odborné způsobilosti pro 

výkon zprostředkovatelské činnosti (dosažení určitého stupně odborného vzdělání, stanovená 

délka praxe v oboru, absolvování odborných zkoušek, povinnost doškolování apod.).
14

 

Dle § 4 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí  jsou v České republice pojišťovací zprostředkovatelé 

rozdělení do několika kategorií. Jednotliví pojišťovací zprostředkovatelé se od sebe různě liší 

ve vztahu povinnosti, pravomoci, regulaci a obsahu činnosti. Jedná se o těchto šest základních 

kategorií jako je vázaný pojišťovací zprostředkovatel, podřízený pojišťovací zprostředkovatel, 

pojišťovací agent, výhradní pojišťovací agent, pojišťovací makléř, pojišťovací 

zprostředkovatel, jehož domovským státem není Česká republika. 

Z hlediska přehlednosti a srovnání jednotlivých kategorií pojišťovacích 

zprostředkovatelů poslouží Příloha č. 1. 

 

                                                
13 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 
14 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 
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2.3.1  Vázaný pojišťovací zprostředkovatel (VPZ) 

V § 5 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí vykonává vázaný pojišťovací zprostředkovatel (VPZ) 

zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven, 

přičemž neinkasuje pojistné a nevyplácí plnění z pojistných nebo zajišťovacích smluv. V 

případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven nesmí být tyto produkty vzájemně 

konkurenční. VPZ je ve své činnosti vázán písemnou smlouvou s pojišťovnou, jejímž jménem 

a na jejíž účet jedná, a jejími pokyny. Pojišťovna, jejíž pojistný produkt VPZ nabízí, odpovídá 

za škodu způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví. Za VPZ může 

být považována i osoba, která vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví za již 

jednou zmíněných podmínek
15

, pokud je v rámci této činnosti nabízeno pojištění, které je 

doplňkovou službou pojišťovacím zprostředkovatel dodávkové nebo poskytované služby. 

VPZ musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené 

tímto zákonem pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti. 

 

2.3.2  Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ) 

Dle § 6 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí spolupracuje podřízený pojišťovací zprostředkovatel 

s pojišťovacím agentem nebo výhradním pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem 

na základě písemné smlouvy. Nemá pravomoc inkasovat pojistné a nezprostředkovává plnění 

z pojistných nebo zajišťovacích smluv. Ve své činnosti je vázán pokyny pojišťovacího 

zprostředkovatele, jehož jménem a na jehož účet jedná. PPZ je odměňován pojišťovacím 

zprostředkovatelem, jehož jménem a na jehož účet jedná. PPZ musí být zapsán v registru, 

splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené tímto zákonem pro základní 

kvalifikační stupeň odborné způsobilosti. Pojišťovací zprostředkovatel, jehož jménem a na 

jehož účet jedná PPZ, odpovídá za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské 

činnosti v pojišťovnictví. 

 

                                                
15 Vázaný pojišťovací zprostředkovatel (VPZ) vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a 

na účet jedné nebo více pojišťoven, přičemž neinkasuje pojistné a nevyplácí plnění z pojistných nebo 

zajišťovacích smluv. V případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven nesmí být tyto produkty vzájemně 

konkurenční. 
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2.3.3  Pojišťovací agent 

Pojišťovací agent vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě 

písemné smlouvy, jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. V případě nabídky 

pojistných produktů více pojišťoven mohou být tyto produkty vzájemně konkurenční. Ve své 

činnosti je pojišťovací agent vázán vnitřními předpisy pojišťovny a také odměňován, jejímž 

jménem a na jejíž účet jedná
16

. Pojišťovací agent musí být zapsán do registru, splňovat 

podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené tímto zákonem pro střední kvalifikační 

stupeň odborné způsobilosti.  Dále musí být po celou dobu výkonu činnosti pojišťovacího 

zprostředkovatele pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této 

činnosti účinnou na celém území Evropského hospodářského prostoru, s limitem pojistného 

plnění nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 200 000 eur na každou pojistnou událost, 

v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce nejméně ve výši odpovídající 

hodnotě 1 700 000 eur, pokud se pojišťovna, jejímž jménem a na jejíž účet pojišťovací agent 

jedná, písemně nezavázala převzít odpovědnost za škody způsobené tou jeho činností
17

. 

 

2.3.4  Výhradní pojišťovací agent 

Výhradní pojišťovací agent je vymezen v § 6a zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí tak, že vykonává 

zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě písemné smlouvy jménem a na účet 

jedné pojišťovny. Je vázán ve své činnosti vnitřními předpisy, jejímž jménem a na jejíž účet 

jedná, dále pokud je dohodnuto, je oprávněn vybírat pojistné nebo zprostředkovávat plnění 

z pojistných smluv a také je odměňován pojišťovnou, jejímž jménem a na jejíž účet jedná. 

Výhradní pojišťovací agent musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a 

podmínky stanovené tímto zákonem pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti
18

. 

                                                
16 Bylo-li dohodnuto, je pojišťovací agent oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných 

smluv. 
17 Více viz § 7 zákon 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 

událostí. 
18 Osoba, která je zapsaná do registru jako výhradní pojišťovací agent a současně jako vázaný pojišťovací 

zprostředkovatel, podřízený pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř může 

zprostředkovávat uzavírání pojistných smluv padajících do pojistných odvětví, která jsou předmětem smlouvy, 

tzn., že vykonává zprostředkovatelskou činnost na základě písemné smlouvy jménem a na účet jedné pojišťovny, 

pouze jako výhradní pojišťovací agent. 
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Pojišťovna, jejímž jménem a na jejíž účet výhradní pojišťovací agent jedná, odpovídá za 

škody způsobené touto jeho činností
19

. 

 

2.3.5  Pojišťovací makléř 

Dle § 8 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí, pojišťovací makléř je ve své činnosti vázán obsahem 

smlouvy uzavřené se zájemcem o pojištění nebo zajištění. V závislosti na obsahu smlouvy 

s klientem pojišťovací makléř zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrh 

pojistných a zajistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí 

správu uzavřených pojistných a zajišťovacích smluv, sleduje lhůt k jejich revizi, spolupracuje 

při likvidaci pojistných událostí. Pojišťovací makléř musí být zapsán v registru, splňovat 

podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené tímto zákonem pro vyšší kvalifikační stupeň 

odborné způsobilosti. Dále je odměňován pojišťovnou nebo zajišťovnou, nebylo-li 

s příslušnou pojišťovnou a pojistníkem dohodnuto jinak. Pojišťovací makléř musí být po 

celou dobu výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele pojištěn pro případ odpovědnosti 

za škodu způsobenou výkonem této činnosti účinnou na celém území Evropského 

hospodářského prostoru, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši odpovídající hodnotě 

1 200 000 eur na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí 

v jednom roce nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 700 000 eur
20

. 

 

2.3.6  Pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským státem není Česká 

republika 

V § 9 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí, tento typ pojišťovacího zprostředkovatele může na území 

České republiky provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví v rozsahu, v jakém 

je tuto činnost oprávněn provozovat v domovském členském státě, a to po splnění 

informačních povinností dle § 14 odst. 3 až 5. Tento typ pojišťovacího zprostředkovatele také 

                                                
19 Další činnosti, povinnosti a zmocnění výhradního pojišťovacího agenta viz §6a zákona č. 38/2004 Sb., o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. 
20 Více viz § 8 zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 

pojistných událostí. 
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může provozovat činnost v pojišťovnictví na území České republiky na základě práva 

zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby
21

. 

 

2.4 Státní dohled nad pojišťovnictvím 

Státní dohled nad pojišťovnictvím upravuje zákon č. 227/2009 Sb., o pojišťovnictví, 

který je účinný od 1. ledna 2010. Jedná se o funkci, kterou vykonává Česká národní banka 

zejména v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a v zájmu zachování 

stability pojišťoven a zajišťoven. Nedílnou součástí dohledu je dohled nad činností pojišťovny 

nebo zajišťovny. Dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny a zajišťovny, které na území 

České republiky provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost, dále osoby činné pro 

pojišťovnu nebo zajišťovnu a další fyzické či právnické osoby.
22

 

Dohled v pojišťovnictví rozhoduje a kontroluje činnost v rozsahu stanoveném 

zákonem o pojišťovictví nebo jiným právním předpisem prováděné ČNB v pojišťovnictví, 

činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jeho výkonu. Kontrolní činnost ČNB 

spočívá v kontrole dodržování zákonem o pojišťovnictví nebo jiným právním předpisem 

stanovených pravidel regulujících provozování činností v pojišťovnictví. Jedná se o formu 

dohledu na místě nebo na dálku a zahrnuje zejména kontrolu hospodaření pojišťovny nebo 

zajišťovny, její platební schopnosti, tvorby technických rezerv, včetně matematických rezerv 

a finančního umístění, dále dodržování administrativních postupů účtování a funkčnosti a 

efektivnosti řídícího a kontrolního systému. 

„Ve světě užívané modely regulace a dohledu finančních trhů se od sebe značně liší 

v důsledku konkrétních ekonomických podmínek fungování trhů, k nimž patří zejména 

ekonomická úroveň země na straně jedné a historicky dané institucionální zvláštnosti; jde 

zejména o právní systém té které země. Důležitou roli v řadě zemí hrají i politické programy a 

osobní prvky. Lze říci, že v současné době neexistuje cosi jako univerzální model uspořádání 

dohledu, používají se různé formy integrovaného či sektorového dohledu. Evropská unie zatím 

nevydala žádné směrnice, týkající se organizační stránky dohledové činnosti.“
23

 

 

                                                
21 Více informací o pojišťovacích zprostředkovatelích také monografie:  

HRUBOŠOVÁ, Marcela. Profese pojišťovací zprostředkovatel. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-775-1. 
22 Více viz § 84 – § 91 zákona č. 227/2009 Sb., o pojišťovnictví. 
23 BÖHM, Arnošt a Karina MUŽÁKOVÁ. Pojišťovnictví a regulace finančních trhů. s. 58. 
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2.5 Solvency II 

„Solventnost pojišťoven a zajišťoven představuje jejich schopnost zabezpečit vlastním 

zdroji trvalé plnění závazků z provozované pojišťovací a zajišťovací činnosti a to jak závazků 

aktuálně splatných, tak splatných v budoucnosti.“
24

 

Vzhledem k vývoji kapitálových trhů v posledních deseti letech se Evropská komise 

domnívá, že by současná pravidla pro posuzování platební způsobilosti měla být zkvalitněna a 

zároveň by v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví mělo dojít k jejich harmonizaci. Pojistný 

sektor čeká v nadcházejících letech nebývalé množství změn. A hlavní příčinou je právě 

evropská směrnice Solvency II a návrh mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 

4. Fáze II se týká vykazování pojistných smluv.
25

  

Solvency II si klade za cíl zvýšenou ochranu pojistníků, vyšší transparentnost, 

srovnatelnost a ucelenost celého principu, zavedení metologie, která zohledňuje rizika 

jednotlivých společností a omezuje nadbytečnou komplexnost, v neposlední řadě by nový 

princip měl zamezit nadbytečným nákladům na kapitál. Dopad na pojistitele neznamená 

pouze vyšší míru regulace, i když je jasné, že pojišťovny budou mít vyšší náklady na 

vymyšlení strategií a splnění přísnějších regulátorních požadavků, ale je třeba to brát taky 

jako možnost zlepšování vlastních manažerských informačních systémů a zesílení 

informativnosti společnosti o vysokých nákladech, které neznámá rizika pro nás představují.  

2.5.1 Základní architektura 

Solvency II povede pojišťovny ke zdokonalení jejich systémů řízení rizik, neboť je 

založen na komplexnějším přístupu, zachycujícím všechny atributy finančního zdraví 

pojišťovny. Struktura směrnice je principiálně budována na třech pilířích. První pilíř obsahuje 

dva kvantitativní požadavky a to solventnostní kapitálový požadavek a minimální kapitálový 

požadavek, které představují různé úrovně intervence dohledu. Dále tento pilíř zahrnuje 

veškerá kvantifikovatelná rizika. Druhý pilíř obsahuje kvalitativní požadavky na podniky, 

jako je řízení rizika a kontrolní činnost. Třetí pilíř zahrnuje oznamování orgánům dohledu a 

zveřejňování informací. To znamená, že společnosti budou muset některé informace 

zveřejňovat s cílem zvýšit kvalitu informací o účastnících trhu a tím budou přispívat 

                                                
24 BÖHM, Arnošt a Karina MUŽÁKOVÁ. Pojišťovnictví a regulace finančních trhů. s. 100. 
25 HALUZÍKOVÁ, Radka. Horizonty. 
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k zajištění stability pojistitelů a zajistitelů. Kromě toho budou podniky povinny vykazovat 

větší množství informací dohledovým orgánům.
26

 

 Pro jasnější představu můžeme shlédnout Obr. 2.1, na kterém je vyobrazena třípilířová 

struktura Solvency II.  

Obr. 2.1 Třípilířová struktura Solvency II 

 

Zdroj: BÖHM, Arnošt a Karina MUŽÁKOVÁ, Pojišťovnictví a regulace finančních 

trhů, s. 123. 

 

České pojišťovnictví, ačkoli se tohoto odvětví krize nijak dramaticky nedotkla, se 

bude muset podřídit nové architektuře dohledu, zavedené pro země EU. Je pokračováno 

v implementaci projektu Solvency II, v jehož rámci jsou na pojišťovny kladeny další 

kapitálové požadavky a jsou připravována nadbytečná garanční schémata a další opatření pod 

záminkou ochrany spotřebitele bez adekvace k přínosům, to vše vyvolává vyšší náklady 

v tomto odvětví a způsobuje to snižování jeho efektivity a ve svém důsledku poškozuje 

samotného klienta.
27

 

Kvantitativním aspektům Solvency II, které tvoří její první pilíř, se běžně věnuje 

mnoho pozornosti. Druhý pilíř zachycující kvantitativní požadavky nastupujícího 

                                                
26 KOLEKTIV AUTORŮ. Pojistné rozpravy. 
27 Čerpáno z webových stránek www.opojisteni.cz 



18 

 

regulatorního režimu donedávna zůstával stranou hlavního zájmu. Dalo by se říci, že tento 

fakt je jedním z aktuálních problémů implementace Solvency II. Zatímco výpočty prvního 

pilíře jsou jednoznačně uchopitelné a nejedná se v jejich případě o zásadní změny „pravidel 

hry“ na pojistném trhu, kvalitativní požadavky druhého pilíře jsou svojí podstatou obecnější a 

zároveň představují významný posun proti dosud běžné praxi řízení pojišťoven.
28

  

Kdy dojde k finální implementaci projektu Solvency II není ještě zcela zřejmé, 

postupně dochází k odkladům tohoto projektu. Toto odložení by mělo ale umožnit národním 

regulátorům a pojistitelům pečlivě se připravit na nové požadavky. Komise Evropského 

parlamentu doporučila, aby se úplná implementace projektu Solvency II odložila na 1. leden 

2014, zda je to odklad poslední, to se můžeme zatím jen domnívat. 

 

2.6 Vztahy se zájemci o pojištění 

Zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě se upravují vztahy účastníků pojištění 

vzniklého na základě pojistné smlouvy. V případě, že nejsou některá práva a povinnosti 

účastníků soukromého pojištění upravena tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, 

řídí se občanským zákoníkem. 

Pojistná smlouva je v § 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě definována jako 

smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé 

události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli 

pojistné. Jedná se tedy o smlouvu zakládající dvoustranný závazkový právní vztah, v němž se 

jedna strana – pojistník zavazuje platit druhé straně určitou peněžní částku – pojistné
29

. Druhá 

strana – pojistitel se zavazuje, že v případě vzniku v dohodě stanovené nahodilé události 

poskytnout protistraně sjednané plnění.  

Účastníci neboli subjekty závazkových právních vztahů jsou ti, kteří vystupují jako 

nositelé subjektivních práv a povinností, které právní předpisy s těmito vztahy spojují. 

S různými postavení účastníka právní úprava pojištění spojuje různá práva a povinnosti. 

Hlavní účastníci pojistného vztahu jsou vymezeni v § 3, tohoto zákona. Jedná se o zájemce
30

, 

                                                
28 ŠIMURDA, Miroslav. Horizonty. 
29 Pojistné je cena za pojistnou ochranu, kterou je podle smlouvy zájemce o pojištění zavázán platit. Pojistné lze 

obvykle platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo také jednorázově za celou dobu trvání pojištění. Výše 

pojistného se obvykle liší v závislosti na rizikovosti každého klienta (tzn. především věkem, zdravotním stavem, 

vykonávanou pracovní nebo zájmovou činností). 
30 Jedná se o fyzickou či právnickou osobu, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. 
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pojistitel
31

, pojistník
32

, pojištěný
33

, oprávněná osoba
34

, obmyšlený
35

, poškozený
36

, atd. Tento 

výčet ovšem není konečný, jde pouze o ilustrativní nástin s cílem poukázat na mnohost 

subjektů, které se mohou podílet na pojistném vztahu hlavních účastníků pojištění. Jednotlivé 

pojistné vztahy jsou pak dále vyobrazeny, viz Příloha č. 2. 

Pojistná smlouva si prošla již v historii různými obsahovými změnami. Pokud se 

zaměříme na dění před 1. lednem 2005, tak se pojistná smlouva řídila ještě starou úpravou, 

která byla obsažena v části osmé hlavě patnácté občanského zákoníku. Zatímco od 1. ledna 

2005 vyšel v účinnost zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, který upravoval a v dnešní 

době ještě upravuje pojistnou smlouvu zvlášť. Od roku 2014 bude ovšem opět členění 

pojistné smlouvy upraveno v novém občanském zákoníku. 

 

2.7 Dílčí závěr 

Obsah této kapitoly se snažil přiblížit prostředí, které prochází celým pojišťovnictvím 

a pojistným trhem v České republice, proto zde byly blíže definovány a rozděleny instituce, 

které do oblasti pojišťovnictví zasahují. Pojistný trh je odvětví, které má za sebou dlouholetou 

historii a tradici. Je třeba si ale uvědomit, že je to také odvětví, ve kterém je důležité tak zvaně 

„neusnout na vavřínech“ a aktuálně reagovat na každou situaci, která má vliv na dění v zemi a 

tudíž i na samotného potenciálního zájemce o pojištění. Pojišťovnictví v České republice 

prochází mnohými změnami, které zapříčinily vstup České republiky do Evropské Unie a 

s tím související právní úprava, která vede právě k přiblížení se legislativě EU v oblasti 

pojišťovnictví. Díky nedávné ekonomické krizi a strachu z jejího opakování se snaží EU 

předcházet těmto chybám z minulosti tak, že se bude snažit regulovat tuto oblast a zpřísní 

státní dohled nad pojistným trhem, který vykonává v České republice ČNB. Zpřísní se také 

současná pravidla pro posuzování platební způsobilosti samotných pojišťoven, a proto bude 

implementována evropská směrnice Solvency II, která má přinést vyšší kontrolu nad 

                                                
31 Pojistitel je právnická osoba, která má oprávnění provozovat pojištění, tj. pojišťovna případně jiná instituce, 

které bylo uděleno povolení k provozování pojištění. 
32 Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem a která se ve 
smlouvě zavázala platit pojistné za pojistnou ochranu. 
33 Pojištěný je osoba, na jejíž majetek, odpovědnost za škody, život, zdraví či jiné hodnoty pojistného zájmu se 

pojištění vztahuje. Osoba, které vzniká na základě uzavřené pojistné smlouvy právo na pojistné plnění, a to bez 

ohledu na to, zda si pojištění sjednala sama, nebo jiná osoba (pojistník). 
34 Oprávněnou osobou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo 

na pojistné plnění. 
35 Obmyšlený je osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vnikne právo na pojistné plnění v případě 

smrti pojištěného. V pojistné smlouvě je obmyšlený uveden buď jménem, nebo vztahem (např. manžel). 
36 Jedná se o subjekt, kterému byla způsobena škoda a má právo na její náhradu proti odpovědnému subjektu. 
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hospodařením jednotlivých pojišťoven a také zdokonalení systémů řízení rizik. Díky této 

směrnici by se do oblasti pojišťovnictví měly zavést nebývalé změny, které se navíc budou 

snažit o harmonizaci bankovního a pojistného sektoru. Na druhé straně díky implementaci 

této směrnice budou muset pojišťovny udržovat určitou míru kapitálu, aby byly schopné krýt 

rizika svých klientů, a právě tato skutečnost povede ke zdražení pojistných produktů. 
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3 VÝVOJOVÉ TENDENCE NA POJISTNÉM TRHU 

 

V posledním období se mění struktura pojistných trhů, mění se podoba pojišťovnictví. 

Charakteristickým vývojovým trendem je změna přístupů států k regulaci pojišťovnictví. 

Tento trend je typický zejména pro evropské pojišťovnictví. Dochází k přehodnocování 

postupů regulace v návaznosti na změny, ke kterým na pojistných trzích dochází a 

k faktorům, které pojišťovnictví ovlivňují. K tomu je třeba zařadit zejména změny 

v rizikovosti (změny ve výskytu rozsahu rizik, výskyt nových rizik) a změny na finančních 

trzích. Dochází k regulaci ve směru upřednostňování regulace finanční stability pojišťovacích 

institucí s cílem vyšší míry splnitelnosti závazků ze strany pojišťoven. Dalším hlediskem ze 

strany regulace je vyšší míra transparentnosti při provozování pojistných produktů.
37

  

Pojištění lze rovněž charakterizovat jako specifickou finanční službu, proto na vývoj 

na pojistných trzích působí dále faktory ekonomického charakteru. K těm lze zařadit: 

 změny v obecných ekonomických podmínkách, ve kterých 

pojišťovnictví funguje,  

 vývoj a změny na kapitálových trzích, 

 měnící se podmínky škodovosti – změny v charakteru rizik, zvyšování 

výskytu událostí katastrofického rozsahu, výskyt nových rizik, 

 měnící se požadavky na provozování služeb, zejména pak finančních 

služeb ze strany klientů (jednotlivců i podnikatelských subjektů), 

 globalizační tendence vycházející z přechodu konkurence v rámci 

jednotlivých zemí na konkurenci mezinárodní a z přechodu od konkurence v rámci 

pojišťovacího sektoru na konkurenci v rámci celého finančního sektoru, 

 situace v systémech státního sociálního zabezpečení. 

 

Tyto vývojové trendy a změny, jak v oblasti rizika, tak ekonomického charakteru, se 

odrážejí ve vývoji na pojistných trzích. V tomto posledním období lze vysledovat několik 

charakteristických vývojových tendencí, ke kterým zejména patří následující: 

                                                
37 Informovanost klientů o obsahu pojistných produktů, seznámení s tvorbou cen, informace o rizicích u 

rezervotvorných pojištění apod., 

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 



22 

 

 vývoj pojištěnosti, 

 zvyšování významu životního pojištění,  

 reakce na vývoj ve výskytu pojistných událostí katastrofického rozsahu, 

 vývoj v přístupech a metodách prodeje pojistných produktů, 

 uplatnění bankopojištění, 

 uplatňování alternativních nástrojů krytí rizika, 

 změny v přístupech pojistitelů k řešení ve své činnosti, 

 rozšiřování rizik zahrnovaných ke krytí do komerčního pojištění v souvislosti 

se snahou o zvýšení odpovědnosti jednotlivých ekonomických subjektů za vzniklé škody 

a v návaznosti na výskyt nových rizik, 

 globalizace na pojistných trzích, 

 liberalizace na pojistných trzích, 

 zvyšování ochrany zákazníků pojišťoven a zvyšování povědomí zákazníků o 

možnostech využití pojištění ke svým potřebám.
38

 

Vývoj na českém pojistném trhu charakterizuje vývoj ve velikosti předepsaného 

pojistného, růst předepsaného pojistného v jednotlivých letech v životním a neživotním 

pojištění, podíl životního a neživotního pojištění na předepsaném pojistném. Tento vývoj 

předepsaného pojistného na českém pojistném trhu je vyobrazeno v Obr. 3.1. 

                                                
38 DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 
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Obr. 3.1. Vývoj předepsaného pojistného na pojistném trhu ČR a HDP 

(meziroční změny v %) 

 

Zdroj: ČAP, 2010 – údaje za členy ČAP, HDP – odhad. Dostupné z: 

http://www.cap.cz/Folder.aspx?folder=Lists%2fMenu%2fPojistn%c3%bd+trh 

  

V těchto podkapitolách budou vybrány jednotlivé vývojové tendence na pojistném 

trhu, které jsou dle názoru autora nejvýznamnější a mají či do budoucna budou mít velký vliv 

na vývoj pojistného trhu v ČR, ale také na vývoj nových přístupů pojistných produktů. 

 

3.1 Předpokládaný vývoj na pojistném trhu 

V souvislosti s vývojem pojistného trhu se společnost KPMG Česká republika 

zaměřila na průzkum, jaký vývoj čeká obor pojišťovnictví v České republice do roku 2015. 

Do průzkumu bylo zapojeno 42 odborníků, kteří odpovídali na otázky spojené právě 

s vývojem pojišťovnictví. Osmdesát procent respondentů tvořili generální ředitelé firem a 

představenstev. 

Téměř polovina všech respondentů se domnívá, že trh s životním pojištěním poroste 

rychlosti dvou až pěti procent za rok. Co se týče typů pojištění, příliš mnoho nových produktů 

by se podle studie objevit nemělo. Spíš se budou pojišťovny snažit nabídnout různorodé 

balíčky pojistných rizik. Na druhé straně poroste prodej přes internet u těch pojištění, která 

jsou lehká na pochopení.
39

  

                                                
39 STINGL, Tomáš. Nový Profit. 
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Tabulka 3.1 zobrazuje, která největší rizika mají potkat český pojistný trh do roku 

2015. Za největší rizika považují odborníci růst konkurence a cenový dumping. Zajímavé je 

to, že podle odborníků musí pojišťovací ústavy začít aktivně vzdělávat klienty. Ti totiž prý 

mnohdy vykazují znaky jakési pojistné negramotnosti, což znamená, že klient často 

nenastuduje pojistné podmínky či nepochopí podstatu produktu, a právě to může vést 

k podpojištěnosti rizik a následně vší stornovosti. Samozřejmě zaměření právě na klienta by 

mělo být klíčem k úspěchu na pojistném trhu. Podle průzkumu bude totiž budování vztahů 

s klientem a tvorba na míru mu šitých produktů důležitější, než například pokles pojistných 

sazeb. Mezi další největší obavy odborníků patří rozpaky z toho, kam se pohne legislativa 

v oblasti pojišťovnictví. Klíčové je podle nich také to, jak rychle a v jaké podobě stát nastaví 

penzijní reformu. 

 

Tab. 3.1 Největší rizika pojistného trhu do roku 2015 

Makroekonomická situace v ČR 7 % 

Slabé finanční trhy 6 % 

Růst creditu risku státních dluhopisů 2 % 

Přílišná regulace 12 % 

Slabá regulace 1 % 

Daňové odvody z pojistného/rezerv 10 % 

Nedostatek kvalitních pracovních sil 6 % 

Misseling produktů 14 % 

Cenová konkurence /dumping 19 % 

Provizní sazby 11 % 

Přírodní katastrofy 11 % 

Zdroj: STINGL Tomáš, Nový Profit - Průzkum pojišťovnictví v roce 2015, s. 41 

 

Naopak další studie
40

 poukazuje na to, že se naše populace bude razantně měnit a 

v roce 2050 bude více než polovina obyvatel naší země buď Hispánec, Asiat, Američan nebo 

Afričan. V příštích deseti letech se 32 % populace bude skládat z generace Y, tzn. z těch 

                                                
40 MOHAN, Sanjay. Insurance Trends in 2011 and Beyond. Agent's Sales Journal. 2011 
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narozených mezi rokem 1978 a 1994. Tyto demografické posuny výrazně ovlivní dnešní 

pojišťovnictví a bude i ovlivněno v dalších letech. Nové technologie se rychle mění a 

zákazníci již dnes předpokládají, že budou moci komunikovat s pojišťovnami prostřednictvím 

různých kanálů, včetně jejich mobilních zařízení. Proto se musí pojišťovací profesionálové 

přizpůsobit těmto technologickým změnám, aby byli úspěšní.  Pojistitelé se budou řídit 

růstem, zaměřujíc se především na zákazníka, pomocí segmentace zákazníků a příslušných 

analýz. Dále zavedením nových a jednodušších produktů a vytvoření a s tím související růst 

digitálních kanálů.  Kromě toho, budou-li chtít pojišťovny růst, budou muset založit a rozvíjet 

nové distribuční kanály jako např. online, mobilní, atd. Produkty a služby budou čím dál více 

šité zákazníkovi na míru a budou více individuální. Začne se experimentovat s novými 

modely s každým nositelem pojištění, mikro-pojištění, monetizace různých výrobků, včetně 

placení produktů a služeb od minuty pomocí mobilního telefonu. 

Dále se začne snažit o další spojování produktů, i když ne tak v tradičním slova 

smyslu, kde zákazník obdrží slevu při zakoupení více než jednoho produktu u jedné 

pojišťovny. Nový model spojeného produktu umožní spotřebitelům placení za balíček 

produktu a tím i patřičnou „ochranu“ výrobku. Je to vzrušující doba pro pojišťovny, jako jsou 

tyto spotřebitelské trendy, které i nadále dramaticky ovlivňují naše životy a průmysl. 

Společnosti, které toto pochopí a přizpůsobí se měnícím se požadavkům trhu, najdou úspěch. 

Jako první krok je změnit svůj způsob myšlení z tradičního obchodního modelu na jeden 

inovativní.
41

 

Dalším průzkumem
42

, kde účastníci odpovídali také na otázku, v čem bude spočívat 

tajemství úspěchu na trhu v příštích pěti letech. Více než 40 % účastníků se domnívá, že 

klíčem k úspěchu bude zejména budování vztahů s klientem. Kromě kvalitního klientského 

servisu jde zejména o budování dlouhodobého kvalitního vztahu s klientem, kdy by samotný 

klient měl být zapojen do rozvoje produktů a jeho vylepšení. Druhou příčku v průzkumu 

obsadila efektivita distribučních kanálů. I zde bude důležité budování vztahů se 

zprostředkovateli, ale také o nastavení adekvátního mixu distribučních kanálů. Účastníci 

předpokládají, že vlastní distribuční síť bude mít významné postavení i do budoucna, přestože 

její podíl v Evropě i na tuzemském trhu klesá. Na třetím místě se umístila optimalizace 

nákladů, jinak řečeno kvalita a inovace produktů. Pouze 4 % dotázaných se domnívá, že 

úspěch získá poklesem pojistných sazeb. 

                                                
41 MOHAN, Sanjay. Agent's Sales Journal. 
42 ŘÍHOVÁ, Judita. Pojistný obzor. 
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3.2. Vývoj předepsaného pojistného v České republice 

Pro český pojistný trh od jeho vzniku na počátku devadesátých let je charakteristický 

jeho rychlý růst, což se číselně projevuje právě ve vývoji jednotlivých ukazatelů pojištěnosti. 

Situace a vývoj na českém pojistném trhu jsou ovlivněny celkovým ekonomickým vývojem, 

situací na finančních trzích (např. v roce 2008 se na pojistném trhu projevil dopad globální 

finanční krize), na českém pojistném trhu dále významnou měrou regulátorními a 

legislativními změnami a také vývojem ve škodovosti (například dopad na pojistný trh měly 

povodně s katastrofickým rozsahem škod v letech 1997 a 2002). Tyto faktory mají vliv na 

poptávku po jednotlivých pojistných produktech. Vývoj v jednotlivých obdobích od počátku 

se projevoval v rozdílném přístupu ze strany klientů k jednotlivým pojistným produktům.
43

  

Objem předepsaného pojistného se v průběhu let 1993 až 2007 znásobil skoro šestkrát. 

Vývoj během sledované doby vykazoval v jednotlivých letech výkyvy v míře růstu 

předepsaného pojistného, viz Obr. 3.2, které vyplývají z vývoje faktorů působících na 

provozování pojistných produktů, jako ekonomický vývoj, situace na finančních trzích, 

situace na pojistných trzích (konkurence a ceny pojištění), vývoj ve škodovosti (výskyt 

velkých pojistných událostí), změny v regulaci.
44

  

Na Obr. 3.3 ve vývoji životního i neživotního předepsaného pojistného na českém 

pojistném trhu od roku 2006 – 2010 můžeme sledovat opět nárůst jak životního, tak 

neživotního pojištění. Výjimkou je pouze rok 2010, kde ve vývoji neživotního pojištění 

můžeme vidět lehký pokles. Tento pokles je ovšem způsoben pouze jako důsledek 

konkurence pojistitelů, tím že snižují cenu pojistného, aby nalákali nového zákazníka. 

 

                                                
43 DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 
44 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 
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Obr. 3.2. Vývoj předepsaného pojistného na pojistném trhu ČR v letech 1996 – 2008 

 

Zdroj: ČAP, výroční zprávy. Dostupné z: 

http://www.cap.cz/ItemF.aspx?list=DOKUMENTY_01&view=pro+web+V%C3%BDro%C4

%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1vy 

 

Obr. 3.3. Vývoj předepsaného pojistného – životní a neživotní pojištění v ČR 

 

Zdroj: ČAP, výroční zprávy. Statistické údaje 1-3/2011. Dostupné z: 

http://www.cap.cz/statistics.aspx 

   

3.3 Změny v charakteru rizik 

Pojišťovnictví je nástrojem řešení negativních důsledků nahodilosti, které dopadají na 

lidskou společnost, proto má na podobu pojistných produktů, využití pojištění, strukturu 

nabídky pojistných produktů a tedy na podobu pojistných trhů vliv situace a vývo j 

jednotlivých rizik, výskyt rizik a možné dopady při realizaci rizik. Zde na jedné straně lze 
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pozorovat snižování míry rizika v souvislosti s rozvojem vědeckého poznání, zjištění 

vlastností možných dopadů jednotlivých rizik a nalezení způsobů a metod, jak se s těmito 

riziky vypořádat. Na straně druhé ovšem vlivem rozvoje technických poznatků, technologií, 

soustředění velkých hodnot na malých prostorech a v neposlední řadě zvyšování životní 

úrovně se vykazují a vyvíjejí skutečnosti nové a nepoznané, tedy dochází ke zvyšování 

rizikovosti.
45

 

Nejzávažnějším globálním vlivem působícím na trendy vývoje světového i českého 

pojistného trhu v posledním desetiletí je expozice světového a národního odvětví 

pojišťovnictví možným závažným negativním důsledkům měnícího se charakteru rizik 

s možností nástupu nových, dosud zcela neznámých nebezpečí, jejichž důsledky by se ve 

svém výsledku mohly projevit jako obvyklé, tradičně pojistitelné škody. Pro tato dosud 

neznámá nebezpečí se vžil anglický termíny unknown unknowns. Největší problémy 

identifikace rizika a predikce budoucích jevů vůbec jsou pro sektor pojišťovnictví spojeny 

především s eskalací výskytu a rozsahu přírodních katastrof, s terorismem a 

s technologickými globalizačními faktory. Tyto možné katastrofální realizace svým 

potenciálním finančním rozsahem začínají narážet na bariéry komerčního způsobu 

provozování pojištění a zajištění jako kategorií postavených na principu ekvivalence příjmů a 

nákladů. Vyžadují tedy hledání nových, alternativních forem přenosu rizik, a tedy i 

efektivnějších forem zajištění a nových variant vícezdrojového financování katastrofálních 

realizací. Obliba pojistných produktů, které vedle přenosu rizika obsahují i parametry 

investičního instrumentu, zejména produktů životního pojištění, obsahují výplatu pojistné 

částky v případě dožití sjednaného věku, je do značné míry závislá na efektivnosti fungování 

finančních trhů, zejména výnosnosti těchto produktů. I když klienti si při nákupu tohoto 

specifického produktu uvědomují, že jejich výnos bude nižší než průměrný, protože 

prvoplánovým posláním těchto produktů je pojistná ochrana, je úroveň výnosu produktu pro 

klienta rozhodujícím parametrem. V této souvislosti pak fakt, že poslední desetiletí byla ve 

vyspělých ekonomikách ve znamení enormního hospodářského růstu při nízké inflaci a 

nízkých úrokových sazbách, a tím pádem i při dlouhodobé nízké výkonnosti finančních trhů, 

se projevuje zejména oslabováním zdrojů tvorby pojistných rezerv a přímo snižuje výnosnost, 

a tedy i lukrativnost a přitažlivost produktů životního pojištění pro klienty. I přes tento fakt se 

životní pojištění ve vyspělých ekonomikách stále rozvíjí.
46

  

                                                
45 Zpracováno dle - DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 
46 DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ a Jarmila RADOVÁ. Pojistné rozpravy. 
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3.4 Demografický vývoj 

Ve směru pokračování zrychleného růstu pojištěnosti životním pojištěním v bohatých 

ekonomikách působí demografický šok ze stárnutí populace. S trendem prodlužování lidského 

věku souvisejí obtíže státních penzijních systémů, financovaných na principu „pay as you 

go“, které se tak dostávají do problému s ufinancovatelností rychle rostoucího počtu příjemců 

státních penzí. V tomto kontextu představuje životní produkt se složkou pojištění na dožití 

sjednaného věku tržně konformní alternativu financování postaktivního věku. Poměrně 

vysoká dosažená pojištěnost ve vyspělých tržních ekonomikách, kde není výjimkou výdaj 

obyvatelstva na životní pojištění ve výši 10 % a více hrubého domácího produktu, pak vede 

některé odborníky k úvahám ohledně určité nasycenosti trhu a k predikcím o možném 

snižování zájmů klientů a následně i počtu životních pojistitelů na světovém pojistném trhu.
47

  

 Vzhledem k tradičně vykazující vysoké hodnotě v průměrné délce života přijde 

každému první na mysl v projednávání problematiky stárnutí obyvatelstva Evropa. Ale Asie 

je daleko v závažnějším absolutním vyjádření, jak ukazuje Obr. 3.4. V roce 2000 bylo na 

světě celkově 605 miliónů lidí starších 60 let, z nichž tvořili více než polovinu Asiaté. V roce 

2050 by měl počet lidí starších 60 let atakovat hranici 1 960 miliónů a počet Asiatů by měl 

vzrůst na 63 %. Selhání pojistného trhu s dlouhověkostí může být do budoucna řešen ze dvou 

hledisek. Za prvé je možné podpořit pojistné trhy tím, že začnou poskytovat domácnostem 

větší výběr z oblasti produktů dlouhověkosti pojištění a za druhé umožnění šířit riziko 

dlouhověkosti prostřednictvím vyvinutí zajistných trhů.
48

 

                                                
47 DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ a Jarmila RADOVÁ. Pojistné rozpravy. 
48 GREIGHTON, Adam et al. Journal of Economic Literature. 
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Obr. 3.4 Geografické rozdělení obyvatelstva ve věku 60 + 

 

Zdroj: CREIGHTON, Adam et al. Longevity Insurance:  A Missing Market. Journal of 

Economic Literature. 2005. s. 19. 

 

Demografické stárnutí se v současné době stává jednou z nejzávažnějších a 

nejdiskutovanějších společenských otázek. Při pohledu na základní ukazatel charakterizující 

věkovou strukturu populace České republiky, tj. na podíl tří hlavních věkových skupin 

obyvatelstva, je zcela zřejmé, že jednotlivé zastoupení těchto skupin se bude do budoucna i 

nadále proměňovat, viz Příloha č. 3. V průběhu celého sledovaného období je patrné 

snižování zastoupení dětské složky
49

 v důsledku poklesu porodnosti a zároveň výrazný nárůst 

podílu seniorské populace způsobený zlepšováním úmrtnostních poměrů, a to zejména osob 

ve vyšším věku. Nárůst podílu této složky obyvatelstva přitom nebude již zejména na úkor 

složky dětské, ale půjde roku v ruce především s poklesem podílu produktivní složky 

obyvatelstva.
50

 

K tomuto trendu bude docházet ve vývoji budoucího počtu osob starších 65 let, jež 

bude mezi lety 2002 a 2050 plynule narůstat, přičemž dojde k více než zdvojnásobení tohoto 

počtu, jak můžeme sledovat v Příloze č. 4. Z obyvatelstva staršího 65 let nejvýrazněji poroste 

počet nejstarších osob, tj. osob ve věku nad 85 let. V Příloze č. 5 můžeme vidět, že zatímco 

počet osob ve věku 65 - 74 let se podle výsledků zvýší mezi lety 2002 až 2050 zhruba 1,7 

krát, počet osob ve věku 75 - 84 let se však zvýší už více než 2 krát a počet osob nad 85 let 

                                                
49 Tzn. podílu osob mladších 15 let. 
50 Čerpáno z webových stránek http://demografie.info/. 
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dokonce více než 5 krát. Růst počtu osob ve věku 85 a více let má mnoho důležitých důsledků 

pro společnost, jelikož právě osoby v tomto věku již většinou mají horší zdravotní stav a tudíž 

vyžadují častější sociální a zdravotní péči než mladší osoby v důchodovém věku. 

Stárnutí populace jako jeden z nejvýrazněji se prosazujících fenoménů naší současné 

epochy vyvolává potřebu hledání nové struktury finančních trhů a hledání nové konstrukce a 

distribuce finančních instrumentů, které budou „šité na míru“ pro tuto stále se rozrůstající 

skupinu populace. Přestrukturovat a inovovat své produkty v tomto směru budou muset 

všechny subjekty, které je na finančních trzích nabízejí nebo jejich prodej zprostředkovávají, 

včetně finančních poradců.
51

 

 

3.5 Zvyšování významu životního pojištění 

Skutečnost, že celková populace Evropy klesá a její průměrný věk bude nezadržitelně 

růst, vede k vyšší potřebě finančních zdrojů a zatížení sociálních systémů. Vedle změn 

v rámci systému sociálního důchodového pojištění a s tím posunutí hranice důchodového 

věku, dojde ke snížení podílu sociálního důchodového pojištění na krytí potřeb osob ve stáří 

atd. Je zde snaha zvýšit význam alternativních nástrojů, které plní potřeby lidí ve stáří, 

v rámci kterých hraje významnou roli životního pojištění. A právě tyto změny ve vývoji 

financování důchodů z dlouhodobého pohledu vedou ke zvýšení významu životního pojištění. 

Je možné říci, že světový trend rychlého rozvoje životního pojištění sledoval v první 

polovině poslední dekády i český pojistný trh. Vyšší uvědomování si vážných problémů 

státního penzijního systému občany a možnost jeho řešení životním pojištěním, a také velmi 

nízká výchozí úroveň pojištěnosti tímto pojištěním, u nás vedla v druhé polovině 

devadesátých let k dvouciferným procentním nárůstům inkasovaného pojistného. Vývoj 

v druhé polovině poslední dekády, hlavně v důsledku nízké efektivnosti finančních trhů a 

v souvislosti se zavedením státní regulace pojistně technické úrokové míry, byl ve znamení již 

jen jednociferných meziročních temp přírůstku pojistného. V současnosti přetrvávající pokles 

zájmu o životní pojištění v ČR je enormně nízký, a lze předpokládat, že budoucí struktura 

výdajů sektoru občanů na životní pojištění bude dohánět zpoždění vůči EU a vyspělým 

ekonomikám. Ve prospěch rozvojových trendů budou působit změny v klientských 

preferencích investičních instrumentů (např. obliba hypoték s vazbou na životní pojištění), 

nutnost vícezdrojového financování postaktivního věku, bohatnutí populace. Obecně nižší 

                                                
51 DAŇHEL, Jaroslav. Pojistné rozpravy. 
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atraktivnost životního pojištění po stránce výnosů, způsobenou zatím přetrvávající nižší 

výkonností finančních trhů, resp. portfolia životních rezerv, české pojišťovny do určité míry 

kompenzují nabídkou riskantnějších produktů investičního životního pojištění, které získaly 

v určitých klientských vrstvách s nižší rizikovou averzí značnou oblibu a jsou nejrychleji 

rostoucí částí celého životního segmentu.
52

  

Před několika lety Češi pod pojmem životní pojištění vnímali zejména spoření. 

V posledních letech se vnímání životního pojištění u klientů začalo postupně měnit. Lidé si 

v poslední době čím dál více uvědomují, že investiční či kapitálové pojištění je v prvé řadě 

především pojištění a spoření je užitečným doplňkem. Vnímání lidí v případě životních smluv 

se skutečně začíná pozvolně měnit a hlavně správným směrem. Je to převážně zásluhou 

makléřských sítí, které lidem správně vysvětlují princip pojistných produktů. Na prvním místě 

je vždy krytí pojistných rizik a teprve až potom přichází na řadu spoření, resp. investování.
53

 

K tomuto trendu vyvolanému především produktem investičního pojištění je podle 

dosavadního stavu v projednávání návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a 

samostatných likvidátorech pojistných událostí, pozornost si v této záležitosti zaslouží 

závažné zásahy regulátora do oblasti soukromého práva, např. zastropování výše provize za 

sjednání životního pojištění pro pojišťovacího zprostředkovatele, což může mít závažné 

důsledky pro vývoj trhu životního pojištění.
54

 

 

3.6 Globalizace na pojistných trzích 

Pojistné trhy se za posledních 20 let výrazně změnily. Zvláště co se týká deregulace, 

globalizace pojišťovacích institucí, posílení hospodářské soutěže, internetového obchodování, 

bankopojištění a vzniku nových rizik. Tyto rozvojové trendy představují lokální i globální 

výzvy pro pojišťovny. Na jedné straně je zřejmé, že některé klíčové události v oblasti 

pojištění a finančních služeb může pojistné trhy ovlivnit v globálním měřítku. Některé běžné 

problémy měly a budou mít celosvětový určující vliv se státními či místními omezeními. 

Například deregulace trhů s finančními službami, pokroky ve výpočetní technice, 

komunikačních technologií, zvýšení investic, propracovanost finančních služeb zákazníkům, 

které ovlivnily trhy na celém světě. Na druhou stranu, je třeba se vyhnout zjednodušenému 

pohledu na pojistných trzích. Slovo "globální" zahrnuje hypotézu homogenního vlivu 

                                                
52 DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ a Jarmila RADOVÁ. Pojistné rozpravy. 
53 WOITSCH, Marek. Právo. 
54 Čerpáno z webových stránek www.opojisteni.cz. 
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specifických faktorů všude, bez jakýchkoliv omezení. Naopak mnoho segmentů na pojistném 

trhu mají "místní specifika“. Různé státy či regiony, i ty nejrozvinutější země, mají své silné 

stránky a svá omezení.
55

 

Odvětví pojišťovnictví bylo v uplynulé dekádě obdobně jako ostatní odvětví 

ekonomiky vystaveno globalizačním tlakům na vyšší koncentraci a konsolidaci akvizicemi a 

fúzemi. V tomto procesu pak zejména tlakům na mezinárodní a mezisektoriální integraci.  

Zejména mezisektoriální integrace rozostřuje tradiční hranice mezi jednotlivými segmenty 

finančních trhů a vytváří nové synergické efekty a pozitiva: diverzifikaci příjmů 

konglomerátu, úspory z rozsahu, snižování nákladů, diverzifikaci a antiselekci rizik, 

eventuálně daňový štít, menší náročnost na sběr informací o klientech, menší náročnost na 

distribuční sítě, společný marketing a efektivnější prodej produktů, efektivnější využití 

pracovníků a pracovišť, včetně lepšího geografického pokrytí, a v neposlední řadě rostoucí 

finanční a strategickou sílu integrované finanční instituce.
56

 

Prvotním impulsem pro počáteční etapu integrace bank a pojišťoven byla výrazná 

změna na straně klientské investiční poptávky, která se udála v devadesátých letech minulého 

století. Jednak museli poskytovatelé finančních služeb zcela novými efektivními postupy 

reagovat na stále rostoucí a měnící se požadavky klientů, a to jak na vyšší kvalitu a 

komplexnost služeb, tak i na nové efektivní formy komunikace (prodej finančních služeb po 

telefonu, využívání internetu apod.), především na větší komfort a vysoký standard šetřící čas 

klientům. Dále reagovaly na posunutí preferencí občanů ve struktuře investičních instrumentů 

směrem k dlouhodobým investicím, mimo jiné i k produktům životního pojištění, které 

vykazují podobnost s produkty bankovními, a je tedy usnadněna možná produktová 

konvergence.
57

 

Ze všech těchto úhlů pohledu byla těsná kooperace a posléze strategická aliance bank 

a pojišťoven logickým krokem, který nakonec vytvořil základ pro vytváření multifunkčních 

finančních konglomerátů, kde má klient možnost na jednom pracovišti získat celou škálu 

finančních služeb. Od tradičních bankovních depozit a úvěrových produktů, přes paletu 

investičních instrumentů až po pojistné produkty. Poskytování takto koncipovaných balíčků 

služeb integrovaná instituce významně zvyšuje loajalitu svých klientů a snižuje nebezpečí 

přechodu ke konkurenci. Přitom s nízkými náklady získává další informace o svých klientech, 

                                                
55 CUMMINS, J. David a Bertrand VENARD. Risk Management and Insurance Review. 
56 DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ a Jarmila RADOVÁ. Pojistné rozpravy. 
57 DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ a Jarmila RADOVÁ. Pojistné rozpravy. 
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které mohou být v dalším kroku využity k lepšímu zacílení nabídky produktových balíčků. 

Podle v poslední době projevujících se symptomů není předpověď dalšího vývoje finančních 

trhu v tomto ohledu úplně jednoznačná. A to především proto, že došlo k rozpadu několika 

významných bankopojišťovacích holdingů. Dalším faktorem, který zřejmě bude působit proti 

dalšímu rozvoji bankopojišťovací strategie a snižovat rozsah služeb poskytovaných 

multifunkčními finančními konglomeráty a supermarkety bude další, již založená změna 

v preferencích klientů. Klienti, zejména ve vyšším příjmovém segmentu, budou vyžadovat 

osobní styk se svým makléřem a sestavení produktu jim šitý na míru a nebudou chtít 

standardizované bankopojišťovací produktové balíčky, které podle odborníků již mají svůj 

vrchol za sebou.
58

 

Národní pojistné trhy jsou pod tlakem rostoucí homogenity. Tedy globálním trendem 

řízení sbližování se mezi trhy na celém světě, zatímco ve stejnou dobu stále ještě nesmíme 

zapomínat na zbývající výrazné a významné místní rozmanitosti jednotlivých zemí. Jak z 

globálních a místních trendů tedy vyplývá, světové pojistné trhy jsou vystaveny 

celosvětovému vývoji a zároveň vykazují významné národní rozmanitosti.
59

 

 

3.7 Propojování finančních služeb - bankopojištění 

Definice bankopojištění není zcela jednoznačná. Nejznámější a zároveň nejužší pojetí 

představuje integraci banky a pojišťovny do jedné skupiny, kde holdingová společnost 

kontroluje jak banku, tak pojišťovnu.
60

 

Charakteristickým vývojovým trendem ve finanční oblasti je propojování jednotlivých 

druhů finančních služeb a současně majetkové propojování finančních institucí. 

Prostřednictvím mateřské společnosti tak mohou vznikat mezi bankou a pojišťovnou přímé či 

nepřímé kapitálové vazby. Pojišťovny a pojistné produkty se do tohoto vývoje rovněž 

začlenily. Dále můžeme pojem bankopojištění definovat z různých pohledů. 

Z pohledu dlouhodobého vývoje lze sledovat tendenci k mezisektorovému 

propojování – na jedné straně propojování z pohledu vytváření finančních konglomerátů, na 

druhé straně z pohledu konkrétních produktů, a to prodeje produktů. Uplatnění bankopojištění 

v návaznosti na chápání tohoto pojmu jako přístupu k prodeji pojistných produktů je vhodné 
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pro určité segmenty pojistných produktů – produkty, které mají určité společné rysy 

s bankovními produkty (spořící složka životních pojištění) a produkty jednoduché konstrukce. 

Pro některé produkty lze říci, že již byl vyčerpán možný rozsah využití bankopojištění. Proto 

z dlouhodobého hlediska lze uplatnění bankopojištění zařadit mezi vývojové tendence na 

pojistných trzích, na druhé straně v určitých konkrétních oblastech již nelze předpokládat 

další prohlubování tohoto trendu, a to platí zejména při prodeji životního pojištění.
61

 

Bankopojištění v České republice již nepatří do oblasti pouhé teorie. Všichni se už 

v dnešní době mohou setkat s některou z jeho forem v běžné praxi, především tedy 

produktovou nabídkou pojišťoven a bank. Díky stále větší provázanosti bankovních a 

pojistných produktů je vedle kapitálových vazeb charakteristickým rysem současného vývoje. 

Tuto provázanost lze sledovat v několika rovinách. Za prvé možnost pojištění bankovního 

produktu, například bankovních úvěrů či platebních karet. S další formou se klienti setkávají 

v případě žádosti o hypoteční úvěr či větší úvěr stavební spořitelny, kdy bankovní instituce 

požadují uzavření životní pojistek dlužníků a pojištění majetku, který slouží jako zástava. 

Podobným případem je vinkulace životního pojištění ve prospěch banky pro případ, kdy by 

klient nesplnil své závazky z úvěru čerpaného kreditní kartou. Balíčky služeb jsou další 

ukázkou kombinace obou druhů produktů. Cílem kombinace produktů bank a pojišťoven je 

soustřední výhod původních jednodušších produktů do produktu finálního s kombinovanými 

rysy.
62

 

Na českém finančním trhu figurují v současnosti jak struktury holdingového typu, tak 

strategičtí partneři. Nalezneme zde banky, které vlastní ať už minoritní či majoritní podíly 

pojišťoven či opačný případ, že pojišťovna vlastní většinové nebo částečné podíly banky.  

 

3.8 Poptávka po pojistných produktech 

Pro prodej pojistných produktů je charakteristická převaha zprostředkovatelského 

prodeje. Ke změnám dochází ale jak ve struktuře, tak v podílu zprostředkovatelského 

prodeje.
63

 Projevuje se zvyšování významu přímého prodeje prostřednictvím forem přímého 

prodeje jako telemarketing, direct mailing, internet, telefon apod. Tento fakt vyplývá z výhod 

prodeje těmito moderními způsoby. Hlavními výhodami jsou dostupnost 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu, dostupnost z celého území, anonymita, stoprocentní aktuálnost, rychlost odezvy, 
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aktualizace dat na jednom místě, možnost zpětné vazby od klienta a samozřejmě nižší náklady 

na distribuci produktů ve srovnání se zprostředkovaným prodejem. Nejzávažnějšími 

nedostatky na druhé straně pro použití internetu při prodeji pojistných produktů je 

v současnosti jeho dostupnost jen pro určitou část obyvatelstva a pochyby klientů o 

bezpečnosti přenášených dat. Přitom prodej prostřednictvím internetu nebo telefonu lze 

uplatnit u produktů, které vyžadují menší míru poradenství. Jedná se o produkty, které mohou 

být popsány nízkým počtem parametrů. Jedná se například o pojistné produkty jako cestovní 

pojištění, pojištění motorových vozidel, pojištění domácností.
64

 

Internet představuje pro finanční instituce, banky a pojišťovny stále zajímavější 

distribuční kanál. Je to zejména z toho důvodu, že neustále roste dostupnost internetu pro 

širokou populaci, stejně jako se zvyšuje počítačová a internetová gramotnost jeho uživatelů. 

Prostřednictvím internetu lze uzavírat především produkty neživotního pojištění. Mezi 

nejčastější patří cestovní pojištění, povinné ručení. U životního pojištění nelze uzavírat zatím 

smlouvy on-line. Výjimku představuje pouze úrazové pojištění. Ale vzhledem ke složitosti 

této skupiny produktů pojišťovny u životního pojištění preferují raději osobní kontakt, aby 

mohl zástupce pojišťovny operativně parametrizovat jednotlivé produkty podle specifického 

profilu klienta a jeho požadavků. Pojišťovny a jejich klienti velmi dobře chápou, jaké výhody 

jim plynou z on-line pojištění. Jak při poskytování, tak uzavírání pojištění on-line šetří své 

finanční prostředky i čas. Nabídka a současně také kvalita produktů a služeb on-line se 

každým rokem postupně zvyšuje. Přestože je podíl smluv uzavřených přes internet 

v porovnání s klasickými distribučními kanály stále významně nižší, on-line produkty a 

služby se již pevně usadily v produktovém portfoliu všech významných pojišťoven na českém 

pojistném trhu.
65

  

 

3.9 Změny v regulačních pravidlech 

Pokud jde o pojišťovnictví, tak vládě má být nejdříve v červnu 2012 předložen návrh 

novely zákona o pojišťovnictví, kterým má být implementována rámcová směrnice 

2009/138/ES Solventnost II. Zvláštní pozornost si ale také zaslouží návrh zákona o dohledu 

nad finančním trhem a návrh věcného záměru zákona o některých podmínkách nabízení, 
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zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství
66

. Pojišťovnictví a 

pojištění se bude pochopitelně týkat řada dalších návrhů právních předpisů počínaje daněmi a 

konče sociálním zabezpečením.
67

 

Charakteristickým vývojovým trendem je změna přístupu státu k regulaci 

pojišťovnictví.  Tento trend je právě typický zejména pro evropské pojišťovnictví. Dochází 

k přehodnocování postupů regulace v návaznosti na změny, ke kterým na pojistných trzích 

postupně dochází a k faktorům, které pojišťovnictví ovlivňují. K tomu je třeba zařadit 

zejména změny v rizikovosti
68

 a změny na finančních trzích. Dochází k regulaci ve směru 

upřednostňování regulace finanční stabilit pojišťovacích institucí s cílem vyšší míry 

splnitelnosti závazků ze strany pojišťoven. Vedle klasických nástrojů regulace jako 

licencování, kvótování aktiv, materiální dohled se regulace soustředí na sledování 

odpovídající tvorby technických rezerv zejména solventnosti pojišťoven. Dalším hlediskem 

ze strany regulace je vyšší míra transparentnosti při provozování pojistných produktů.
69

 

Obecný požadavek na vyšší stabilitu světové ekonomiky, snížení volatility a asymetrie 

informace na finančních trzích, kterou staví odvětví pojišťovnictví povinnost implementovat 

regulatorní projekty, především Solvency II, ale i další obdobné projekty, které se určitým 

aspektem pojišťovnictví týkají. Na jedné straně by se díky implementaci těchto projektů 

dosáhlo vyšší stability jednotlivých segmentů, tzn. finančního, pojistných produktů a byla by 

zajištěna vyšší klientská bezpečnost, která by byla dosahována kapitálovou přiměřeností 

k přijímaným rizikům, vyšší kvalitou řízení podnikatelských rizik finanční instituce, vyšší 

transparencí a srovnatelným výkaznictvím, tedy i ve snižování asymetrie informací pro 

klienty poskytovatelů finančních služeb. Na straně druhé se mohou vyskytnout problémy 

přeregulace trhů a vzájemné nekonzistence regulatorních projektů. To platí zejména pro 

účetní standardy IFRS. Tato implementace by měla přinést jednotnou metodiku vykazování a 

také sjednocení se na některých kategoriích, které jsou v souvislosti s implementací 

regulatorních projektů modifikovaně definovány. Záviset ovšem bude i na pevném zakořenění 

ustanoveného integrovaného dohlížitele nad finančními trhy, tedy České národní bance, která 

za pochodu do určité míry mění strukturu a systém dohledu.
70
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Úprava pojistné smlouvy existovala do 1. ledna 2005 jako součást občanského 

zákoníku a od 1. ledna 2005 existovala samostatně v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné 

smlouvě a o změně souvisejících zákonů. Součástí nového občanského zákoníku je úprava 

pojistné smlouvy v § 2758 až 2872 s tím, že stávající zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné 

smlouvě se nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, tj. 1. ledna 2014, zruší 

připravovaným doprovodným zákonem. Důvodová zpráva tento postup charakterizuje 

teoretickými i praktickými důvody. Jako hlavní zdůrazňuje, že občanský zákoník má jako 

určující a univerzální kodex soukromého práva obsahovat co možná úplnou kodifikaci 

smluvních typů. U pojistné smlouvy zakládající soukromé pojištění je její začlenění do 

kodexu občanského práva zvlášť důležité a i ze systematického hlediska logické, neboť se 

jedná o právní úpravu svou povahou obecně se dotýkající soukromého života lidí a 

provázející jej v úzkém „sepětí“. 

Od roku 2013 je naplánovaná změna, která již byla několikrát odložena. Spočívá 

v tom, že pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude 

upraveno v zákoně č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců a nebude již 

zákonným pojištěním. 

Dne 1. března 2011 vydal Evropský soudní dvůr rozhodnutí, kterým zakazuje používat 

rozdílné sazby pro muže a ženy. Brát v úvahu pohlaví při výpočtu pojistného je považováno 

za diskriminaci. V prosinci 2012 tak začne platit evropské opatření o sjednocení výše 

pojistného pro ženy a muže. Pokud toto rozhodnutí vejde v platnost, bude to pro pojišťovny 

znamenat nárůst administrativních nákladů, které zaplatí všichni klienti. Rovněž to může 

znamenat technické problémy u již existujících pojištění, které jsou kalkulovány za určitých 

předpokladů a zdražení pojištění v průběhu jeho trvání by bylo klienty neseno velmi 

obtížně.
71

 

Populistické politické přísliby pod nereálným slibem v zamezení budoucích krizí jsou 

v současné době charakteristické tím, že zvyšují tlak na klientskou bezpečnost a ochranu 

spotřebitele, na snižování výskytu morálního hazardu a negativního výběru státní regulace. To 

ovšem logicky znamená možnost působení regulačních opatření proti samotnému 

bankovnímu a pojišťovacímu byznysu a jeho efektivnosti s vysokými náklady této regulace a 

tudíž i s dramatickým dopadem na hospodářský růst.
72
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Shrneme-li silné a slabé stránky odvětví pojišťovnictví tak, jak se jeví v současné 

době, musíme konstatovat, že i v globálním období časové a prostorové komprese zůstává 

pojišťovnictví osvědčenou kategorií umožňující lidské společnosti finančně eliminovat 

významný podíl dopadů nahodilosti na materiální bohatství a představuje významný 

alternativní nástroj financování postaktivního věku lidí. Snížení účinnosti pojištění, 

eventuálně mezeru v možnostech pojistného krytí bude třeba hledat jednak v alternativních 

formách přenosu rizika, především pak ve vícezdrojovém financování. Vícezdrojové 

financování bude zřejmě v budoucnosti vyžadovat i postaktivním etapa lidského života. 

V minulé dekádě se pojišťovnictví s novými výzvami dokázalo vcelku dobře vypořádat, je 

tedy předpoklad, že tomu tak bude i v další budoucnosti.
73

 

 

3.10 Dílčí závěr 

Vývojové tendence a změny v oblasti nových rizik i ekonomického charakteru se 

odrážejí ve vývoji na pojistných trzích. V České republice tomu není jinak. V posledním 

období lze na českém pojistném trhu, ale i ve světě obecně, sledovat několik vývojových 

tendencí. 

Co se týče předpokládaného vývoje na pojistném trhu, zde se někteří odborníci 

domnívají, že oblast s životním pojištěním poroste ročně rychlostí 2 – 5 %, a že nových 

pojistných produktů moc nepřibude. Spíše se budou objevovat balíčky různých pojistných 

rizik. Dále někteří odborníci tvrdí, že poroste prodej přes internet, ale pouze u těch pojištění, 

která jsou lehká na pochopení. Autoři se shodují také na tom, že je velmi důležité aktivní 

vzdělávání klientů, ale také budování vztahů se zákazníkem v souvislosti s tvorbou produktů 

šitých na míru. A podle některých autorů je vývoj komunikace tak vyspělý, že do budoucna 

předpokládají, že klienti budou s pojišťovnama komunikovat pomocí různých kanálů, včetně 

mobilních. V České republice se tento trend začíná pomalu rozšiřovat, zákazníci komunikují 

s pojišťovnami prostřednictvím mobilních telefonů, internetu, apod. Dále bude podle 

odborníků důležité, jakým způsobem se změní legislativa v oblasti pojišťovnictví a v jaké 

podobě stát nastaví reformu. 

Český pojistný trh byl ovlivněn celkovým ekonomickým vývojem a situací na 

finančních trzích, dále regulátorními a legislativní změnami, ale také vývojem škodovosti. Ve 

vývoji životního a neživotního předepsaného pojistného na českém pojistném trhu můžeme 
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sledovat nárůst obou druhů pojištění. I když rok 2010 signalizuje lehký pokles v objemu 

neživotního pojištění, je to jen důsledek způsobený cenovou politikou jednotlivých pojistitelů, 

kteří snižují cenu pojistného, aby nalákali nového zákazníka.  

Pojišťovnictví je odvětví, kde dochází k nepředvídaným neznámým nebezpečím. A 

dnešní doba je charakteristická právě měnícím se charakterem rizik s možností nástupu zcela 

nových a dosud neznámých nebezpečí, a proto největší problémy vznikají právě identifikací 

rizik a předpovědí budoucích jevů. Největší problémy s identifikací a budoucí předpovědí 

rizika jsou právě ve výskytu a rozsahu přírodních katastrof, terorismem a technologickými 

faktory. Vyžaduje se tedy hledání nových, alternativních forem přenosu rizik a efektivnější 

forem zajištění. 

Díky trendu prodlužování lidského věku poukazují autoři na to, jak se bude měnit naše 

věková struktura. Nejedná se zde pouze o Českou republiku, ale touto problematikou je 

zasažen celý svět a demografické posuny ovlivní celé dnešní pojišťovnictví, které bude 

ovlivněno i v letech následujících. Někteří autoři se shodují na tom, že selhání trhu 

s dlouhověkostí muže být řešeno tím, že pojistné trhy začnou nabízet domácnostem větší 

výběr z oblasti produktů dlouhověkosti, tzn., že nynější pojistné produkty inovují a budou se 

snažit přizpůsobit je této rozrůstající se skupině populace. Dále někteří z autorů uvádějí, že je 

možné šířit riziko dlouhověkosti prostřednictvím vyvinutých zajistných trhů. 

Vnímání životního pojištění se v České republice razantně změnilo, lidé si již 

nepojišťují své nemovitosti, či jiné věci, jak bylo v letech dřívějších zvykem, ale myslí nyní 

více na zajištění sebe a svých blízkých v případě nepříjemných životních událostí. Navíc 

změny ve vývoji financování důchodů z dlouhodobého pohledu a snížení podílu sociálního 

pojištění na krytí potřeb ve stáří, si v této souvislosti začali uvědomovat závažnost problémů 

státního penzijního systému a možnost jeho řešení životním pojištěním. Díky těmto příčinám 

můžeme přisuzovat dlouhodobý nárůst předepsaného pojistného na životním pojištění. 

Důvodem zvyšování vývoje životního pojištění v ČR ale autoři upozorňují na možný závažný 

zásah ze strany státu, a to v zastropování výše provize pro pojišťovacího zprostředkovatele. 

Tento jev může mít pro vývoj životního pojištění závažné důsledky. 

Globálním trendem je celosvětový vývoj tlačený pod tlakem rostoucí homogenity ve 

světě, to vede k řízení a sbližování jednotlivých národních pojistných trhů. Důležitá je ale 

zároveň výrazná národní rozmanitost, kterou vykazuje individuálně každá země a bylo by 

nesmysl tento fakt přehlížet. 

Charakteristickým vývojovým trendem ve finanční oblasti je bankopojištění, což by se 

dalo popsat jako propojování jednotlivých druhů finančních služeb a současně majetkové 
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propojování finančních institucí. Je třeba ale říci, že v určitých konkrétních oblastech, jako 

zejména v prodeji životního pojištění, již nelze předpokládat další prohlubování tohoto trendu.  

Tím, že se zvyšuje počítačová a internetová gramotnost uživatelů, pojišťovny rychle 

reagovaly a v dnešní době již lze uzavírat některé pojistné produkty přes internet. Jedná se 

zejména o produkty neživotního pojištění, které jsou jednoduché na pochopení. V případě 

životního pojištění, které je pro samotného klienta složité, je stále potřeba osobního kontaktu 

s pojišťovnou či pojišťovacím zprostředkovatelem. Výjimku představuje úrazové pojištění, 

kde lze uzavírat on-line smlouvy. Přestože je ale počet smluv uzavřených přes internet 

v porovnání s jinými distribučními kanály nižší, on-line produkty se pevně usadily v portfoliu 

významných pojišťoven na českém pojistném trhu. 

Co se týče změn v regulačních pravidlech v České republice, ty budou mít obecně 

velmi významný dopad na odvětví pojišťovnictví.  
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4 MEZERY NA POJISTNÉM TRHU 

 

V pojišťovnictví se dějí věci, které nejsou úplně správné. Situace, která se děje na 

českém pojistném trhu se začíná ubírat špatným směrem. Co se týče nových pojistných 

produktů, ty jsou srozumitelné pouze pojistiteli, nikoliv zájemci o pojištění. A právě zájemce 

o pojištění by měl být ten na prvním místě. U jednotlivých pojistitelů převládá snaha uzavřít 

pojištění za každou cenu, ale klient pozná skutečnou kvalitu pojistné smlouvy až při likvidaci 

pojistné události. V této souvislosti by bylo proto dobré poukázat na mezery, které zatím 

pojistný trh neřeší a dále uvést pojistné produkty, které na českém pojistném trhu nejsou. 

 

4.1 Vývoj charakteru rizik v ČR 

Z hlediska přiblížení se potenciálním zájemcům o pojištění, je možné se připojistit na 

rizika, která jsou už například v jiných státech již zcela běžně pojistitelná. V níže uvedených 

případech autor uvádí pojistné produkty, které jsou na českém pojistném trhu zcela nové nebo 

zatím neexistují, proto by se tak mohli někteří pojistitelé nechat inspirovat. 

 

1. Zubní pojištění ve Švýcarsku 

Jedná se o druh pojištění, který je ve Švýcarsku velmi ceněný, poněvadž i v této zemi 

jsou náklady na materiál a výkon zubaře velmi vysoké. Pojištění funguje na principu odkupu 

určitého procenta nákladů za lékařské náklady. Například varianty pojistného produktu 

nazvaným Denta plus, nabízené největší zdravotní švýcarskou pojišťovnou Helsana, která 

poskytuje následující varianty. Je třeba říci, že toto pojištění je určeno pro pokrytí nákladů 

celé rodiny a platí po celém světě. 

 

 Varianta Light 300 – 75 % náhrady nákladů, až do maximální částky 300 

CHF/kalendářní rok 

 Varianta Bronze 1000 – 50 % náhrady nákladů, až do max. 1 000 

CHF/kalendářní rok 

 Varianta Silver 2000 – 75 % náhrady nákladů, až do max. 2 000 

CHF/kalendářní rok 

 Varianta Gold 3000 – 75 % náhrady nákladů, až do max. 3 000 

CHF/kalendářní rok 
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 Varianta Combi – 50 % náhrady nákladů, až do max. 1 000 CHF/kalendářní 

rok na zubní výdaje za 2 000 CHF a do 80 % limitu nákladů v částce 2 000 

CHF za kalendářní rok.
74

 

 

2. Pojištění počasí ve Spojených Státech Amerických 

 Počasí je nepředvídatelné, jedná se proto o rizikové pojištění, které hraje důležitou roli 

v dnešní globální ekonomice. Pro organizátory různých akcí a událostí toto pojištění poskytne 

náhradu zisku způsobené nepříznivými klimatickými podmínkami
75

. Jedná se o jeden 

z nejlepších způsobů, jak se vyhnout ztrátě kapitálu. Riziko v počasí není omezeno na 

konkrétní oblasti nebo roční období. Například pojištění nazývané v USA jako 

WeatherBacker nabízí: 

 pojištění z důvodu zrušení akce. 

Tento produkt poskytuje organizátorům různých venkovních akcí, na které má vliv 

počasí snížit finanční dopad události v případě nepříznivého počasí a to i v případě, není-li 

pojistná událost zrušena. V pojistných podmínkách jsou vymezena místa, která událost 

zahrnují a druh akce. Cílovými klienty bývají organizátoři těchto akcí, sponzoři, firmy, obce, 

různá jiná sdružení či samotní jednotlivci. Minimální pojistné činí 100 000 USD. 
76

 

  

Dalším typem pojištění, které se využívá nejen v USA, je pojištění počasí na dovolené, 

které nabízí cestovní kanceláře. Například ve Francii cestovní kanceláře Pierre et Vacances a 

FranceLoc nabízí speciální pojištění proti špatnému počasí, díky kterému dostane klient 

zpátky z ceny dovolené až 400 EUR, pokud z týdne proprší alespoň 4 dny.  Dalším případem, 

který můžeme jmenovat je ostrovní stát Barbados, který v roce 2009 přišel s novinkou v rámci 

programu Perfect Weather Guarantee, kdy vyplatí svým klientům 100 USD za každý den, 

pokud teplota v období 1.5. – 7.6.2009 bude nižší než 26 stupňů a zároveň naprší více než 5 

milimetrů srážek. S nabídkou pojištění počasí začaly ovšem i letecké společnosti, kdy 

například německá Lufhansa nabízela v roce 2009 cestujícím kompenzaci až 20 EUR za 

každý den, v případě, že jim na dovolené naprší více než 5 milimetrů srážek. Maximum však 

bylo 200 EUR za jednoho cestujícího. Podmínkou však byl odlet do vybraných 36 destinací 

v určitém období. České cestovní kanceláře zatím žádné pojištění počasí neplánují a to hlavně 

                                                
74 Čerpáno z webových stránek www.helsana.ch. 
75 Tím je míněno déšť, sníh, vítr, teplota, osvětlení, atd. 
76 Čerpáno z webových stránek www.acegroup.com. 
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z důvodu toho, že čeští turisté zatím nejsou tak finančně schopní, aby si dovolili masově 

cestovat do dalekých zemí
77

. 

Použití informací o klimatu se za posledních 15 let značně zvýšily, díky široké škále 

citlivých podniků na počasí. Snažili se účinně řešit finanční ztráty a řídit rizika spojená 

s různým počasím a klimatických podmínek. Dostupnost obou dlouhodobých údajů o jakosti 

a klimatických nových technologií umožnil vývoj produktů související se změnou klimatu od 

soukromého sektoru atmosférických vědců a subjekty s rozhodovací pravomocí. Další 

novinkou, která se používá především v pojišťovnictví je počasí-risk model, které definují 

potenciální závažné ztráty, počasí v celém regionu, kde je jen málo historických dat o 

existujících pojistných událostech
78

. 

 

3. Pojištění domácího mazlíčka ve Francii 

V dnešní době mají ve společnosti naši domácí mazlíčci, převážně psi a kočky 

významné postavení a někteří chovatelé investují už tak do svého domácího kamaráda nemalé 

sumy, nemluvě o případě, kdy jich majitel chová dokonce větší počet. Veterinární péče, 

například po dopravní nehodě našeho domácího mazlíčka se může vyšplhat až do značných 

částek, a proto pojišťovna Aon ve Francii navrhla plán, jak je pojistit. Toto pojištění se 

vztahuje pouze na kočky a psy a pokrývá náklady léčebných výloh v případě úrazu nebo 

nemoci vašeho domácího mazlíčka, které je zpoplatněno od 21 EUR za měsíc v závislosti na 

věku zvířete. Toto pojištění zahrnuje: 

 úhradu nákladů vzniklých při návštěvě veterináře, hospitalizaci, laboratorní 

analýze, radiologického vyšetření a nákup předepsaných léků, 

 náhrada může být proplacena až do výše 75 % vynaložených nákladů, ale je 

omezena limitem 2 000 EUR za rok
79

. 

Tento druh pojištění sice na českém pojistném trhu již byl zaveden, ale jedná se o 

poměrně moderní pojištění. Pojišťovny, které dokážou pojistit domácího mazlíčka, jsou Česká 

pojišťovna, a.s. s pojistným produktem Mazlíček, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 

s pojištěním Mazlík a Slavia pojišťovna, a.s. s produktem Pejsek a kočička. Ostatní 

pojišťovny, které nemají pojištění mazlíčků ve své produktové nabídce, umožňují pojistit 

alespoň krytí nákladů za škodu, kterou zvíře způsobí.  

 

                                                
77Čerpáno z webových stránek www.nasepenize.cz 
78CHANGON, David a Stanley CHANGON. Journal of Applied Meteorology & Climatology. 
79Čerpáno z webových stránek www.aonassurances.com. 
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Mezi další příklady pojistných produktů, které by mohly vzniknout v České republice, 

jsou například pojištění krádeže identity; pojištění za nadstandardní výkony
80

; pojištění 

operace očí, apod. Samozřejmě, že individuální pojistnou smlouvu lze domluvit i v České 

republice, ale není to tak zcela běžné jako v zahraničí, kde se lze pojistit prakticky skoro na 

všechno. Produkt musí mít ale logický a smysluplný obsah, a dále zde musí být zachován 

prvek nahodilosti. Na druhé straně, je zde třeba počítat také s vyšším pojistným. V případě, že 

produkt, o který má klient zájem, v České republice není, může klient zkusit využít možnosti 

jednotného vnitřního trhu a v rámci zemí EU si může sjednat toto pojištění i v zahraničí, 

v případě, že existuje tam. 

Vždy však platí jedno pravidlo, aby nám pojištění bylo k užitku a bylo cenově 

dostupné, je třeba se pojistit co nejdříve, tzn. již v mladém věku. Čím později se klient pojistí, 

tím je pojistka dražší a nedostupnější, nemluvě o přicházejících zdravotních problémech, na 

které klienta už pojišťovna nepojistí.
81

 

Závěrem je třeba říct, že ne všechny produkty lze přebírat z jiných států, poněvadž 

každý stát má svou národnostní mentalitu, svůj systém a specifická rizika, které jsou různé, 

pro každou zemi a tudíž ani samotné pojistné produkty nemohou být všude stejné. 

 

4.2 Demografický vývoj 

Demografické stárnutí populace lze charakteristikovat zejména relativním růstem 

v zastoupení osob ve věku nad 65 let. Jak již bylo dříve zmíněno, lidé kteří budou ve věku nad 

85 let, budou mít spoustu důsledků pro společnost, poněvadž tito lidé mají většinou horší 

zdravotní stav a vyžadují častější sociální a zdravotní péči. Bohužel zatím některé pojišťovny 

stále neumí pojistit důchodce v tomto pokročilém věku. Některé pojišťovny sice dokáží 

člověka pojistit životním pojištěním, ale některé maximálně do věku 75 let a to jen některý 

druh příčin. Což bude ale v roce 2050 bezpředmětné, poněvadž podle statistického úřadu bude 

v České republice více než 1 500 000 osob ve věku nad 75 let. Proto se nám rýsuje otázka, co 

tito lidé budou moct dělat dál? Navíc dnešní senioři se dožívají mnohem vyššího věku, 

znamená to snad, že se nebudou moci pojistit?  

Pokud pojistitelé neupraví své pojistné podmínky či nevytvoří nový pojistný produkt 

pro tuto část obyvatelstva. Bude se muset hledat jiná možnost, jak je zabezpečit. Nabízí se zde 

více možných řešení a to, že budou-li si chtít pojistitele své pojištěnce udržet, budou muset 

                                                
80 Například jde o náhrady kloubních preparátů, apod. 
81 Poněvadž se vytratí prvek nahodilosti. 
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upravit své pojistné podmínky a to ve smyslu maximálního věku. Je jasné, že pojišťovat pro 

případ smrti či trvalé následky úrazem jsou pro tuto část obyvatelstva už ne tak důležité a 

navíc pro pojistitele velmi rizikové, tudíž reálně neproveditelné. Ale například nemocniční 

denní dávky, tzn. pobyty v nemocnicích v případě úrazu či nemoci, které by si důchodci 

museli hradit ze svých úspor, by řešily alespoň částečný problém v případě této situace. 

Dalším možným řešením je samopojištění. To znamená, že si subjekt vytváří vlastní zdroje, 

kterými pak částečně nebo úplně pokryje neočekávané ztráty.
82

 

Demografický tlak nezasáhne jen samotné obyvatelstvo, ale rozptyluje také pozornost 

zaměstnavatelů v oblasti pojišťovnictví z dlouhodobého vysokoškolského profesního vzdělání 

stejně jako v podpoře profesních certifikačních studií a atestací. 

Demografická struktura obyvatelstva se mění v negativním pohledu na průběžně 

financovaných státních sociálních systémů, tzn. vlivem prodlužující se střední délky života a 

snižováním počtu narozených dětí se zvyšuje počet osob, které pobírají důchodové dávky, a 

snižuje se počet osob, které finančně do systému sociálního důchodového pojištění přispívají. 

A při nezměněných podmínkách v přístupu financování sociálního důchodového pojištění se 

bude do budoucna zhoršovat saldo tohoto účtu.  

V souvislosti se stárnutím obyvatelstva poukáže autor na možnosti pojištění 

jednotlivých pojišťoven. 

 

1. Investiční životní pojištění LOGIKA – UNIQA 

Pojišťovna UNIQA nabízí investiční produkt za těchto podmínek. Pojistná smlouva 

může být sepsána maximálně do věku 75 let. Trvalé následky úrazu budou pojištěnci 

vyplaceny od 0,5 % poškození podle rozsahu trvalých následků ohodnoceny určeny lékařem 

pojistitele v procentech dle příslušné oceňovací tabulky.  V případě, že bude klient 

hospitalizován s úrazem v nemocnici, bude mu vypláceno 200 Kč za den, a to od 15. dne 

pracovní neschopnosti, navíc mu bude vypláceno 200 Kč denního odškodného za den od 10. 

dne léčení s případným úrazem. Bude mu také vypláceno 400 Kč za pobyt v nemocnici od 1. 

dne v důsledku nemoci či úrazu.
83

 

Klient by za těchto daných podmínek platil měsíční pojistné ve výši 928,- Kč, více viz 

Příloha č. 6.  

                                                
82 Jedná se o disponibilní prostředky ve výši alespoň jednoho ročního příjmu. 
83 Čerpáno z pojistných podmínek pojišťovny UNIQA. 
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2. Investiční životní pojištění FLEXI – PČS 

Pojistný produkt Flexi od pojišťovny České spořitelny, by klientovi nabídl pojistnou 

smlouvu do věku 75 let a to včetně všech případných plnění dle zadaných kritérií.  Pojištění 

trvalých následků s progresivním plněním je od poškození 0,5 %. Pojištění denního 

odškodného v případě úrazu je 200 Kč a ve stejné výši 200 Kč, vypláceno od 15. dne pracovní 

neschopnost následkem nemoci
84

, ale tyto dvě pojištění nelze spolu sčítat. Pojištění 

hospitalizace z důvodu úrazu či nemoci je vypláceno od 1. dne za pobyt v nemocnici. 

Novinkou je, že klientům, kteří již měli vážnější úraz, neumožňuje sjednat úrazové pojištění 

na vyšší částky. Nově nebude docházet k snižování pojistné částky z důvodu poškození části 

těla, ale klientům na tuto část těla bude provedena výluka. 

Klient by za těchto daných podmínek platil měsíční pojistné ve výši 1 027,-  Kč, více 

viz Příloha č. 7. 

 

3. Investiční životní pojištění SMART – ING 

Pojistný produkt Smart u pojišťovny ING nabízí klientovi pojistnou smlouvu, která 

může být sepsána maximálně do věku 75 let. Na tuto dobu lze sjednat pojištění pro případ 

smrti, ale pojištění trvalých následků sice od plnění 0,001 % poškození s progresivním 

plněním bude pojištěna jen na dobu 45 let. Co se týče pojištění hospitalizace následkem 

úrazu, zde pojišťovna sice poskytne zdarma denní dávku ve výši 200 Kč, je ale pravdou, že 

pouze po dobu 40 let. V případě pobytu v nemocnici z důvodu nemoci či úrazu, bude 

klientovi hrazena výplata od 1. dne ve výši 400 Kč, které lze uzavřít v pojistné smlouvě taktéž 

pouze po dobu 40 let. Denní dávky za dobu léčení úrazu a pracovní neschopnost úrazem, 

který je vyplácen od 15. dne je s 10 % bonusem sjednán ve výši 200 Kč na den. 

Klient by za těchto daných podmínek platil měsíční pojistné ve výši 1 069,- Kč, více 

viz Příloha č. 8. 

 

4. Investiční životní pojištění Evoluce – ČPP 

Pojistný produkt Evoluce u České podnikatelské pojišťovny nabízí klientovi základní 

pojištění, které je fixně stanovené ve výši 5 000 Kč pro případ smrti. Pojistná smlouva může 

                                                
84 Pojištění pracovní neschopnosti až do výše 75 let. 
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být sepsána až do věku 85 let. Pojištění dále umožňuje vyplácet úrazové pojištění v případě 

trvalých následků již od 0,001 % poškození.
85

 

Jana Nováková by za těchto daných podmínek platila měsíční pojistné ve výši 1 043,- 

Kč, více viz Příloha č. 9. 

  

Z příkladů je patrné, že rozdíly pojišťoven se v zásadě na první pohled liší v detailech, 

ale ve skutečnosti mohou být právě tyto detaily v pojistném plnění velmi důležité. Například 

jen některé pojišťovny dokáží pojistit klienta na všechny rizika do věku 75 let, a vzhledem 

k trendu stárnutí obyvatelstva budou mít výhody právě tyto pojišťovny, které dokáží pojistit 

na rizika alespoň do tohoto věku. Některé pojišťovny už dokáží pojistit klienta na pojistnou 

dobu do věku 85 let, ale na českém pojistném trhu se jedná spíše o výjimky. Jiné konkurují 

zase rozsahem trvalých následků, umožňují klientovi plnění už od 1 %, ale zase na úkor doby 

platnosti smlouvy, většinou je v tomto případě v pojistné smlouvě omezena doba, po kterou 

má klient ještě nárok na plnění. Co se týče denního odškodného z důvodu úrazu a pracovní 

neschopnosti z důvodu nemoci, je třeba si dát pozor, zda pojišťovny tyto dvě pojištění sčítají a 

taktéž do jaké doby bude pojistné plnění ještě hrazeno. 

 

4.3 Zvyšování významu životního pojištění 

Nepředvídavost a nejistota spojena s individuální délkou života a újmami na zdraví 

každého jednotlivce a s tím spojené ekonomické dopady na rodinu a nejbližší osoby byly a 

stále jsou v dnešním moderním světě závažným objektivním důvodem pro hledání způsobů, 

jak tato životní rizika zejména v ekonomickém smyslu řešit.
86

   

Mladí a zdraví lidé jsou ideálním obrazem každého lidského života. I tato skutečnost 

ovšem není věčná, a jak říká jedno moudré přísloví, kdo je připraven, není překvapen. 

Pojištění pro mladé lidi je, jak by mohl někdo namítat přece zbytečné, vždyť jsem zdravý a 

nic mi není, pojištění tudíž nepotřebuji. A právě tito lidé si vzpomenou na dobré pojištění, ale 

bohužel až v době, když se jim přihodí nepředvídaná nahodilá událost, ale to už je 

samozřejmě pozdě. Poněvadž nejsou-li dobře pojištěni, a tím krytí, může si i takto mladý 

člověk dramaticky znepříjemnit svůj život. Nejedná se jen o výlohy spjaté s touto situací, ať 

                                                
85 Čerpáno z pojistných podmínek České podnikatelské pojišťovny. 
86 DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 
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už se jedná o nemoc, úraz či dokonce samotnou smrt, ale jedná se i o následky, které se 

s člověkem mohou táhnout až do zbytku jeho života, a tudíž mohou nepříjemně ovlivnit nejen 

jeho situaci, ale i situaci celé jeho rodiny a blízkých. Poněvadž mladí lidé většinou nemají k 

dispozici finanční prostředky, kterými by pokryly vysoké finanční náklady spojené například 

se samotnou léčbou a léčebnými výlohy. Mladí a zdraví lidé většinou nemají při sjednání 

pojištění žádný problém nebo jen minimální, avšak právě u starších osob či již velice 

rizikových občanů se může stát, že pojišťovna odmítne pojistit, a to zejména ze zdravotních 

důvodů. V případě, že by je pojišťovna skutečně pojistila, může žádat podstatně vyšší pojistné 

než u mladých lidí, protože podstupuje vyšší riziko. Také v případě, že si chceme vzít úvěr 

nebo hypotéku, bývá životní pojištění vyžadována a jeho absence může vyvolat řadu 

nepříjemností.  

Základním účelem životního pojištění je finančně zajistit osoby blízké v případě smrti 

nebo na dožití pojištěného. Na českém trhu životního pojištění rozlišujeme dva základní typy 

pojistek. Jedná se o rizikové a kombinované, proto by si měl klient uvědomit, za jakým 

účelem chce životní pojištění uzavřít a zároveň zvážit své finanční možnosti. Pokud klient 

potřebuje pouze krytí rizik, ať z důvodu finančních závazků či rodině je finančně i jinak 

nejvýhodnější rizikové životní pojištění a případně k tomu ještě úrazové připojištění. U tohoto 

typu pojištění jde celé pojistné klienta na krytí rizik, která se ve smlouvě ujednají a zpravidla 

se u nich nespoří. V případě, že si klient přeje prostřednictvím životního pojištění i spořit, 

nabízí se mu právě kombinované typy, jako je kapitálové životní pojištění nebo investiční 

životní pojištění. U těchto typů pojištění se pojistné rozděluje v poměru, který si klient určí 

v pojistné smlouvě na rizikovou a spořící část. Kapitálové životní pojištění garantují svým 

držitelům zhodnocení svých úspor a sjednání konkrétní částky na smrt a dožití. V praxi to 

znamená, že již při podpisu klient ví, kolik dostanou jeho blízcí, v případě jeho smrti nebo 

kolik dostane sám klient při dožití. U investičního životního pojištění může klient získat vyšší 

zhodnocení než u kapitálových pojistek, ale není zde jistota výdělku. I když si klient může 

vybrat investiční strategii a pojistnou ochranu, vždy si ale sám nese investiční riziko. 

Investiční životní pojištění se ale na rozdíl od kapitálového životního pojištění dá poměrně 

flexibilně upravovat podle aktuální životní situace. Je zde výhoda i co se týče odpočtu z daní, 

ale pojistná smlouva musí splňovat dle zákona o dani z příjmu několik základních 

podmínek.
87

 V případě splnění všech podmínek daných zákonem o dani z příjmů si 

                                                
87 Klient musí mít sjednáno pojištění, které slouží za účelem dožití, pro případ smrti či na důchodové 

připojištění. Pojistná smlouva musí být uzavřena na minimálně 5 let a do 60 let věku. A obsahuje-li pojištění 

pevnou částku na dožití, je její minimální výše 40 000 Kč u pojistek 5 – 15 let a 70 000 Kč u pojistek nad 15 let. 
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zaměstnanec či osoba samostatně výdělečně činná smí ročně odečíst z daňového základu až 

12 000 Kč. 

V případě změny kapitálového životního pojištění se ale musí odpočet z daní zpět 

vrátit, v tomto případě je tento typ pojištění velmi nevýhodný, poněvadž se sjednává na delší 

dobu a je obtížné předvídat klientovu platební schopnost. V tomto případě je proto pro klienta 

dobré, aby si své životní pojištění zaměřil pouze na rizikové pojištění a šetření prováděl jiným 

způsobem. 

I přesto můžeme na Obr. 4.1 vidět, že největší podíl na českém pojistném trhu zaujímá 

pojištění spojené si investičním fondem, jež dosáhlo v roce 2010. Proto i další srovnání 

pojistných produktů bude zaměřeno právě na investiční životní pojištění. 

 

Obr. 4.1 Struktura trhu s životním pojištěním v roce 2010 

 

Zdroj: ČAP, výroční zpráva 2010, Dostupné z: 

http://www.cap.cz/ItemF.aspx?list=DOKUMENTY_01&view=pro+web+Výroční+zprávy. 

 

Ke srovnání pojistných produktů napomohly aplikace kalkulátoru jednotlivých 

pojišťoven pro výpočet měsíčního pojistného níže uvedených pojišťoven. Aby podmínky byly 

pro všechny pojistitele vyrovnané, rozhodl se autor pro délku pojištění do 75. roku věku 
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dožití.
88

 Porovnávány byly produkty investičního životního pojištění, kde bylo použito 5 - 

7 % zhodnocení úspor v závislosti na nabídce dané pojišťovny. 

  

5. Investiční životní pojištění LOGIKA – UNIQA 

Na základě daných podmínek, by klient platil měsíční pojistné ve výši 928,- Kč a v 75 

letech by měl dostat vyplaceno částku až ve výši 1 081 233,- Kč při sjednaném 7 % 

zhodnocení jeho úspor nebo 409 980,- Kč při sjednání 5 % zhodnocení úspor. Více viz 

Příloha č. 6.  

 

6. Investiční životní pojištění FLEXI – PČS 

Klientovi bylo nastaveno 5 % zhodnocení jeho úspor. Pojišťovna navíc slibuje až 

50 286,- Kč za bezeškodní průběh za celou dobu trvání pojistné smlouvy. Jinak za těchto 

stanovených podmínek by klient platil měsíční pojistné ve výši 1 027,-  Kč a ve věku 75 let 

mu může být vyplaceno až 532 148,- Kč. Více viz Příloha č. 7. 

 

7. Investiční životní pojištění SMART – ING 

Klientovi byla zvolena strategie, při které mu bylo nastaveno 7 % zhodnocení jeho 

úspor.  Za těchto daných podmínek by platil měsíční pojistné ve výši 1 069,- Kč. Při dožití 

věku 75 let mu může být vyplacena částka až ve výši 637 364,- Kč. Více viz Příloha č. 8. 

 

8. Investiční životní pojištění Evoluce – ČPP 

Klientovi byla zvolena progresivní strategie alokace pojistného a je možné počítat až 

s 6 % výnosem ze spoření. Za daných podmínek by platil měsíční pojistné ve výši 1 043,- Kč 

a při dožití 75 let by mohl získat až částku ve výši 996 665,- Kč. Více viz Příloha č. 9. 

  

 Závěrem je třeba říct, že charakteristickým rysem investičního životního pojištění je 

skutečnost, že klient prostřednictvím pojišťovny investuje, čili nese spolu s pojišťovnou 

riziko. To znamená, že cena jednotek podílových fondů může jak v průběhu investování růst, 

                                                
88 Poněvadž ne všechny pojišťovny umožnily pojistit osobu na delší dobu než do věku 75 let. 
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tak klesat, proto si klient nemůže být nikdy 100 % jist, zda mu bude kapitálová hodnota při 

předpokládaném zhodnocení vyplacena. V případě, že klient chce mít konzervativní 

garantované zhodnocení, měl by využít kapitálové životní pojištění, které mu zaručuje nízký, 

ale jistý zisk. Klient by si měl ale také uvědomit, zda se mu vyplatí právě tento druh 

pojistného produktu z toho důvodu, jestli ve finále pojišťovně nezaplatí víc, než se mu na 

konci pojistné doby vůbec vrátí. 

 

4.4 Analýza investičního životního pojištění 

Produkty životního pojištění je možné hodnotit podle různých parametrů. Mezi hlavní 

parametry spolu s kapitálovou vybaveností a důvěryhodností pojišťovny, která produkt nabízí, 

náleží: 

1. Základní parametry
89

 

2. Rozsah a kvalita pojistného krytí
90

 

3. Variabilita životního pojištění
91

 

4. Nákladovost
92

 

5. Fondy návazné na pojištění
93

 

6. Další parametry a speciality
94

 

 

Na základě porovnání všech těchto výše uvedených parametrů je možné učinit rozhodnutí o 

výběru konkrétního pojistného produktu pro daný obchodní případ. Protože kalkulačky 

pojišťoven nezohledňují veškeré poplatky spojené s pojištěním a používají různá úročení, pro 

porovnání nákladovosti a vyčíslení hodnoty investice na konci pojištění se používají ukazatele 

PER
95

 a TANK
96

 spolu s vyčíslením v modelu vývoje investičního životního pojištění se 

stejnými parametry. Ke srovnání investičních životních pojištění jednotlivých pojišťoven 

poslouží srovnávací tabulky investičních životních pojištění a ukazatelů PER a TANK, více 

viz Příloha č. 10. Zde můžeme vidět, že náklady na investiční produkty se pohybují v rozmezí 

                                                
89 Vstupní a výstupní věk, minimální a maximální pojistná doba, atd. 
90 Definice pojistných událostí, možnosti změn a další ustanovení. 
91 Provázanost jednotlivých pojištění na smlouvě, rizikové a investiční části. 
92 Výše poplatků z pojistného a z hodnoty obhospodařovaných aktiv. 
93 Možnosti investování, ochrana investičního rizika apod. 
94 Jde například o zkoumání zdravotního stavu, nestandardní benefity, atd. 
95 Ukazatel udává, jaká část zaplaceného pojistného je spotřebována na poplatky. 
96 Je ukazatel nákladovosti, použitelný pro jakýkoliv investiční produkt. Procentem vyjadřuje, jak drahý je určitý 

investiční produkt. 
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29,8 % - 48,6 % v závislosti na propracovanosti produktu. V případě poplatků za pojistné z 

investičního produktu, můžeme vidět, že tvoří 3 % - 16,3 % z ceny pojistného. 

Ukazatele PER a TANK nejsou zatím mezi potenciálními zájemci o pojištění ani 

některými samotnými pojišťovacími zprostředkovateli či finančními poradci tolik známé. 

Přitom se ale jedná o praktické ukazatele, které slouží k ochraně klienta a dále mají také za 

úkol pomoci finančním poradcům při výběru té správné alternativy.
97

  

 

4.5  Technologický vývoj 

V souvislosti s on-line poptávkou po pojistných produktech existují pojišťovny, které 

reagovaly rychle na tuto událost a nabízejí již pojistné produkty přes internet. Které 

pojišťovny to jsou a které on-line produkty nabízejí, můžeme shlédnout, viz Příloha č. 11. Je 

třeba ale říci, že i když pojišťovny podporují klienty, a snaží se jim vycházet vstříc formou 

různých slev při sjednávání těchto on-line pojistných produktů, odpadá jim tímto spousta 

nákladů. Ovšem klient může někdy na svou samostatnost i doplatit, a to v případě nevyzná-li 

se dobře ve vybraném pojistném produktu či nemá dobře či vůbec přečteny pojistné podmínky 

dané pojišťovny. 

Další relativní novinkou na českém pojistném trhu je sjednání pojištění 

prostřednictvím mobilního telefonu. Jedná se o produkt cestovního pojištění a tuto 

vymoženost zatím provozují pojišťovny UNIQA, Česká podnikatelská pojišťovna, Generali a 

ČSOB pojišťovna. Do budoucna projevily o tuto služby zájem Allianz pojišťovna a 

pojišťovna Kooperativa.
98

 

Existuje několik pojišťoven, které SMS pojistky nevyužívají a ani tuto službu 

zákazníkům zavádět neplánují. Například Česká pojišťovna se snaží se od konkurence odlišit 

tím, že zavedla pro chytré telefony aplikaci Pojišťovna, čímž zase jiným způsobem 

zjednodušuje služby klientům. 

 

                                                
97 Klient si pak dokáže představit, kolik procent tvoří náklady na samotný pojistný produkt, poplatky, provize 

pojišťovacím zprostředkovatelům a popř. jiné náklady. Interní materiály Partners, www.t-a-n-k.eu, 

www.podilovelisty.cz 
98 Čerpáno z webových stránek www.penize.cz. 
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4.6 Poptávka po pojistných produktech 

Další poptávkou po pojištění jsou tzv. rizikové sporty, o které je podle pojišťoven 

dlouhodobý zájem. Například ČSOB pojišťovna zaregistrovala v roce 2008 objem uzavřeného 

pojištění navýšení oproti roku 2007 o čtvrtinu a pojišťovny čekají do budoucna další zvýšení 

poptávky. Velice populární je kromě již běžných sportů jako je například windsurfing nebo 

jachting, i nové sporty typu zorbing nebo zdolávání zajištěných cest typu via ferrata.  Mezi 

rizikové sporty například patří: skialpinismus do 5 000 m n. m. včetně, vysokohorská turistika 

do 5 000 m n. m. včetně, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40 

m včetně, cyklokros apod.
99

 

Pojišťovny se chtějí od sebe různými speciálními nabídkami odlišit, aby nalákali na 

své služby klienta, proto výčet nepojistitelných sportů v rámci cestovního pojištění, má každá 

z pojišťoven jinak formulovaný a až na výjimečné případy, má každá z nich specifikovány 

pojistné podmínky jinak. Pro ukázku v rozdílech jednotlivých pojišťoven, byly vybrány tyto 

tři pojišťovny, které upozorňují na nemožnost pojištění určitých druhů sportů a činností, viz 

níže. 

1. ČSOB pojišťovna, a.s. 

Klienta nepojistí, pokud se chce věnovat jakémukoliv sportu nebo činnosti v rámci 

veřejně organizovaných soutěží a přípravy na ně, jakékoliv provozování profesionálního 

sportu včetně přípravy, dále automobilovému či motocyklovému sportu; vysokohorské 

turistice, alpinismu a skialpinismu ve výšce nad 5 000 m n. m.; bezmotorovému a 

motorovému létání; raftingu či jinému sjíždění divokých řek nad 3. stupeň obtížnosti při 

nezvýšeném průtoku vody; potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 

více než 40 metrů; výprav a expedicí do míst s extrémními klimatickými či přírodními 

podmínkami aj. 

2. Allianz pojišťovna, a.s. 

V případě, že by chtěl klient provozovat horolezectví, letecký sport, lyžování či 

snowboarding mimo místa určena k provozování těchto sportů, motoristické sporty, 

sportování v extrémních podmínkách a terénech, vysokohorskou turistiku nad 5 000 m n. m., 

a jiné sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti, dále veškeré profesionální sporty. 

 

                                                
99 Čerpáno z webových stránek www.opojisteni.cz. 
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3. Česká pojišťovna, a.s. 

Nepojistitelné sporty, které jsou vyloučeny z pojištění, můžeme jmenovat provozování 

artistických čísel, bungee jumping, canyoning, činnost při zajíždění motorových vozidel a při 

provádění typových zkoušek, činnost továrních jezdců motorových vozidel, fourcross, 

kaskadéři, kitesurfing, krotitelé šelem, skialpinismus, výpravy do míst s extrémními 

klimatickými nebo přírodními podmínkami, zimní sporty pro jízdu mimo upravené a pro 

veřejnost otevřené sjezdové a běžecké trati.
100

 

 

 Je třeba zde říct, že každá pojišťovna má ve své nabídce rozdíly oproti konkurenci a 

dokáže pojistit na jiný nahodilý jev. Proto by si měl klient vybrat právě tu pojišťovnu, která 

dokáže pojistit ten rizikový sport, který po ní právě požaduje.  

 

4.7 Dílčí závěr 

Zájemci o pojištění mají na pojistné produkty čím dál větší nároky a požadují takové, 

které nemusí být zcela obvyklé. I když existují druhy pojištění, které na českém pojistném 

trhu ještě nejsou, je možno vidět, že Česká republika v rozvoji nových produktů nezaostává. 

Je to nejspíš způsobené tím, že pojišťovny na českém pojistném trhu jsou ovlivněny převážně 

zahraničním kapitálem, a tudíž se nově vyvinuté pojistné produkty dostávají až k nám. Pokud 

i přesto klient nenašel na českém pojistném trhu pojistný produkt, který by vyhovoval jeho 

požadavkům, může využít jednotný vnitřní trh EU a sjednat si požadované pojištění v některé 

z členských zemí, která ho vlastní v portfoliu svých služeb.  

Demografická struktura obyvatelstva se mění v negativním slova smyslu a bude třeba 

do budoucna řešit tento vznikající aktuální problém. Pojišťovny budou muset rychle 

přizpůsobit novým reformám či regulačním změnám právě v oblasti důchodového systému. 

Češi už začali konečně vnímat životní pojištění jako důležitou součást svého života. I 

když obecně platí, že srovnání jednotlivých životních pojištění není zcela jednoduché. Je zde 

vyžadováno dostatek času a snaha orientovat se v pojistných podmínkách jednotlivých 

pojišťoven. Každá pojišťovna se snaží určitým způsobem nalákat klienta na své výhody, které 

nabízí a vyzdvihává většinou to, co má ve své nabídce nejlepší na pojistném trhu. Bohužel je 

třeba říci, že se zde musí brát také ohled na druhou stránku věci a na další faktory, které 

                                                
100 Čerpáno z webových stránek www.srovnavac.cz. 
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například už pro klienta tak výhodné být nemusí v souvislosti s pojistnými podmínkami u 

jiného pojistitele. V tomto případě je proto dobré vyžádat si služeb finančního poradce či 

pojišťovacího zprostředkovatele, který má možnost provést porovnání jednotlivých 

konkurenčních pojistných produktů a je touto službou nejblíže k potřebám samotného klienta. 

Měl by se snažit poznat svého klienta a umět se vžít do jeho situace, aby mu dokázal vybrat 

optimální variantu. Jako klient je dobré se u něj informovat, s kolika pojistiteli má sjednanou 

smlouvu a díky tomuto zjištění bychom jako klienti měli mít tu největší jistotu toho, že právě 

on nám pomůže vybrat ten nejvýhodnější pojistný produkt šitý nám na míru.  

V souvislosti s investičním životním pojištěním, které tvoří na českém pojistném trhu 

největší podíl, se seznamujeme s ukazateli nákladovosti, které jsou pro pojišťovací 

zprostředkovatele, finanční poradce a samotné klienty velmi důležité. Bohužel je třeba říct, že 

na druhou stránku málo propagované. V dnešní době je důležité aktivně vzdělávat klienty 

v této oblasti, poněvadž se jedná o poměrně složité a velmi důležité životní rozhodnutí, které 

může jedinci razantně ovlivnit život.   

 Dalším vývojovým trendem, ke kterému se pojišťovny na českém pojistném trhu 

uchýlily, je využívání technologického vývoje. Ať už se jedná o několik pojišťoven, které 

nabízejí pojistné produkty přes internet. Vývoj se posunul už tak dopředu, že je již možno 

sjednat si pojištění přes mobilní telefon, a to pomocí SMS či aplikací navrhnutou pro chytré 

telefony. 

 I přes velké množství pojistných produktů, které pojišťovny nabízejí, jak již bylo dříve 

zmíněno, klienti mají stále větší nároky, a tudíž poptávají speciální pojistné produkty. 

Například produkty spojené s vyšším pojistným rizikem, zde se pojišťovny v nabídce velmi 

liší. Některá pojišťovna dokáže připojistit rizikový sport, který může mít jiná pojišťovna ve 

sportech nepojistitelných a naopak. 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce si kladla za cíl popsat samotné trendy v pojišťovnictví a naznačit, 

jakým směrem se budou ubírat do budoucna. Dílčím cílem bylo kriticky reagovat na 

problémy a mezery na pojistném trhu. 

Jednotlivé vývojové trendy, které vyplývají z této práce, mají významný vliv na dění 

na českém pojistném trhu. Nyní si samotné trendy představíme. 

Oblast pojistného trhu je velmi citlivá na jakékoliv změny, které přicházejí. Můžeme 

říct, že jednou z důležitých změn, která ovlivnila Českou republiku, je její vstup do EU a 

s touto událostí související zavedení jednotného vnitřního trhu. Díky této události se Česká 

republika musí přizpůsobit regulačním pravidlům. Nejvýznamnější změnou, která výrazně 

ovlivní celý český pojistný trh, bude implementování směrnice Solvency II, která se plánuje v 

roce 2014. Směrnice má přinést vyšší kontrolu nad hospodařením jednotlivých pojišťoven a 

zdokonalení řízení rizik. V praxi to bude znamenat, že pojišťovny budou muset udržovat 

určitou míru kapitálu, aby byly schopné krýt rizika svých klientů, ale tato skutečnost bude 

vést na druhé stránce ke zdražení pojistných produktů. 

 Situace na finančních trzích a ekonomický vývoj je dalším článkem, který ovlivňuje 

český pojistný trh. Ve vývoji předepsaného pojistného na pojistném trhu ČR můžeme 

zaznamenat dlouhodobý růst obou druhů pojištění, jak životního, tak neživotního. I když by 

se zdálo na první pohled, že rok 2010 se stal pro neživotní pojištění stagnujícím, tato příčina 

je způsobena vysokou konkurencí jednotlivých pojistitelů, kteří snižují cenu pojistného, aby 

nalákali nového zákazníka. Velký boom naopak zažívá životní pojištění, speciálně pak 

produkt investičního životního pojištění. Obecně vnímání životního pojištění se ČR se 

postupně zlepšuje. Lidé více myslí na zajištění sebe a svých blízkých v případě 

nepředpokládané nahodilé události, která jim razantně ovlivní jejich život. Ovšem zvyšování 

životního pojištění může ovlivnit také připravovaný zásah ze strany státu, a to v možném 

zastropování výše provizí pojišťovacích zprostředkovatelů, což může výrazně ovlivnit jeho 

postupně se zvyšující vývoj. 

 Odborníci předpokládají, že vývoj na pojistném trhu bude v oblasti životního pojištění 

stále narůstat. Dále se domnívají, že v nejbližších letech mnoho nových pojistných produktů 

nepřibude, a také že poroste prodej pojistných produktů přes internet, ale převážně u těch 

produktů, které jsou lehké na pochopení. Shodují se také na tom, že komunikace se bude dále 
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vyvíjet pomocí různých kanálů, včetně mobilních. Technologický vývoj už poznamenal i 

Českou republiku, na pojistném trhu se již objevují pojišťovny, které nabízejí pojistné 

produkty přes internet, a tento trend začíná mít svou stálou klientelu a buduje si pevnou pozici 

na trhu.  Dokonce je technologický vývoj tak na vzestupu, že již pár pojišťoven umožňuje 

sjednání pojištění přes mobilní telefon a to pomocí SMS či aplikace navrhnuté speciálně pro 

chytré telefony. 

 Dalším trendem, který můžeme na pojistném trhu zaznamenat, je stále nově vznikající 

rizika, které nelze nikdy do budoucna předvídat. Je třeba proto hledat nové, alternativní řešení 

ve formě přenosu rizik a efektivnější formy zajištění.  

 Závažným nastupujícím trendem, který není jen záležitostí České republiky, je 

posouvání věkové hranice důchodu, vzhledem k prodlužování lidského života. Tyto posuny 

dramaticky ovlivní celé pojišťovnictví, které jim bude muset čelit a bude třeba najít určitou 

alternativu řešení problému. Někteří autoři poukazují na selhání trhu s dlouhověkostí a tvrdí, 

že situace může být řešena tím, že pojišťovny začnou nabízet více druhů pojistných produktů 

určených právě pro tuto skupinu obyvatelstva. Jiní autoři zase tvrdí, že je třeba efektivního 

využití zajistných trhů a samofinancování. 

I když existují pojistné produkty, které na českém pojistném trhu nemusíme nalézt, 

v souvislosti se vstupem České republiky do EU, si klient může v rámci jednotného vnitřního 

trhu sjednat požadované pojištění v některé z členských zemí, která takový pojistný produkt 

nabízí. Můžeme také konstatovat, že pojišťovny v rozvoji nových pojistných produktů 

nezahálejí. Jednou z příčin je zajisté to, že pojišťovny na českém pojistném trhu jsou 

ovlivněny převážně zahraničním kapitálem, a proto nové pojistné produkty jsou inspirovány 

produkty z jiných zemí. 

V zásadě neexistuje jediná univerzální pojišťovna, která by pokryla všechny 

potenciální rizika. Každá z pojišťoven je výhodná na něco jiného, je jen důležité najít tu 

optimální variantu. Klient by se měl ale začít vzdělávat v oblasti pojišťovnictví, aby nebyl 

tolik vázán sliby pojišťovacích zprostředkovatelů a udělal si sám svůj obrázek o situaci na 

českém pojistném trhu. 
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- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne …………… 

 

 

……………………………… 

                                  Lucie Kaplarczyková 
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Příloha č. 1 Srovnání jednotlivých kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů 

 Vázaný pojišťovací 

zprostředkovatel 
Podřízený pojišťovací 

zprostředkovatel 
Výhradní pojišťovací 

agent 
Pojišťovací agent Pojišťovací makléř 

Úprava v zákoně PZ 

 
§ 5 § 6 § 6, (také § 5) § 7 odst. 1-2, 4-6 § 8 

Zastoupení 

pojišťoven/ 
zprostředkovatele 

Jedna a více 

pojišťoven 

Pouze jeden 

zprostředkovatel 

Pouze jedna 

pojišťovna 

Jedna a více 

pojišťoven 
Zájemce o pojištění 

Portfolio produktů 
Pouze nekonkurenční 

produkty 

Produkty, které 

nabízí zastupovaný 

zprostředkovatel 

Produkt jedné 

pojišťovny 

Konkurenční 

produkty 

Konkurenční 

produkty 

Stupeň odborné 

způsobilosti 

 
Základní Základní Základní Střední Vyšší 

Doložení odborné 

způsobilosti 

 

 

 

 

 

Písemné prohlášení 

pojišťovny 

Písemné prohlášení 

výhradního 

pojišťovacího agenta, 

pojišťovacího agenta 

nebo pojišťovacího 

makléře 

Písemné prohlášení 

pojišťovny 

Doklad o absolvování 

odborného vzdělání 

nebo vykonání 

odborné zkoušky 

Doklad o absolvování 

odborného vzdělání 

nebo vykonání 

odborné zkoušky 

Oprávnění inkasovat 

pojistné 

 
Ne Ne 

Ano, dohodne-li se 

s pojišťovnou 

Ano, dohodne-li se 

s pojišťovnou 

Ano, dohodne-li se 

s pojišťovnou 

Oprávnění 

zprostředkovávat 

výplatu pojistného 

plnění 

Ne Ne 
Ano, dohodne-li se 

s pojišťovnou 

Ano, dohodne-li se 

s pojišťovnou 

Ano, dohodne-li se 

s pojišťovnou 

Spolupráce 

s podřízeným 

pojišťovacím 

zprostředkovatelem 

Ne Ne Ano Ano Ano 
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Vázaný pojišťovací 

zprostředkovatel 
Podřízený pojišťovací 

zprostředkovatel 
Výhradní pojišťovací 

agent 
Pojišťovací agent Pojišťovací makléř 

Povinnost uzavřít 

profesní pojištění za 

škody 

Ne (odpovědnost 

přebírá pojišťovna/y, 

se kterými má 

smlouvu o 

spolupráci) 

Ne (odpovědnost 

přebírá 

zprostředkovatel, pro 

kterého je činný) 

Ne (odpovědnost 

přebírá pojišťovna, se 

kterou má smlouvu) 

Ano (pojistná 

smlouva dle § 7 odst. 

5 nebo písemné 

prohlášení 

pojišťovny o 

odpovědnosti za 

pojišťovacího agenta) 

Ano, (pojistná 

smlouva dle § 8 odst. 

5) 

Podmínka 

důvěryhodnosti 
Ano Ano Ano  Ano Ano 

Zápis do registru Ano Ano Ano Ano Ano 

Správní poplatek za 

registraci 
2.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč 10.000,- Kč 10.000,- Kč 

Zdroj: Krügerová Martina, přednáška 1.11.2011, Pojistné právo v podnikatelské praxi,  EKF,VŠB – TU OSTRAVA, vlastní zpracování 
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Příloha č. 2 Vztahy se zájemci o pojištění  

(1. Vztahy pojistitel,pojistník, pojištěný; 2. Vztahy pojistník = pojištěný a pojistitel; 3.vztah pojištěný = pojištěný, obmyšlený, pojistitel; 4. Vztah 

pojištěný = pojištěný, pojistitel, poškozený) 

 

        
 

 

   
 

 

 

Zdroj: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví, s. 41-42, vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 Budoucí vývoj složení obyvatel podle hlavních věkových skupin v ČR za období 2002-2050 

 

Zdroj: ČSÚ, http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=34&PHPSESSID=dccb9f08e8cd6c53567572514dcb43d1 
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Příloha č. 4 Budoucí vývoj počtu osob ve věku nad 65 let v ČR za období 2002-2050 

  

Zdroj: ČSÚ, http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=34&PHPSESSID=dccb9f08e8cd6c53567572514dcb43d1 
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Příloha č. 5 Budoucí vývoj složení obyvatel nad 65 let podle vybraných věkových skupin v ČR za období 2002-2050 

 

Zdroj: ČSÚ, http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=34&PHPSESSID=dccb9f08e8cd6c53567572514dcb43d1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Příloha č. 6 Investiční pojištění LOGIKA - pojišťovna UNIQA 
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Příloha č. 7 FLEXI životní pojištění – Pojišťovna České spořitelny 
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Příloha č. 8 Životní pojištění ING SMART  
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Příloha č. 9 Životní pojištění Evoluce – Česká podnikatelská pojišťovna 

 



14 
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Příloha č. 10 Srovnávací tabulky investičních životních pojištění a ukazatelů PER a TANK 
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Zdroj: Interní materiály Partners 
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Příloha č. 11 Přehled pojistných produktů, které je možno sjednat přes internet 

 

Zdroj: ČAP, www.cap.cz/Item.aspx?item=On-line+produkty&typ=HTML 


