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Anotace 

Bakalá!ská práce se zabývá vývojem pojistného trhu od dob minulých až po 
sou#asnost a postavením klient$ na pojistném trhu. V teoretické #ásti se práce 
zabývá vývojem pojistného trhu, #eskými specifikami pojistného trhu v minulosti, 
jeho transformací, jako i #len%ním pojišt%ní, které trh klient$m nabízí, tak jako i 
zp$soby zprost!edkování pojišt%ní klient$m. Na základ% praktických zkušeností je 
v práci porovnáno využívání zp$sobu zprost!edkování a toto je dokladováno na 
statistice. 

Klí+ová slova 

Pojistný trh, rizika, pojišt%ní, zprost!edkování, klienti 

 

 

 

 

 

Summary 

Thesis is deal with development of the insurance market since past to the 
present time and deal with clients´ possition in the market as well. Thesis´s 
teoretical part deal with development of insurance market, czech´s specifications 
of the insurance market in the past, transformation of the market and finally with 
division of insurance. These items are offered to clients, as well as many ways of 
insurance mediations (services) to potential clients. On the base of practical 
experiences is compared using of mediation (service´s ) ways in practice and this 
is statistically documented. 
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1 ÚVOD 

Pojišt%ní jako takové provází lidstvo celými jeho moderními d%jinami a 

mnozí by se divili, že podobné nástroje, jak se zajistit, p!ed nep!edpokládanými a 

nahodilými situacemi m%lo lidstvo i p!ed svými moderními d%jinami. 

Mnoho lidí ovšem o pojišt%ní nerado mluví, jelikož pojišt%ní máme proto, 

aby nám pomohlo p!eklenout nep!íjemné životní situace, a už jen samotné 

uzav!ení pojistky zákonit% vede k tomu, abychom si tyto nep!íjemné životní situace 

museli hypoteticky p!edstavit p!edem. 

 Celá historie vývoje pojišt%ní a pojistného trhu kopíruje pot!eby lidí. 

Pot!eby na pojistném trhu jsou vyvolávány z obavy #i obav, co bude, až se n%co 

stane. Kde získáme peníze, když nám vich!ice odnese st!echu našeho domu, na 

st!echu novou? Co bude v p!ípad%, že nabouráme auto, abychom m%li na opravu? 

Co nastane, když si zlomíme ruku a nebudeme moci n%jaký #as pracovat? Vysta#í 

nám peníze? Co bude v situaci, když máme s partnerem po!ízený d$m 

financovaný z hypotéky a pot!ebujeme oba p!íjmy a partner neo#ekávan% zem!e? 

Budeme mít dál, kde bydlet? 

 Všechny výše uvedené obavy motivují lidi, aby se stali klienty 

pojistného trhu, a pak m%li klidné spaní, když nastane nep!íjemná situace. Ovšem 

vzniká jedna otázka, pro# je u nás tak málo lidí pojišt%ných?  

Smluvn% povinn% má auto zajišt%no každý, protože musí, ale havarijn% už je 

zajišt%no mén% vozidel. Tak ano, obava, že n%koho nabourám a budu mu muset 

ihned zaplatit opravu je v%tší, než ta, že já budu jezdit autem nabouraným nebo 

chvíli chodit p%šky. 

Obava o st!echu nad hlavou je taky vysoká, nikdo nechce být bezprizorním 

a nemít kam hlavu složit, tak naše domy, byty a domácnosti máme taktéž zajišt%ny 

na standardní evropské úrovni, tak jako i rizika vyplývající z b%žného života, že 

n%komu zp$sobíme n%jakou škodu. 
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Ovšem katastrofáln% pokulháváme za zbylým vysp%lým sv%tem, co 

pojišt%ní našeho osobního se tý#e. My osoby vyd%láváme peníze, za které si pak 

po!izujeme r$zné nemovitosti, movitosti, auta a za!ízení domácností, ale jak jsme 

zajišt%ni my? O tomto málo kdo uvažuje. Jsem zdráv, tak pro# bych m%l 

onemocn%t? Nikdy jsem nem%l žádný úraz, tak pro# by m%l nastat? Cítím se 

dob!e, tak pro# bych m%l najednou zem!ít? 

Cílem mé bakalá!ské práce je, na základ% teoretických a praktických 

poznatk$ o pojistném trhu a postavení klienta samotného na n%m, zdokumentovat 

a analyzovat požadavky klient$ a využívání služeb pojiš/ovnictví, se zohledn%ním 

historického vývoje pojiš/ovnictví na území 1eské republiky a to i v minulosti a u 

samotných jeho po#átk$, tak jako i nak!ivení až skoro úplný zánik oboru v dobách 

mezi léty 1945-1991, kdy v této dob% spole#nost za#ala pojiš/ovnictví a i pojišt%ní 

vnímat jiným zp$sobem, nežli se tento obor vyvíjel za našimi hranicemi. 

 

 

 

 

 

 

 



Eduard Pchalek: Postavení klienta na pojistném trhu 

2012  3 

2  CHARAKTERISTIKA POJISTNÉHO TRHU 

Pojistný trh je místo, kde se st!etává nabídka s poptávkou po specifické 

finan#ní služb%, kterou nabízejí pojistné domy - pojiš/ovny. Specifickou službou 

pojistných dom$ je zboží, které zajiš/uje rizika klient$, tímto zbožím je pojišt%ní. 

Dalším úkolem pojistného trhu je efektivní hospoda!ení s volnými finan#ními 

prost!edky, které pojistitelé získávají od svých klient$, jako úplatu za poskytnutí 

krytí rizik. 

Pojistný trh vznikl na základ% vnímání rizik, které p!inášejí b%žné nebo 

specifické životní situace fyzických a právnických osob. Je založen na základních 

ekonomických principech, ale i na solidarit% ú#astník$, kdy pojiš/ovny nejsou vždy 

zpravidla zakládány za ú#elem zisku, jedná se zpravidla o ve!ejná pojišt%ní. 

Opakem toho jsou pojišt%ní soukromá, kdy pojiš/ovny poskytující soukromá 

pojišt%ní jsou zakládány primárn% za ú#elem tvorby zisku, o který se podle 

smluvních podmínek, legislativy a pravidel d%lí i se samostatnými klienty. 

„Situace na pojistném trhu se odvíjí jednak od obecných podmínek, ve 

kterých pojiš/ovny provozují svojí #innost (tzn. jak ekonomické podmínky, tak 

podmínky legislativní), a jednak od situace na sv%tovém pojistném trhu (p!edevším 

evropském pojistném trhu),“ konec citace. (Duchá#ková et. al. 2009, str. 203). [1] 

 

2.1 Pojistný trh a jeho +len]ní – vymezení pojmu 

Pojistný trh jako takový se skládá ze základních prvk$, které se d%lí podle 

pot!eb #i povinnosti ú#astník$ se tohoto specifického trhu ú#astnit. Zejména se 

jedná o #len%ní na ve!ejná pojišt%ní a soukromá pojišt%ní, jako i dobrovolná 

pojišt%ní a pojišt%ní povinná, kdy toto je upraveno platnou legislativou, která !eší 

jak povinnost ú#astnit se pojišt%ní, tak !eší i výši pojistného a to zejména u 

povinných ve!ejných pojišt%ní, jako jsou nap!. zdravotní pojišt%ní #i d$chodové 

pojišt%ní.  
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Pojistný trh je regulován platnou legislativou a je nad ním vykonáván dozor 

1eskou národní bankou (1NB) a Ministerstvem financí (MF), aby nedocházelo 

k znevýhodSování jeho ú#astník$ vzhledem jejich finan#ní a korporální síle, #i 

znevýhodSování samotných klient$, kte!í mají poptávku #i povinnost na zajišt%ní 

svých rizik. 

Samotná regulace, taktéž !eší úpadek pojistných dom$, tak aby nedošlo 

tímto úpadkem k poškození klient$ pojiš/ovny v úpadku, kdy na tuto se podle 

platné legislativy uvaluje nucená správa a v p!ípad% nemožnosti dalšího zajišt%ní 

rizik klient$m, se p!evádí pojistný kmen na jiný subjekt pojistného trhu v postavení 

pojistitele (pojiš/ovna). 

 

2.2 Historie pojistného trhu – za+átky pojišdovnictví 

Po#átky pojišt%ní a pojiš/ovnictví lze hledat v hlubokém dávnov%ku, nebo/ 

s rodící se kulturní lidskou spole#ností vzniká snaha odstranit #i alespoS zmírnit 

finan#ní následky zp$sobené nep!íznivými nahodilými událostmi. Pojišt%ní tedy 

provozované nelze dost dob!e srovnávat s pojišt%ním, které je dnes nabízeno na 

sou#astném pojistném trhu, a#koli jeho podstata a ú#el se naprosto neliší od 

pojišt%ní dnešního. [2] 

Kulturní spole#nost chápana na !ímsko-helenických ko!enech se vyzna#uje 

budováním hmotných statk$, které náležely vždy konkrétním jedinc$m #i 

skupinám obyvatel. Investice do získávaných statk$, jak finan#ní, tak i formou 

práce, p!inášely takovým jedinc$m obavy, že nahodilá nep!edpokládaná událost 

by je takových statk$ zbavila. Toto období je všeobecn% považováno za #as, kdy 

vznikly první zp$soby pojišt%ní a první pojistné trhy, podobné dnešním. 

Ur#ité prvky pojišt%ní lze hledat i v dávn%jší minulosti, tyto však nenesou 

základní prvky pojistného trhu, jak je známe dnes, kdy jsou poskytovány za úplatu 

proti poskytnutým službám, avšak byly založeny na solidárnosti daného lidského 

spole#enství, nap!. hromadné skladování obilovin. 
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Hlavními motivy vzniku pojiš/ovnictví jsou p!edevším obavy z nenadálých a 

nep!edpokladatelných skute#ností, kdy na tomto principu je založen i dnešní 

moderní pojistný trh, který sice !eší vícero aspekt$, které ú#astnici tohoto trhu 

poptávají #i nabízejí, avšak hlavní princip, a to obavy z budoucnosti, je zachován. 

V novov%ku námo!ní doprava a mezinárodní obchod podstatným zp$sobem 

ovlivnily rozvoj pojišt%ní, a to p!edevším v období renesance. Nejv%tší rozkv%t pro 

pojišt%ní probíhal v bohatých a d$ležitých hanzovních m%stech Itálie, Flander, 

Holandska. Tyto vzájemné pojiš/ovací spolky rozvrhují své výdaje, postupem #asu 

za#ínají d$sledn% odd%lovat prost!edky ur#ené na výplatu pojistných pln%ní 

(rezervy na pojistná pln%ní) od ostatních prost!edk$ spolk$ a výdaje jsou 

plánovány a ur#ovány podle p!edpokládaných výb%r$ pravidelných p!ísp%vk$ 

#len$ vzájemných spolk$ a rezerv na výplatu pojistných událostí. [2] 

Pojistný trh takový jak jej známe v dnešní dob%, tedy moderní pojistný trh, 

za#al v Evrop%, ale i v 1eských zemích vznikat p!ibližn% na p!elomu 18. a 19. 

století a to tím, že vzájemné pojistné spolky, byly nahrazovány institucemi, které 

dodnes nazýváme pojiš/ovnami. U nás p!edevším jako akciové spole#nosti #i 

družstva. 

 

2.3 Historie a sou+asnost pojistného v Veské republice 

Na základ% historického vývoje pojistného trhu na území dnešní 1eské 

republiky je nutno se v%novat základním t!em obdobím, které výraznou m%rou 

ovlivnily vývoj tohoto odv%tví a vývoj spole#nosti jako takové, kdy vývoj lidské 

spole#nosti ovlivSuje i vývoj pojistného trhu a to jak na stran% nabídky, tak i 

poptávky po pojišt%ní. 

A to jsou tyto historické milníky, které ovlivnily nejen vývoj pojistného trhu, 

ale i vývoj veškerých finan#ních trh$, se kterými je pojistný trh pevn% vázán: 

  pojistný trh p!ed rokem 1945 
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  pojistný trh v období let 1945 až 1990 

  pojistný trh po roce 1990 

Historický vývoj na území dnešní 1eské republiky opustil na ur#ité období 

principy tržního hospodá!ství, které je založeno na individuálním snažení jedinc$ 

k dosažení statk$, tudíž i vzniká i v%tší obava o tyto statky. Tržní hospodá!ství bylo 

nahrazeno hospodá!stvím plánovaným a výrazným kolektivismem, kdy vlastn%ní 

statk$ p!ešlo o individuálního ke spole#nému, tudíž i opadly vlastní obavy o tyto 

statky pro jednice. 

 

2.3.1 Pojistný trh pfed rokem 1945 

První pojiš/ovny na území dnešní 1eské republiky vznikly v letech 1827, 

což byla První #eská vzájemná pojiš/ovna v Praze a v roce 1829 vznikla na 

Morav% Moravsko-slezská vzájemná pojiš/ovna v Brn%. Tyto pojiš/ovny se 

zabývaly krytím pojistného rizika požáru. Po roce 1864 se rozvinula nabídka na 

zajišt%ní i dalších dnes známých rizik, jako je pojišt%ní v%cí movitých a pojišt%ní 

života. 

Nejznám%jší pojistnou událostí, která se p!ihodila, v dob% vzniku prvních 

pojiš/oven byl požár Národního divadla v roce 1881, kdy vyplacené pojistné pln%ní 

bylo p!ibližn% k 300 tisíc$m tehdejších rakouských zlatých. 

V období, kdy #eské zem% pat!ily k Císa!ství a Království rakouskému 

vznikly ješt% další pojiš/ovny nap!. Slavia, Moravská vzájemná pojiš/ovna a 

mnoho dalších pojiš/oven m%stských, rolnických a vzájemných. Tento rozkv%t 

pojistného trhu zap!í#inil i vzniku první zajiš/ovny a to v roce 1872, kdy první 

#eská zajiš/ovna nesla název První #eská zajiš/ovací banka a sídlila v Praze, což 

prosp%lo k dalšímu rozvoji tohoto odv%tví. 

První sv%tová válka a ustanovení samostatného 1eskoslovenského státu 

žádným zp$sobem výrazn% neovlivnilo vývoj pojistného trhu u nás, jelikož 
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samotné hospodá!ství a ekonomický vývoj tímto byl jen podpo!en, proto se i 

pojistný trh #ile rozvíjel. 

Na území tehdejšího 1eskoslovenska p$sobily nejen #eské pojiš/ovny, ale i 

pojiš/ovny zahrani#ní, což prospívalo konkuren#nímu boji na pojistném trhu a 

dalšímu rozvoji odv%tví. Toto bylo narušeno 2. sv%tovou válkou a ustanovením 

Protektorátu 1echy a Morava, jelikož z našeho pojistného trhu se stáhly 

zahrani#ní pojiš/ovny, které byly s tehdejším N%meckem ve vále#ném stavu. 

Avšak jiného závažného rozvoje pro pojistný trh toto neznamenalo, jelikož po 

konci druhé sv%tové války v roce 1945 na našem území p$sobilo více než 700 

pojiš/ovacích spolk$ a pojiš/oven samotných. 

 

2.3.2 Pojistný trh v období let 1945 až 1991 

Po druhé sv%tové válce došlo k obnovování našeho hospodá!ství, avšak na 

samotný pojistný trh m%l rok 1945 zásadní dopad a to ten, že všech 733 

pojiš/oven a pojiš/ovacích spolk$ bylo znárodn%no a v roce 1946 transformováno 

do p%ti pojiš/oven, které nesly statuty národních podnik$. Tím bylo zamezeno i 

p$sobení zahrani#ních pojiš/oven na našem trhu a byla výrazným zp$sobem 

omezena konkurenceschopnost na pojistném trhu. 

Komunistický pu# z února roku 1948 m%l na pojistný trh ten dopad, že 

všech p%t znárodn%ných pojiš/oven bylo slou#eno do jedné, tím vznikla 

1eskoslovenská stání pojiš/ovna a vznikl monopol jedné státní pojiš/ovny na trhu, 

#ím samotný pojistný trh de facto zanikl. V tomto období docházelo k postupnému 

zestátSování celého hospodá!ství a hospodá!ství bylo plánováno a nikoliv tržní, 

proto i samotná pot!eba zajišt%ní rizik zanikala, což se projevilo p!edevším tím, že 

zanikly pojišt%ní pr$myslová, jelikož vše bylo v jednom vlastnictví a to státním. 

Soukromá pojišt%ní z$stala i v tomto období #áste#n% zachována, avšak 

p!ístup jediné monopolní pojiš/ovny v$#i klient$m, tedy pojišt%nc$m, byl !ízen 

vládou a nikoliv principy trhu, proto taky není možno mluvit o pojistném trhu. 
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K zásadní zm%n% t%chto pom%r$ dochází až v roce 1969, kdy za#al platit 

zákon z roku 1968 o federalizaci tehdejšího 1eskoslovenska a 1eskoslovenská 

státní pojiš/ovna byla rozd%lena na 1eskou státní pojiš/ovnu a Slovenskou státní 

pojiš/ovnu, ovšem toto rozd%lení nem%lo vliv na monopolní chování státních 

pojiš/oven, jelikož územní fungování bylo spjato s danou republikou federace. 

V takzvaném normaliza#ním období po roce 1970 docházelo k obnovování 

pojišt%ní pr$myslových, ovšem výnosy z t%chto pojišt%ní byly zdan%ny vysokou 

mírou a tyto byly následn% odvád%ny do státní pokladny. Pojišt%ní plodin bylo pro 

Jednotná zem%d%lská družstva a Státní statky povinná a byla tudíž spíše daní 

nežli pojišt%ním. 

 

2.3.3 Pojistný trh po roce 1991 

Po celospole#enských zm%nách koncem roku 1989 a za#átku transformace 

plánovaného hospodá!ství v tržní ekonomiku, které zapo#alo v roce 1990, došlo i 

k demonopolizaci tehdejšího pojiš/ovnictví a to v roce 1991, kdy byl zrušen 

monopol státních pojiš/oven a to p!ijetím zákona #. 185/1991 Sb., o pojiš/ovnictví. 

Tímto okamžikem byly zakládány nové pojiš/ovny a pojistný trh se za#al 

op%tovn% oživovat po vzoru našich historických tradic. Ovšem k úplné 

demonopolizaci na pojistném trhu došlo až v roce 2000, jelikož do tohoto roku 

m%la 1eská pojiš/ovna a. s. monopolní postavení v Zákonném pojišt%ní 

motorových vozidel, které bylo zrušeno zákonem #. 168/1999 Sb., o pojišt%ní 

odpov%dnosti zp$sobenou provozem vozidla, kdy tento zákon toto pojišt%ní zm%nil 

na povinné smluvní a tím umožnil vstupu konkurence na zbylou monopolní #ást 

trhu.  

V roce 2002 p$sobilo již na #eském trhu 42 pojiš/oven, tyto fungovaly na 

základ% licence Ministerstva financí. K dalším zm%nám, p!edevším regulativním 

došlo v souvislosti p!ijetím zákon$ #íslo 37 a 38 z roku 2004, kdy zákon #. 37/2004 

Sb., o pojistné smlouv% upravuje legislativn% vztah pojiš/oven a jejich klient$ a 

definuje zákonné sou#ásti a pravidla pojistných smluv. 



Eduard Pchalek: Postavení klienta na pojistném trhu 

2012  9 

Rozvíjející se pojistný trh bylo dále nutno regulovat ve v%ci 

zprost!edkovávání pojistných služeb a produkt$, jelikož s p!íchodem zahrani#ního 

kapitálu se zm%nil i zp$sob nabídky a prodeje pojiš/ovacích produkt$ a toto 

upravuje zákon #. 38/2004 Sb., o pojiš/ovacích zprost!edkovatelích a 

samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zm%n% živnostenského zákona, 

dále pak zavádí povinnou registraci všech zprost!edkovatelských subjekt$, které 

nejsou p!ímo pojiš/ovnami, v registru pojiš/ovacích zprost!edkovatel$ a 

samostatných likvidátor$, který spravuje 1NB. 1NB nad zprost!edkovateli 

vykonává dozor a kontroluje dodržování zákona #. 38/2004 Sb., kdy tímto 

zákonem je dot#eno i minimální vzd%lání, a další rozvíjení samotných 

zprost!edkovatel$, jako i definice minimálních požadavk$, k vykonávané #innosti. 

1eský pojistný trh je v dnešní dob% pln% harmonizován s evropským 

pojistným trhem v rámci našeho #lenství v Evropské unii (EU) a v rámci 

Evropského hospodá!ského prostoru, tudíž na našem území mohou p$sobit i 

pojiš/ovny, které nemají sídlo na území 1eské republiky, ale sídlí v #lenském stát% 

EU. 

Ke dni 24. 03. 2012 registruje 1NB 53 pojiš/oven a pobo#ek zahrani#ních 

pojiš/oven na území 1eské republiky (1R) a 697 zahrani#ních pojiš/oven a 

pobo#ek poskytujících p!eshrani#ní služby v 1R, kdy se jedná pouze o pojiš/ovny 

poskytující soukromá a povinn% smluvní pojišt%ní. 
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3 KLIENTI POJISTNÉHO TRHU A JEJICH POŽADAVKY 

 Klientem na pojistném trhu je každá fyzická #i právnická osoba, která má 

buZto obavu o sv$j statek, odpov%dnost #i pot!ebu jinak krýt pojistné riziko, avšak i 

taková, která má za legislativní povinnost toto riziko mít kryté. Dále pak se na 

pojistném trhu vyskytují i klienti pro pojistitele potencionální, tudíž že nemají za 

povinnost mít riziko kryté, dle platné legislativy, a ani si neuv%domují pot!ebu 

n%jaké riziko mít kryté, ovšem pro pojistitele je tato skupina zajímavá jako 

potencionální zdroj p!íjm$ za poskytnutí krytí rizik. 

 Klientela pojistného trhu je velmi r$znorodá, jelikož jsme jí my všichni, proto 

je tak r$znorodá jak je r$znorodé obyvatelstvo. Klienty pojistného trhu je možno 

#lenit do r$zných skupin dle jejich požadavk$. Požadavky klient$, tak jako i klient$ 

potencionálních, ovšem formuje výraznou m%rou pojistný trh, jelikož nabídky 

pojiš/oven na krytí rizik jsou z velké #ásti unifikované, pro konkrétní skupiny 

klient$. 

 P!íkladem tvorby poptávky po pojišt%ní ze strany pojiš/oven, tedy strany 

nabídky, je marketink pojistitel$, kte!í nabízejí své produkty prost!ednictvím 

reklamy a tím dávají do podv%domí potencionálních klient$, jaké rizika je vhodné 

si zajistit. Ovšem tato reklamní sd%lení ne vždy práv% korespondují s aktuálními 

požadavky klient$ a ur#itá rizika, které klienti poptávají, nemusejí být v nabídce 

pojiš/oven v$bec !ešena, nebo toto riziko je schopno akceptovat a p!ijmout do 

pojišt%ní jen minimum #i i jedna z pojiš/oven. 

 Prioritním požadavkem klienta na pojistném trhu je to, aby m%l zajišt%no 

práv% to riziko, kterého se obává a je pro n%j prioritní. Na základ% svých 

požadavk$, by práv% m%l volit správného pojistitele, který je jeho požadavek 

schopen akceptovat zcela, #i v ur#ité kompromisní #ásti. 

 Specifické požadavky klient$ jsou ovšem schopny pojiš/ovny !ešit i nad 

rámec svých unifikovaných nabídek, kdy klient požaduje konkrétní a specifické 

krytí svých rizik. Takovou pojistnou smlouvu klient ovšem neuzav!e s pojistitelem 

#i zprost!edkovatelem ihned, jen navrhne, jaká rizika požaduje zajistit a v jakém 
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rozsahu a pojistitel na základ% tohoto návrhu zváží, zda takováto rizika a v tomto 

rozsahu p!ijme a v p!ípad%, že je p!íjme tak za jakou úplatu. Takové smlouvy 

nazýváme úpisovými smlouvami, nebo smlouvami schválenými úpisem pojistitele. 

 

3.1 Klienti pojistného trhu a jejich +len]ní 

 Klienty na pojistném trhu m$žeme #lenit do více skupin, jak podle jejich 

požadavk$, tak podle právního statutu, tak podle nutnosti mít povinné zajišt%ní 

svých rizik. 

 1len%ní klient$ podle právního statutu: 

  Fyzické osoby – fyzickou osobou je podle platné legislativy každý 

ob#an, který na území 1R pobývá legáln% a má práva a povinnosti 

vyplývající z ob#anského zákoníku. 

 

  Právnické osoby – právnickou osobou je každá spole#nost, která 

vzniká podle platné legislativy za ú#elem sdružení vícero osob 

fyzických, které pak vystupují jako jedna osoba a to osoba právnická. 

1len%ní klient$ podle povinnosti mít zajišt%ny rizika: 

  Klienti s povinností mít zajišt%ny svá rizika podle platné legislativy, 

kterými jsou nap!íklad držitelé vozidel, Ti mají za povinnost mít 

uzav!enou odpov%dnostní pojistku za škody zp$sobené motorovými 

vozidly, nebo potom povinná profesní pojišt%ní, která jsou 

upravovány vždy speciální legislativou k výkonu dané profese, 

povinné zajišt%ní zprost!edkovatel$ na pojistném #i finan#ním trhu a 

podobn%. 

 

  Klienti bez povinnosti mít zajišt%ny svá rizika mohou ovšem tyto 

svá rizika zajistit si dobrovoln% a na základ% svého úsudku a obav 

z t%chto rizik. 
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Dále ovšem se klienti #lení do dalších podskupin podle svých požadavk$ a 

to na klienty s požadavky mít svá rizika zajišt%ny komplexn% a na klienty, kte!í !eší 

jen konkrétní riziko v dané životní situaci. Jako p!íklad uveZme životní a cestovní 

pojišt%ní. Životní pojišt%ní se svými p!ipojišt%ními !eší pojistná rizika komplexn% a 

na delší dobu, kdy cestovní pojišt%ní !eší podobná a n%kdy i stejná rizika, ale jen 

v p!esn% specifikované #innosti klienta. 

 

3.1.1 Povinná pojišt]ní a klient na pojistném trhu 

 Povinná pojišt%ní pro klienty na pojistném trhu se #lení do dvou základních 

skupin a to na pojišt%ní ve!ejná, takzvan% sociální pojišt%ní a pojišt%ní povinn% 

smluvní. Kdy v legislativn% 1R známe ve!ejná pojišt%ní, které spravuje p!ímo stát, 

nebo na základ% p!íslušné legislativy ve!ejná pojiš/ovna ve statutu ve!ejnoprávní 

spole#nosti, takto vystupují zdravotní pojiš/ovny. 

 Sociální pojišt%ní je takové pojišt%ní, kde ob#an svou #innosti sám sebe 

povinn% zajiš/uje pro p!ípad budoucí pojistné události #i jej takto povinn% zajiš/uje 

n%kdo jiný. DoplSkem mohou být sociální fondy, které zvyšují povinné sociální 

pojišt%ní o nové nebo vyšší dávky za podpory státu. [2]  

 Sociální pojišt%ní má ve st!ední Evrop% dlouho tradici a jeho po#átky 

m$žeme hledat již v dobách Rakouska-Uherska, kdy v dnešní dob% podle platné 

legislativy máme ve!ejná sociální pojišt%ní d$chodová, nemocenská a zdravotní. 

Kdy pro všechny supiny obyvatel je d$chodové a zdravotní pojišt%ní povinné a co 

nemocenského se tý#e, tak je pro p!evážnou v%tšinu obyvatel povinné, vyjma 

osob samostatn% výd%le#n% #inných, pro které je nemocenské pojišt%ní pouze 

dobrovolné. 

 Dichodové pojišt]ní slouží jako ochrana v p!ípad% ztráty p!íjm$ 

v d$sledku stá!í, dlouhodob% nep!íznivého zdravotního stavu a úmrtí živitele. Ze 

systému d$chodového pojišt%ní jsou anebo mohou být poskytovány následující 

dávky: starobní d$chod, invalidní d$chod plný, invalidní d$chod #áste#ný, 
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poz$stalostní d$chod vdovský (vdovecký), poz$stalostní d$chod, d$chod sirot#í. 

[2] 

 Po posledních legislativních úpravách se již invalidní d$chod ned%lí na 

#áste#ný a plný, ovšem je #len%n do t!ech stupS$, kdy dávka se vypo#ítává podle 

daného stupn% invalidity. 

 Nemocenské pojišt]ní slouží jako ochrana v p!ípad% krátkodobé nemoci a 

v mate!ství. Ze systému tohoto pojišt%ní lze poskytovat následující dávky: 

nemocenské, podpora p!i ošet!ování #lena rodiny, pen%žitá výpomoc v mate!ství, 

vyrovnávací p!ísp%vek v t%hotenství a mate!ství. [2] 

 D$chodové a nemocenské pojišt%ní podle platné legislativy nespravuje 

žádná pojiš/ovna, ale p!ímo stát formou 1eské správy sociálního zabezpe#ení, 

která se #lení na základ% bývalých okres$ 1R, kdy v Praze je to Pražská správa 

sociálního zabezpe#ení a v bývalých okresních m%stech jsou to Okresní správy 

sociálního zabezpe#ení. 

 Zdravotní pojišt]ní slouží k úhrad% náklad$ spjatých s lé#bou nemoci, jako 

je úhrada nebo #áste#ná úhrada lék$, dále pak úhrada léka!ské pé#e a 

hospitalizace ve zdravotnických, lé#ebných a lázeSských za!ízeních. 

 Historie financování zdravotní pé#e v 1R po roce 1990 za#íná u dokumentu 

„Návrh nového systému zdravotní pé#e“, který byl p!ijat a schválen v 1R koncem 

!íjna 1990. Bylo rozhodnuto, že financování zdravotní pé#e bude postaveno na 

základ% „Bismarckova modelu“, tedy na principu sociálního pojišt%ní s tím, že 

provozovat dané pojišt%ní budou zdravotní pojiš/ovny v tržn%-konkuren#ním 

prost!edí. Obdobný systém je zaveden v N%mecku, Rakousku, Belgii a dalších 

evropských státech. [2] 

 Zdravotní pojišt%ní je upraveno legislativn% zákonem #. 48/1997 Sb., o 

ve!ejném zdravotním pojišt%ní.  
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 Existují v zásad% t!i základní zp$soby, jak se osoba stává ú#astníkem 

zdravotního pojišt%ní podle dikce výše zmín%ného zákona. Prvním z nich je den 

narození této osoby, jde-li podle zákona o osobu s trvalým pobytem na území 1R. 

Rovn%ž vzniká zdravotní pojišt%ní dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na 

území 1R stala zam%stnancem zam%stnavatele. T!etím zp$sobem, jak se stát 

pojišt%ncem ve smyslu tohoto zákona je získání trvalého pobytu dané osoby na 

území 1R.[2] 

 Mezi další povinná pojišt%ní, kde povinnost upravuje zákon, pat!í Zákonné 

pojišt%ní odpov%dnosti zam%stnavatele za pracovní nemoci a nemoci z povolání, 

kde toto legislativn% !eší zákoník práce a vyhláška #. 125/1993 Sb., kdy takto musí 

být zajišt%n každý zam%stnavatel. 

 Dále pak jsou povinn% smluvní pojišt%ní nap!. Pojišt%ní odpov%dnosti za 

škodu zp$sobenou provozem vozidla, kde toto !eší zákon #. 410/2004 Sb. 

Povinnost mít uzav!eno povinn% smluvní pojišt%ní odpov%dnosti za škodu 

zp$sobenou provozem vozidla vzniká majiteli vozidla, uvedeném v registru 

motorových vozidel, kdy výjimkou jsou vozidla, která nejsou v danou chvíli 

v provozu a jsou parkovány na soukromém pozemku a jejich registra#ní zna#ky 

jsou uschovány v depozitu. 

 Dalšími smluvn% povinnými pojišt%ními jsou p!edevším odpov%dnostní 

pojišt%ní, které ur#itým skupinám obyvatel na!izuje platná legislativa, nap!íklad 

s výkonem závislé #innosti, #i výkonem jiné #innosti a taky pojišt%ní mohou 

na!izovat stavovské komory na základ% #lenství v této stavovské komo!e. 

 Postavení klienta na trhu s povinným pojišt%ním je velmi specifické, jelikož 

pokud má danou povinnost u!#enou zákonem být pojišt%n, tak tuto musí dodržet. 

U d$chodového pojišt%ní nemá klient ani možnost volby pojiš/ovny, jelikož toto 

pojišt%ní monopoln% poskytuje stát a platba pojistného se odvíjí od p!íjmu 

pojišt%nce a solidárn% se pak vyplácí pojistné pln%ní v dané výši ur#ené zákonem 

a nikoli podle míry p!ísp%vku do systému pojišt%ní. 
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 Na stejném principu solidárnosti a zákonem upravených p!ísp%vk$ funguje i 

pojišt%ní zdravotní, ovšem zde má klient možnost výb%ru zdravotní pojiš/ovny, 

které fungují na tržních principech, ovšem výši pojistného odvád%ného do systému 

klient neovlivní, to je stanoveno jako u d$chodového pojišt%ní ur#itým procentem 

z p!íjmu pojišt%nce. 

 Smluvn% povinná pojišt%ní si uzavírá klient na základ% svého výb%ru u dané 

pojiš/ovny, kdy jeho postavení na trhu je výlu#né z d$vodu uzav!eného po#tu 

klient$, proto konkuren#ní boj o takového klienta je veliký. Pojistitelé se snaží toto 

povinn% smluvní pojišt%ní vylepšovat r$znými dobrovolnými p!ipojišt%ními, které 

zvyšují komfort služeb k danému povinnému pojišt%ní #i se snaží poskytovat tyto 

služby zajišt%ní povinného rizika za co nejnižší úplatu. 

 

3.1.2 Dobrovolná pojišt]ní a klient na trhu 

 Dobrovolným pojišt%ním chápeme p!edevším veškerá soukromá pojišt%ní 

fyzických osob a komer#ní pojišt%ní osob právnických, kdy klient vyhledává na 

pojistném trhu, taková pojišt%ní, která kryjí jeho životní situace a rizika z b%žného 

života, #i nahodilých a nep!edpokládaných situací. 

 Dobrovolná pojišt%ní na trhu d%líme to t%chto základních skupin: 

Pojišt]ní osob známe jako životní pojišt%ní s p!ipojišt%ními k životnímu 

pojišt%ní, kdy hlavním pojistným rizikem u životního pojišt%ní je pojišt%ní smrti a 

dožití. Dalšími prvky životního pojišt%ní jsou pojišt%ní k dalším životním událostem, 

které mohou za život pojišt%ného nastat a nep!íjemn% ovlivnit jeho životní a 

finan#ní situaci, jako pojišt%ní vážných onemocn%ní, pojist%te invalidity. V rámci 

životního pojišt%ní a tím i na jedné pojistné smlouv% nabízejí pojiš/ovny klient$m i 

krytí rizik neživotního pojišt%ní osob jako p!ipojišt%ní k životnímu pojišt%ní. 

Neživotní pojišt]ní osob je pojišt%ním, kterým kryjí klienti veškeré rizika 

spojeny se svou osobou avšak nep!ímo se životem jako takovým. Základními 

riziky neživotních pojišt%ní, jsou úrazová pojišt%ní (doba nezbytné lé#by po úraze, 
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trvalé následky po úraze, smrt následkem úrazu, hospitalizace následkem úrazu a 

pracovní neschopnost následkem úrazu), dále mezi základní rizika neživotních 

pojišt%ní pat!í soukromé nemocenské pojišt%ní, kterým klient kryje riziko ztráty #i 

snížení p!íjm$ v d$sledku nemoci; pojišt%ní hospitalizace. Pojistný trh v tomto 

segmentu nabízí širou škálu další možných pojistných rizik, jelikož tyto neživotní 

pojišt%ní osob nabízí v rámci životního pojišt%ní jako p!ipojišt%ní a využívá obav 

z t%chto b%žných a #asto se vyskytujících rizik, kde je u klientely jednodušší 

p!edstava, že tyto rizika ovlivní jejich životní situaci. 

Uvažujeme-li o životním pojišt%ní, berme v úvahu nejen pravd%podobnost 

výskytu životního rizika, ale p!edevším jeho finan#ní dopady. Známe-li statistická 

data #etnosti výskytu jednotlivých životních rizik a víme-li, jak velká finan#ní škoda 

m$že být zp$sobena, m$žeme sestavit žeb!í#ek d$ležitosti jednotlivých pojišt%ní. 

To nám pom$že nejen s odd%lením pot!ebných pojišt%ní od t%ch ned$ležitých, ale 

také s odpov%dí na otázku, jaké pojišt%ní má mít p!ednost p!ed jinými p!i 

omezených finan#ních možnostech. Jist%, jakákoliv hitparáda pojistných produkt$ 

bude vždy zjednodušující. Pot!eba pojiš/%ní je v%c individuální – pro n%koho 

nemusí být nap!íklad pojišt%ní úmrtí v$bec pot!ebné, nebo/ je dostate#n% zajišt%n 

nebo neexistuje osoba, která by na jeho p!íjmu byla finan#n% závislá. [3] 

Pojišt]ní majetku kryje veškeré pot!eby klient$ na pojistném trhu jak 

zajistit rizika spjaté s možností ztráty využití nemovitostí následkem nahodilých 

p!írodní a jiných událostí #i jejich úplné zni#ení, jako i pojišt%ní v%cí movitých p!ed 

živelným zni#ením, nebo krádeží, vandalským poškozením a u automobil$ i 

zni#ením vlastním zavin%ním a to zp$sobenou dopravní nehodou. 

Pojišt]ní odpov]dnosti za škodu klienti vyhledávají ve zvýšené mí!e na 

pojistném trhu a to p!edevším z obav, že zp$sobí nedbalostn% škodu n%komu 

jinému #i odpovídají za vzniklou škodu osobou t!etí a tato by byla nad rámec jejich 

finan#ních možností. Pojišt%ní odpov%dnosti za škodu, vyhledávají jak osoby 

fyzické, tak právnické, na trhu pojistném. Toto pojišt%ní #leníme na tyto základní 

skupiny: pojišt%ní odpov%dnosti za škodu v ob#anském život%, z vlastn%ní 



Eduard Pchalek: Postavení klienta na pojistném trhu 

2012  17 

nemovitosti, chovatelstvím zví!at, výkonu mysliveckého práva – dále pak pojišt%ní 

odpov%dnosti zp$sobené zam%stnavateli, nebo spjaté s výkonem závislé #innosti. 

Pojišt]ní právní ochrany se na pojistném trhu vyskytuje jako p!ipojišt%ní 

k odpov%dnostním pojišt%ním, avšak i samostatn%, kdy si klient m$že pojistit 

právní ochranu v smluvním rámci, kdy specialistou na samostatné pojišt%ní 

odpov%dnosti je v Evrop% DAS pojiš/ovna. Klient si tímto pojišt%ním zajiš/uje 

riziko, že ve vzniklé situaci bude pot!ebovat právní pomoc, která by byla nad jeho 

finan#ní možnosti, tímto pádem dává v%tší pr$chodnost dosažení svých práv. 

Cestovní pojišt]ní je speciálním neživotním pojišt%ním osob v situaci 

cestování, jak v tuzemsku, tak v zahrani#í, kdy na cestách vznikají zvýšená rizika 

ze životních situací. Vesm%s se v rámci cestovního pojišt%ní, zajiš/ují tyto rizika: 

pojišt%ní zavazadel, hospitalizace, lé#by #i transportu nemocného, zran%ného i 

zem!elého klienta zp%t do vlasti, jako i pojišt%ní odpov%dnosti z b%žného života, 

v p!ípad%, že pojišt%ní odpov%dnosti z b%žného života samostatn% nemá územní 

platnost v destinaci, kam pojišt%ný cestuje. V rámci organizovaných zájezd$ m$že 

být p!ipojišt%no i riziko krachu cestovní kancelá!e nebo neuskute#n%ní daného 

organizovaného zájezdu, nez!ídka kdy je v rámci cestovního pojišt%ní i pojišt%ní 

právní ochrany. 

Primyslová pojišt]ní právnické osoby využívají na pojistném trhu ke krytí 

svých rizik spjatých se svou závislou #inností i speciální pojišt%ní jako jsou 

pojišt%ní plodin, pojišt%ní záruky, pojišt%ní úv%ru a pojišt%ní p!erušení provozu, kdy 

tímto si kryjí rizika, která by mohla vést ke ztrát% finan#ních prost!edk$ #i ohrožení 

existence právnické osoby jako takové, kdy kapitál by nesta#il na pokrytí škod 

zp$sobených nep!edpokládanou a náhodnou událostí. 

Klient na pojistném trhu v rámci dobrovolných pojišt%ní má vlastní 

odpov%dnost za výb%r vhodného zajišt%ní svých rizik, ovšem není to v dnešní 

nabídce, která dokonce n%kdy p!esahuje reálnou poptávku, jednoduché. 

Pojistitelé nabízejí na trhu klient$m n%kdy pojišt%ní, která sice kryjí rizika, 

která se v životních situacích klient$ vyskytují, ovšem ne vždy je zajišt%ní tohoto 
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rizika pro daného klienta výhodné. V n%kterých p!ípadech je držení finan#ní 

rezervy na dané riziko výhodn%jším, nežli mít toto riziko pojišt%no, jedná se 

p!edevším o drobná až triviální rizika. Nap!íklad pojišt%ní nemoci s minimální 

karen#ní dobou, které je dražší nežli s maximální karen#ní dobou a to !ádov% i o 

násobek #ástky, kdy toto riziko by vyšlo v dob% krátkodobé nemoci levn%ji !ešit 

finan#ní úsporou klienta. 

U fyzických osob se doporu#uje, aby náklady na zajišt%ní rizik spjatých se 

životní situací nep!esáhly 10% p!íjm$ takové osoby. Za dostate#nou finan#ní 

rezervu se považuje šesti násobek m%sí#ního p!íjmu. 

 

3.2 Požadavky klienti na pojistném trhu 

 Co klient na pojistném, ale i jiném, trhu to požadavek a ne jen jeden. Jak 

jsme my lidé specifi#tí a individuální, tak jsou i požadavky klient$ na pojistném trhu 

specifické a individuální. Hlavním motivem a vznikem poptávky klient$ na 

pojistném trhu je vnímání rizik. A vnímání rizik je obava z neznámého, co nás 

m$že v budoucnu potkat a ovlivnit náš životní styl a dosaženou životní úroveS. 

 Z praktického zjišt%ní je z!ejmé, že v%tšina klient$ požaduje nižší cenu a 

vyšší servis za zaplacené pojistné a r$zné p!ipojišt%ní v rámci pojišt%ní nejlépe 

zdarma nebo s obchodní slevou. Mén% #asté dotazy jsou na rychlost pojistného 

pln%ní v situaci, kdy riziko nastalo a vznikla pojistná událost, což je primárním 

parametrem daného zajišt%ní a schopnosti pojistitele plnit své smluvní závazky, 

vycházející z pojistné smlouvy. 

 Dále v 1R je hlavní specifikum požadavk$ ovlivn%no historickým vývojem, 

kdy soukromá pojišt%ní poskytována státní pojiš/ovnou, nebyla p!ímo založena ke 

tvorb% zisku dané pojiš/ovny, proto je možno stále se setkat na pojistném trhu 

s dotazy: „Kolik si na dané pojistné smlouv% naspo!ím?“ V p!ípad%, že se jedná o 

rezervotvorné životní pojišt%ní. Klienti si málo uv%domují, že vytvá!ení rezerv na 

životních pojišt%ních je pouze z volných prost!edk$ v rámci poskytování služeb 
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zajišt%ní rizik. A vzhledem trendu, kdy klienti požadují zajiš/ování v rámci životních 

pojišt%ní i neživotní osobní pojišt%ní, která žádné rezervy netvo!í, tak sami svými 

požadavky postupují, proti zažitému, na pojišt%ní vyd%lat uspo!ením. 
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4 ANALÝZA VYUŽITÍ POJISTNÝCH SLUŽEB KLENTEM 

 Využívání služeb klienty na #eském pojistném trhu je ovlivn%no rozvíjením 

našeho pojistného trhu a p!echodem naší spole#nosti od plánovaného 

hospodá!ství s velkým d$sledkem na kolektivismus, kdy spole#nost nad míru 

dbala o zajišt%ní z ve!ejných zdroj$, ke spole#nosti založené na principech tržní 

ekonomiky a s d$razem na individualismus a vlastní odpov%dnost za svou 

budoucnost se sociálním zajišt%ním pouze v p!ípad% akutní nutnosti, jakož i 

s motiva#ní podporou na vlastní soukromé zajišt%ní naší budoucnosti, kterými je 

nap!íklad daSový odpo#et za uhrazené soukromé životní pojišt%ní a za p!ísp%vky 

na soukromé penzijní p!ipojišt%ní. 

 Dalším a ne mén% zajímavým ukazatelem na pojistném trhu je využívání 

služeb u kdysi monopolního pojistitele na #eském pojistném trhu, kdy 1eská státní 

pojiš/ovna s. p., byla privatizována a vznikla 1eská pojiš/ovna a. s., která si 

v ro#ním p!edepsaném pojistném stále drží pozici, avšak dominance této 

pojiš/ovny s léty rozvoje pojistného trhu se snižuje. 

 Ovšem zp$sob zprost!edkování pojistných služeb taktéž doznává zm%n, 

kdy v roce 1991 bylo 100% pojistných služeb poskytováno p!ímo pojistiteli – p!ímé 

zprost!edkování pojistných služeb, a v roce 2010 takm%! polovinu 

zprost!edkovaných služeb zprost!edkovali nep!ímí zprost!edkovatelé na pojistném 

trhu – celkem 49,6%, kdy údaje zdrojem je Asociace #eských pojiš/ovacích 

maklé!$. 

 

4.1 Statistika využití služeb na pojistném trhu klienty 

 Zdroj pro statistiku využití služeb na pojistném trhu klienty je publikace 

1eské asociace pojiš/oven (1AP) Statistické údaje 2011, které jsou ve!ejn% 

dostupné na internetovém odkazu z webu 1AP na URL adrese 

http://www.cap.cz/statistics.aspx. [4] 
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 Statistika zpracovává tyto t!i ukazatele pojistného trhu:  

  objem p!edepsaného pojistného v roce 2010 a 2011 

  p!edepsané smluvní pojistné podle objemu za rok 2011 - prvních deset 

pojistitel$ 

  podíl smluvních pojišt%ní a zákonných nesmluvních pojišt%ní na trhu v roce 

2011 

 Objem pfedepsaného pojistného, viz tabulka #íslo 1, a jeho meziro#ní 

srovnání je jedním z nejzákladn%jších ukazatel$ pojistného trhu, který odráží 

využívaní služeb pojistitel$ klienty. Meziro#ní vývoj, který nenese prvky kolísání, je 

p!ínosem stability pojistného trhu a d$v%ry klient$ v tento trh a to i na základ% 

vývoje ekonomiky jako celku.  

Tabulka 1: Objem p!edepsaného pojistného v roce 2010 a 2011[4] 

Ukazatel 2010 2011 
Index 2011

k 2010

 tis. K# tis. K#  
Smluvní pojišt]ní celkem       116 730 685       116 394 267 99,7
Životní pojišt%ní 44 481 668 45 329 930 101,9
Neživotní pojišt%ní 72 249 017 71 064 337 98,4
Zákonná nesmluvní pojišt]ní  6 094 095 6 285 543 103,1
Pojistné celkem 122 824 780 122 679 810 99,9

Zdroj: !AP, Statistické údaje 2011, Souhrnné údaje, ze dne 27. 1. 2012 

 

Pfedepsané smluvní pojistné podle objemu za rok 2011 - prvních 

deset pojistiteli, viz tabulka #íslo 2, je ukazatelem, které pojiš/ovny jsou na 

základ% svých marketinkových strategií a svým postavením na trhu klienty 

vyhledávány. Ovšem klient p!i výb%ru pojistitele by m%l vycházet i z referencí o 

daném pojistiteli, rychlosti a zp$sobu likvidace pojistné události a dalším servisem, 

který pojistitel svým klient$m nabízí. Neposledním aspektem, který hraje roli o 

výb%ru pojiš/ovny, klientem je i cena za služby poskytnuté, ale na základ% vývoje 

#eského pojistného trhu je to i tradice. 
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Tabulka 2: P!edepsané smluvní pojistné podle objemu za rok 2011 – prvních 

deset pojistitel$ [4] 

Pof. Pojišdovna 
Celkem
(tis. K+)

Podíl
(%)

Neživotní
Pojišt]ní
(tis. K+)

Podíl 
(%) 

Životní
Pojišt]ní
(tis. K+)*

Podíl
(%)

1 1P 31 331 984 26,9 20 161 703 28,4 11 170 281 24,6
2 KOOP 22 754 328 19,5 16 755 494 23,6 5 998 834 13,2
3 ALLIANZ 9 444 750 8,1 7 307 604 10,3 2 137 146 4,7
4 GP 8 438 854 7,3 5 859 411 8,2 2 579 443 5,7
5 1SOBP 7 382 075 6,3 4 026 397 5,7 3 355 678 7,4
6 P1S 6 097 942 5,2 787 513 1,1 5 310 429 11,7
7 1PP 5 841 514 5,0 4 678 829 6,6 1 162 684 2,6
8 UNIQA 5 180 134 4,5 3 994 092 5,6 1 186 042 2,6
9 ING 5 089 053 4,4 0 0,0 5 089 053 11,2

10 CARDIF 2 226 652 1,9 1 969 410 2,8 257 242 0,6
 Ostatní 12 606 981 10,9 5 523 884 7,7 7 083 098 15,7
 Celkem 116 394 267 100 71 064 337 100 45 329 930 100

Zdroj: !AP, Statistické údaje 2011, P"edepsané smluvní pojistné podle objemu 2011, ze dne 27. 1. 

2012 

*) s p"epo#teným jednorázovým pojistným na bázi 10 let  

 

 

Tradice výb%ru pojiš/ovny ovšem na #eském trhu za#íná pomalým tempem 

p!episovat historii a 1eská pojiš/ovna a. s. již není tak z!ejmým a dominantním 

hrá#em na pojistném trhu, viz tabulka #. 3, kdy je nástupkyní pojiš/ovny, která 

m%la 100% všech pojistných smluv, v roce 2011 je stále jedni#kou v p!edepsaném 

smluvním pojistném, avšak již jen z 26,9 % podílu na trhu a sestupný trend 

nezastavila ani GP a 1P do GENERALI PPF HOLDING, kdy tento holding soupe!í 

s rakouskou Vienna Insurance Group (KOOP, P1S, 1PP), dále jen VIG. 
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Tabulka 3: P!edepsané smluvní pojistné podle objemu 2011 – GENERALI PPF 

HOLDING a VIG [4] 

Pof. Holding
Celkem
(tis. K+)

Podíl
(%)

Neživotní
pojišt]ní
(tis. K+)

Podíl
(%)

Životní 
pojišt]ní 
(tis. K+)* 

Podíl
(%)

1 G-PPF-H 39 770 838 34,2 26 021 114 36,6 13 749 724 30,3
2 VIG 34 693 784 29,7 22 221 836 31,3 12 471 947 27,5
 Ostatní 41 929 645 36,1 22 821 387 32,1 19 108 259 42,2
 Celkem 116 394 267 100 71 064 337 100 45 329 930 100

Zdroj: !AP, Statistické údaje 2011, P"edepsané smluvní pojistné podle objemu 2011, ze dne 27. 1. 

2012 

*) s p"epo#teným jednorázovým pojistným na bázi 10 let  

Dalším ukazatelem vývoje pojistného trhu a jeho využívání klienty je podíl 

smluvních pojišt]ní a zákonných nesmluvních pojišt]ní na trhu v roce 2011, 

viz graf #. 1, který znázorSuje povinnost mít riziko zajišt%no zákonem a v$li klient$ 

si riziko zajistit smluvn% a dobrovoln%, kdy zdravým ukazatelem pojistného trhu je 

z!etelná v%tší míra zajišt%ní volitelných smluvních rizik nad zákonnými 

nesmluvními riziky. 

Graf 1: Podíl smluvních a zákonných nesmluvních pojišt%ní na trhu v roce 2011 

[tis. K#] . [4] 

 

       

Zdroj: !AP, Statistické údaje 2011, P"edepsané pojistné - vybrané položky 2011, ze dne 27. 1. 

2012 
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 Rozdíl využití služeb zákonn% nesmluvních a služeb dobrovoln% smluvních 

je z!etelný, ovšem rozdíl mezi t%mito službami je p!ibližn% 45 miliard korun 

z celkového objemu skoro 188 miliard korun, kdy tento ukazatel jasn% dává další 

možnosti rozvoje pojistného trhu v 1R. 

 

4.2 Pfehled využití služeb zprostfedkování 

 Rozvoj pojistného trhu v 1R a legislativní úprava zákona #. 38/2004 Sb., 

jenž má za úkol dávat jasná pravidla na pojistném trhu, pozitivn% p!ispívají 

k rozvoji nep!ímého zprost!edkování pojišt%ní. V roce 2010 byla skoro polovina 

veškerých obchod$ na pojistném trhu realizována nep!ímými zprost!edkovateli, 

celkem 49,6 %, viz graf #. 2, což vypovídá o vyšší náro#nosti klient$ a požadavk$ 

na srovnávání pojistných produkt$ a následných služeb pojistitel$ od klient$. [5] 

Graf 2: P!ehled využití zprost!edkování [tis. K#] . [4] . [5] 

 

Zdroj: !AP, Statistické údaje 2011, Souhrnné údaje, ze dne 27. 1. 2012 a Asociace #eských 

pojiš&ovacích maklé"' 
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4.2.1 Pfímé zprostfedkování pojistných služeb 

 P!ímým zprost!edkováním pojistných služeb se rozumí zprost!edkování 

takové, které provád%jí zam%stnanci dané pojiš/ovny nebo vázaná pojiš/ovací 

zprost!edkovatelé #i výhradní pojiš/ovací agenti, kdy tito vyjmenovaní zastupují na 

pojistném trhu jen jednu pojiš/ovnu, vyjma vázaných pojiš/ovacích 

zprost!edkovatel$, kte!í mohou zastupovat na pojistném trhu více pojiš/oven, 

ovšem v segmentech pojistných služeb si nesmí jejich nabídka konkurovat, tzn., 

že vázaný pojiš/ovací zprost!edkovatel nabízí životní pojišt%ní pouze jedné 

pojiš/ovny, neživotní pojišt%ní také jedné pojiš/ovny, ovšem ta nemusí být stejná 

jako p!i návce pojišt%ní životního a takto i k dalším segment$m pojišt%ní. 

 P!ímé zprost!edkování bylo klienty dlouho dobu preferováno jako hlavní 

zdroj zajišt%ní svých rizik. Výhodou p!ímého zprost!edkování je p!ímý styk 

s pojistitelem na pojistném trhu, ovšem s výjimkou vázaných pojiš/ovacích 

zprost!edkovatel$. Výhradní pojiš/ovací agenti, sice nejsou taktéž zam%stnanci 

pojistitel$, ale jsou !ízeni personáln% a metodicky p!ímo pojistitelem, tudíž 

absolutn% p!ímý styk s pojistitelem zaru#ují pouze zam%stnanci pojistitele a tito 

jsou na pojistném trhu vlastn% v menšin%, proto i dnes p!ímý zp$sob 

zprost!edkování pojistných produkt$ nese ur#ité prvky nep!ímého, avšak s tím 

rozdílem, že p!ímý zprost!edkovatel nemá pro klienta výhodu výb%ru pojistitele, 

ale jen parametr$ nabízeného pojišt%ní. 

 S rozvojem pojistného trhu a se zvýšenou náro#nosti klient$ pojistného trhu 

ovšem p!ímé zprost!edkování pojistných produkt$ ustupovalo nep!ímému 

zprost!edkování pojistných produkt$, kdy v dnešní dob% je nepatrný rozdíl mezi 

zprost!edkováním a p!ímým a nep!ímým. 

 

4.2.2 Nepfímé zprostfedkování pojistných služeb 

 Nep!ímým zprost!edkováním pojistných služeb se rozumí takové 

zprost!edkování, kdy klient nejedná p!ímo s pojistitelem, ale se smluvním 

partnerem pojistitele, který zastupuje pojistitele na pojistném trhu, vesm%s na 



Eduard Pchalek: Postavení klienta na pojistném trhu 

2012  26 

základ% zplnomocn%ní. Zákon #. 38/2004 Sb. jenž upravuje legislativn% 

zprost!edkování na pojistném trhu, d%lí nep!ímé zprost!edkovatelé do dvou 

základních skupin a to na pojiš/ovací maklé!e a pojiš/ovací agenty, kte!í zatupují 

pojistitele na pojistném trhu. Tyto dv% základní skupiny mohou dále spolupracovat 

s pod!ízenými pojiš/ovacími zprost!edkovateli, t%m p!edávají zplnomocn%ní na 

zastupování pojistitel$, ovšem sami za n% nesou zodpov%dnost. 

 Hlavní výhodou nep!ímého zprost!edkování pojistných služeb je nezávislost 

takových zprost!edkovatel$ na pojistiteli, jelikož zastupuje více pojiš/oven na trhu 

a klient si sám m$že zvolit pro n%j nejvýhodn%jší zajišt%ní #i svého preferovaného 

pojistitele na daný typ zajišt%ní na jednom míst% a u jednoho zprost!edkovatele. 

 Se zvyšováním nárok$ klient$ na pojistném trhu je samotnými klienty 

požadována analýza jejich pojistných rizik a srovnání zajišt%ní u více pojistitel$, 

což je komfortní u nep!ímých zprost!edkovatel$, jelikož toto klient$m p!evážn% 

nabízejí zdarma, kdy zdrojem p!íjmu, s výjimkou pojiš/ovacích maklé!$ je jen 

odm%na od pojistitel$ za zprost!edkované pojišt%ní. 

 Pojiš/ovací zprost!edkovatelé mají za povinnost sd%lit, jak vysokou provizi 

inkasují za zprost!edkování pojistné smlouvy od pojistitele, touto povinností 

zprost!edkovatel$ vzniká klient$m ochrana p!ed p!ípadným prot%žováním 

pojistitel$ ze strany zprost!edkovatel$. 

 

4.3 Ochrana klienta pojistného trhu a regulace 

 Základním p!edpokladem zdravého pojistného trhu jsou pevn% daná 

pravidla, která mají za prioritní ochranu klienta na pojistném trhu a to zejména 

z toho d$vodu, aby nebylo rozdílu mezi poskytovanými službami v rámci p!ímého 

#i nep!ímého zprost!edkování pojistných služeb, tudíž aby klient m%l jistotu, že 

právní úprava, která jej chrání a trh reguluje, mu dává stejné možnosti p!i 

poptávce krytí rizik p!ímo u pojistitele #i prost!ednictvím zprost!edkovatele. 
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 Z hlediska zprost!edkování na pojistném trhu je trh regulován zákonem #. 

38/2004 Sb., o pojiš/ovacích zprost!edkovatelích a likvidátorech pojistných 

událostí, kdy tento zákon specifikuje skupiny zprost!edkovatel$, jejich práva a 

povinnosti v$#i klient$m, minimální požadavky na vzd%lání a míru zajišt%ní pro 

p!ípad zp$sobené škody klient$m.  

Dále pak tento zákon zavádí povinnost registrace zprost!edkovatel$ 

v registru, který vede 1NB a taktéž kritéria, která musí zprost!edkovatel splSovat a 

úroveS odborných zkoušek, které musí zprost!edkovatel složit, aby do registru 

zprost!edkovatel$ byl zapsán a mohl #innost zprost!edkovatele vykonávat. 

 Dalšími legislativními normami, které regulují pojistný trh v 1R, jsou: zákon 

#. 37/2004, Sb., o pojistné smlouv%, novela zákona #. 363/1999 Sb., o 

pojiš/ovnictví, zákonem #. 39/2004 Sb. a novela zákona #. 168/1999 Sb., o 

pojišt%ní odpov%dnosti za škodu zp$sobenou provozem vozidla, zákonem #. 

47/2004 Sb. [6] 

 Dozor v pojiš/ovnictví je nezávislý a jeho hlavním cílem je stav 

rovnovážnosti všech ú#astník$ pojistného trhu, jak klient$, zprost!edkovatel$, tak i 

pojistitel$, zná sankce upravené legislativn% a t%mi tuto rovnovážnost vynucuje, 

aby nedocházelo k zneužití informa#ního a tržního postavení v neprosp%ch klient$ 

pojistného trhu, kdy sankce jsou finan#ního rázu, ovšem m$žou vést až k zákazu 

#innosti. 
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5 ZÁVQR 

 „Proti narození a smrti není léku. V mezidobí zachovej radost.“ 

 (Santayana) 

 Lidský život je pomíjivý, ovšem je plný rizik, proto je velikou výhodou, když 

nevíme, co nás #eká za dalším rohem, být proti takovým událostem zajišt%n. 

Lidstvo od svého po#átku pronásleduje touha p!edpokládat, co nastane v dalších 

okamžicích lidského života. Tomu to jsme se pln% nenau#ili a vše možné 

p!edpov%di, #i p!edtuchy jsou jen našimi sny, jak by naše budoucnost m%la 

vypadat. 

 Ovšem #emu se lidstvo nau#ilo je jak p!edcházet nep!íjemným dopad$m 

naší budoucnosti a tím se vyvíjel obor zajišt%ní našich životních rizik až do dnešní 

podoby pojiš/ovnictví a moderního pojistného trhu. 

 Svou prací jsem se snažil zmapovat a popsat obecn% pojistný trh, co dává 

jeho klient$m a jaké mají na tomto trhu klienti postavení a jaké nabízí možnosti, 

ale i že dnešní spole#nost má ur#ité pojistné instrumenty pro všechny povinné a 

jiné smluvn% povinné. Zam%!il jsem se na specifi#nost #eského pojistného trhu 

v minulosti a na d$sledky, které to m%lo a #áste#n% ješt% má v p!ítomnosti, tak 

jako na vývoj pojistného trhu, který své klienty p!ímo ovlivSuje a jak se tvo!í 

nabídka a poptávka na pojistném trhu. 

 Pro tuto práci jsem #erpal teoretických znalostí získaných p!ípravou na tuto 

práci, ovšem i praktickými zkušenostmi, které jsem získal praxi pojiš/ovacího 

zprost!edkovatele a obecných znalostí o klientech samotných, které jsem p!i této 

praxi poznal. 

 Záv%rem bych si dovolil konstatovat, že pojistný trh je trhem, který sice má 

ur#itá specifika a zákonné regulace, ovšem jako každý trh je založen na nabídce a 

poptávce, a že pojiš/ovny jako takové jsou založeny za ú#elem tvorby zisku a jsou 

to obchodní spole#nosti a jejich klienti jim odevzdávají #ást svých p!íjm$, aby si 
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zajistili své statky do budoucna, kdy p!ijde nep!edpokládaná událost, která je o 

tyto m$že p!ipravit. A# je tento trh regulován a má státní dozor, kterým má být 

dosažena rovnovážnost, tak budu citovat výrok, který a v oboru pojiš/ovnickém 

zlidov%l: „P"i prodeji pojišt3ní se pojiš&ovny snaží p"esv3d#it zájemce, že je 

pojišt3no vše, p"i sporu o pln3ní nás naopak p"esv3d#ují o tom, že jejich pojišt3ní 

vlastn3 nic nekryje,“ konec citace. [3] 
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