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1 Úvod 

 

V nynější době jsme svědky světové globalizace nejen v oblasti průmyslu 

a zemědělství, ale i ve službách, které zahrnují i finanční služby. Globalizační procesy se 

tedy projevují i v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví. Finanční instituce, tedy i banky 

a pojišťovny by měly, pokud se chtějí udržet na trhu, rychle reagovat na změny 

a požadavky klientů a přizpůsobovat jim svoji nabídku. Jedním z trendů, kterým se 

v posledních letech ubírají mnohé finanční instituce, je integrace finančních služeb. 

K integraci dochází ve formě různých druhů spolupráce subjektů až po fúze a vytváření 

finančních holdingů. 

 Při propojování bankovních a pojišťovacích služeb se finanční instituce snaží co 

nejvíce vytěžit ze vzájemné spolupráce a nabízet klientům „pod jednou střechou“ co 

nejširší spektrum služeb a dosáhnout tak co nejlepších výsledků na trhu. 

Bankopojištění v České republice již nepatří pouze do oblasti teorie. Každý se dnes 

může setkat s některou z jeho forem v běžné praxi, především prostřednictvím produktové 

nabídky bank a pojišťoven.  

 Téma  Bankopojištění v České republice jsem si zvolila z důvodu, že jsem chtěla 

více přiblížit tento koncept poskytování finanční produktů.   

 

Cílem diplomové práce je objasnit celý koncept a principy bankopojištění, důvody 

vstupu bank a pojišťoven do bankopojištění a z toho plynoucí výhody a nevýhody pro 

spolupracující subjekty i klienty.  

Metodické zpracování tvoří následující kroky: definování cíle, studium literatury, 

sběr informací, zpracování dat a vyhodnocení a vyvození závěru. 

Při zpracování diplomové práce byly využity standardní metodologické postupy. 

Využita byla nejvíce deskripce v teoretické části práce. Touto metodou byly definovány 

jednotlivé pojmy na bankovním a pojistném trhu. V praktické části budou aplikovány 

zjištěné výhody bankopojištění na konkrétní finanční instituce. 

Co se týče struktury mé práce, první část diplomové práce seznamuje 

s teoretickými východisky bankopojištění. Podrobně jsou popsány u bankovnictví 

a pojišťovnictví jejich definice, právní úprava, důvody pro vstup do konceptu 

bankoponišťoven. Dále je v kapitole rozebrán vznik bankopojišťoven prostřednictvím fúzí, 

jakožto nejrozšířenější formy spolupráce bankovních institucí a pojišťoven. 
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V další kapitole je nastíněn současný stav bankopojištění v České republice a jsou 

zde podrobně rozebrány výhody a nevýhody bankopojištění jak z pohledu pojistitelů, tak 

klientů. Poslední část, čtvrtá kapitola, se zabývá již konkrétní analýzou bankopojištění u tří 

bankovních institucí, vybraných podle kritéria největší finanční instituce v ČR, pojišťoven 

se kterými spolupracují a produkty, jejž nabízejí.  
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2 Teoretická východiska bankopojištění 

V úvodu diplomové práce je uveden výklad termínu bankopojištění. Pojem 

bankopojištění vznikl volným překladem z anglického termínu bankassurance. Výraz bank 

či banking znamená bankovnictví, assurance znamená v britské angličtině životní pojištění 

a v americké angličtině pojištění životní i neživotní. V současné době je tento pojem již 

značně rozšířený a nepatří pouze do oblasti teorie. Dnes se s různými formami můžeme 

setkat v běžné praxi, prostřednictvím bankovních a pojistných produktů. V literatuře se 

setkáváme s celou řadou různých definic termínu bankopojištění. 

 

 „Bankopojištění můžeme definovat jako kombinaci finančních produktů banky 

a pojištění, přičemž cílem těchto produktů je uspokojovat požadavky a potřeby klientů.“
1
 

 

„Nová forma nabídky a prodeje pojistných produktů pro klienty…. Zároveň dochází 

k vzájemnému propojování operací a jde především o běžné operace a služby typické pro 

pojišťovací instituce a banky…. Integrace peněžních služeb se týká především 

standardních, typizovaných produktů bank a pojišťovacích institucí.“
2
 

 

„Pod pojmem bankopojištění se rozumí prodej pojistných produktů na přepážkách 

bank.“
3
 

 

„Pod tímto pojmem si lze stručně řečeno představit současný prodej produktů 

obchodní banky a pojišťovny, který probíhá v distribučních sítích obou spolupracujících 

společností.“
4
 

 

Definic existuje dle autorů hned několik, ale je zřejmé, že podstata bankopojištění 

je takřka shodná. Vesměs tedy lze říct, že jde o spojení produktu banky a pojišťovny, jenž 

je dostupný na jednom místě neboli prodej pojistných produktů na pobočkách bank 

a využití prodejních kanálů bankovní sféry k tomuto prodeji. 

                                                 
1
 POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví, 2006, s. 89 

2
 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS a František ŘEZÁČ. Pojistná ekonomika.  

3
 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 

4
 KALABIS, Zbyněk. Co je to bankopojištění?. Zlatá koruna [online]. Dostupné z: 

http://www.zlatakoruna.info/zpravy/ucty/co-je-bankopojisteni 
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Bankopojištění v sobě zahrnuje bankovní a pojistný produkt, kryjící ve většině 

případů rizika úrazu či smrti. Klienti mohou zároveň touto formou zhodnotit své finanční 

prostředky. V praxi se jedná o propojení služeb bank a pojišťoven.  

Majetkovým propojením bank a pojišťoven tedy dochází ke vzniku 

bankopojišťovny. Bankopojišťovnou mohou být obchodní banky a pojišťovny, které patří 

do jedné finanční skupiny nebo se může jednat o spolupráci vzájemně na sobě nezávislých 

obchodních bank a pojišťoven. Takto současně navzájem  spolupracujících subjektů může 

být více.
5
 

V další části jsou definovány pojmy bankovnictví, pojišťovnictví a fúze mezi 

bankami a pojišťovnami. 

 

2.1 Bankovnictví 

2.1.1 Definice a právní úprava bankovnictví 

Definice bankovnictví 

Bankovní soustava České republiky je tvořena všemi druhy bank na území českého 

státu a jejich vzájemnými vztahy. V České republice existoval do roku 1990 

jednoúrovňový bankovní systém s výrazným monopolem Státní banky československé 

(SBČS). Nevýhodou tohoto systému byla především obtížná regulace inflace. V současné 

době funguje v ČR dvouúrovňová bankovní sousta, kterou tvoří
6
: 

1) Centrální banka - ústřední banka státu. Její funkci zastává v ČR Česká národní 

banka (ČNB) 

2) Obchodní, investiční a hypotéční banky a spořitelny - např. KB, IPB, ČSOB. aj. 

Tyto banky tvoří výkonnou složku s podnikatelským záměrem, se kterou přichází 

do styku klienti. 

Další členění bankovního systému je možné podle vykonávaných obchodů na obchody 

komerčního a investičního bankovnictví. Působením historických, politických, právních 

a ekonomických faktorů dnes existují modely uspořádání bankovních systémů v rámci 

                                                 
5
 KALABIS, Zbyněk. Co je to bankopojištění?. Zlatá koruna [online]. Dostupné z: 

http://www.zlatakoruna.info/zpravy/ucty/co-je-bankopojisteni 
6
 POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví, 2006 
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jednotlivých států.
7
 Na následujícím obrázku 2.1 jsou znázorněny existující modely 

bankovnictví. 

Obr. 2.1 Model bankovnictví 

 

Zdroj: Bartošek, Felsbergová,  Jaroš, 1998 

 

1. Model univerzálního bankovnictví představuje poskytování jak klasických 

(vklady, úvěry, platební styk) tak investičních obchodů (obchod s cennými papíry, 

emisní obchody).  

a) univerzální banky mezi velké univerzální obchodní banky v České republice patří 

např. Komerční banka, GE Money Bank, Raiffeisenbank. Menší univerzální 

obchodní bankou je např. Živnostenská banka a.s. 

b) specializované banky mají omezenou bankovní licencí od ČNB a zaměřují se 

pouze na vybrané produkty. Řadí se sem spořitelny např. Českomoravská stavební 

spořitelna, ČS stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna a hypoteční banky  

c) úvěrní družstva mohou finanční služby poskytovat jen svým členům, např. 

Akcenta, Artesa 

 

                                                 
7
 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika, 2012. 
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2. Model odděleného bankovnictví charakterizuje striktní oddělení komerčního 

a investičního bankovnictví. 

3. Model smíšeného bankovnictví představuje méně striktní oddělení komerčního 

a investičního bankovnictví. Jedná se o případy, kdy komerční banka může skrz 

svou 100% dceřinou společnost obchodovat s cennými papíry.
8
 

 

Právní úprava bankovnictví
9
 

Právní úprava bankovnictví je v České republice zakotvena v zákonech 

a prováděcích vyhláškách k nim. Protože je Česká republika členem Evropské unie, platí 

na jejím území i právní normy EU. Jsou jimi zejména nařízení Evropského parlamentu 

a Rady Evropské unie. Ostatní právní normy, kterými jsou směrnice a doporučení, je 

povinna každá členská země Evropské unie zapracovat do svých právních řádů. 

Současná právní úprava bankovnictví zahrnuje zákony upravující oblast bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a záložen. 

Zákon č. 254/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb.,
10

 o bankách, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon mění přístup k 

pobočkám zahraničních bank ze třetích zemí působících v České republice s cílem vytvořit 

rovné podmínky pro subjekty bankovního sektoru.  Nově zákon opravňuje zpravodajské 

služby získávat, bez souhlasu klienta, informace potřebné pro plnění úkolu v rámci 

potlačování financování terorismu. 

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona 

vyplývá nemožnost předávat klientské informační databáze mezi partnerskými bankovními 

a pojišťovacími institucemi, což v podstatě snižuje synergický efekt, vznikající stranám při 

využití konceptu bankopojištění. 

Dále sem patří zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 96/1993 Sb., o  stavebním  spoření  a státní podpoře 

stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů. 

Související legislativa upravující bankovnictví zahrnuje zákon č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

                                                 
8
 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví, 2010. 

9
Platná legislativa ČR -. Ministerstvo financí ČR [online].Dostupné z:http://www.mfcr.cz/cp 

s/rde/xchg/ mfcr/xsl/ft_bankovnictvi_platna_leg_cr.html 
10

 nabyl účinnosti 1. listopadu 2012 
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opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 41/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se 

stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními 

a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry ve sbírce zákonů, vyhlášku 

č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních 

družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.1.2 Definice banky 

Definice banky zní podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách takto:  „Bankami se pro 

účely tohoto zákona rozumějí akciové společnosti se sídlem v České republice, které 

a) přijímají vklady od veřejnosti, a b) poskytují úvěr, a které k výkonu činností podle 

písmen a) a b) mají bankovní licenci.“ 

 

Česká národní banka uděluje povolení působit jako banka. Aktuální podrobný 

seznam bank a poboček zahraničních bank na území ČR vede ČNB a je zobrazen 

v následující tabulce 2.1. 

 

Tab. 2.1 Počet bank podle vlastnictví 

Zdroj: Česká národní banka  

 

V posledních letech se počet bank výrazně nemění. V roce 2012 působilo v České 

republice 44 bankovních institucí, přičemž převažuje zahraniční majetková účast počtem 

36 oproti 8 v tuzemském vlastnictví. 
11

V příloze č. 1 uvádím abecední seznam bankovních 

institucí, které v současnosti fungují v rámci českého trhu.
 
 

 

                                                 
11

Počet bank podle vlastnictví. Česká národní banka [online]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trh
u/banky/bs_ukazatele_tab01.html 
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V současné tržní ekonomice vykonávají banky mnoho funkcí, přičemž mezi ty 

základní se řadí depozitní a úvěrová funkce a funkce zprostředkovatele plateb. 

Depozitní funkce představuje opakované vkládání a vybírání peněz z účtu klienta. 

Vklad neboli depozitum představuje částku peněz ukládanou na bankovní účet. Banka 

poskytuje svým klientům různé druhy bankovních účtů např. studentský, spořící, 

podnikatelský. Vklady mohou být termínované, kdy si klient může vybrat peníz až 

v dohodnutém termínu, nebo netermínované, které si mohou klienti vybrat kdykoliv. 

Veškeré vklady přijaté od klientů, představují pro banku závazek vrátit klientům jejich 

peníze zpět.  

Podstatou úvěrové funkce je, že banky alokují finanční prostředky ve formě úvěrů. 

Úvěr představuje v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky
12 

za úrok, jenž 

je klient ochotný. Prodejem těchto úvěrů subjektům (občané, podniky), vznikají bance 

pohledávky vůči držitelům úvěru.
13

 Poskytováním úvěrů vytvářejí banky bezhotovostní 

peníze a tím ovlivňují nabídku peněz v ekonomice. 

Funkce zprostředkovatele plateb souvisí s tím, že peníze v hotovostní podobě 

přinášení klientovi zvýšené riziko krádeže nebo ztráty hotovosti. Z těchto důvodů je dnes 

velmi rozšířené bezhotovostní placení, které je bezpečnější, výhodnější a levnější než 

placení v hotovosti. Klient, který si u banky otevřel běžný účet, může dávat příkazy 

k převodu peněžních prostředků, platit šekem či platební kartou. Realizací platebního styku 

získává banka výnosy formou poplatků a provizí za provedené služby.
14

  

 

2.1.3 Vstup bank do pojišťoven 

Hlavním hnacím motorem činnosti bank, hned za maximalizací zisku, je snaha 

vytvoření věrných a stálých klientů. Toho se snaží docílit uspokojením všech jejich přání 

a požadavků a udržením spokojenosti klientů, díky nabízení komplexních služeb. 

 Banky se snaží neustále přizpůsobovat tržní situaci a možnostem trhu, nebrání se 

proto vstupu do konceptu bankopojištění, jelikož je výhodný pro oba zúčastněné subjekty. 

Pro každou instituci existují různé důvody proč vstoupit do spolupráce s jiným 

subjektem.
15

 Mezi nejdůležitější důvody ke vstupu bank do bankopojištění řadí především 

                                                 
12

 pro účely zákana o bankách 
13

 KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Banky a bankovní obchody, 2003. 
14

 KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Banky a bankovní obchody, 2003. 
15

 KORAUŠ, Anton. Bankopoisťovníctvo, 2005. 
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zvýšení návratnosti aktiv (ROA), které patří k významným ukazatelům rentability 

a ukazuje výnosnost podnikání finanční instituce. Pokud banka při nezměněné hodnotě 

aktiv, získá diverzifikací produktů dodatečný zdroj poplatků, navýší tím ROA. Návratnost 

aktiv ovlivňuje i další ukazatele jako aktivitu, likviditu či zadluženost podniku, z tohoto 

důvodu vidí banky vstup do bankopojištění jako výhodu.  

Komerční banky se, tak jako jiné podniky, snaží především o udržení 

konkurenceschopnosti na trhu a získání co nejvíce klientů. Podmínky mají na trhu všechny 

banky stejné a nabízené služby a produkty jsou velmi podobné. Bojem o klienty se bankám 

zvyšují marketingové a administrativní náklady, které ve výsledku snižují zisk. Další 

výhodou plynoucí ze spolupráce bank a pojišťoven je tedy posílení 

konkurenceschopnosti těchto spolupracujících institucí. Banky a pojišťovny totiž vidí ve 

spojení s pojišťovnami konkurenční výhodu, zlepšující jejich nabídku pro klienty 

a upevňující jejich pozici na trhu. Výhodou je také vznik nových produktů, jejž rozšiřují 

portfolio nabízených produktů. Banky i pojišťovny tím získávají větší výnosnost 

a produktivitu, navíc diverzifikací zdrojů příjmů snižují riziko ztráty.
16

 

 

Mezi další důvody patří např. získávání cenných informací od pojišťoven, které 

vedou k mnoho inovacím, které i když jsou pouze krátkodobé, zajistí bankám náskok před 

konkurencí. Spojení s pojišťovnou zaručuje bankovním institucím snižování fixních 

nákladů, a to především prostřednictvím snižovaní potřebného množství zaměstnanců.
17

 

Důvodem spojení jsou také makroekonomické faktory ovlivňující investiční 

chování obyvatel. Postupně u nás dochází k omezování bankovních depozit a k přiklánění 

k pojišťovacím produktům a fondům kolektivního investování, kde je pravděpodobný 

vyšší zisk. Z tohoto důvodu se banky snaží zamezit snižování zisku spojením 

s pojišťovnami. 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 VIOLARIS, Y.: Bancassurance in Practice, [online]. München Rückversicherungs-Gesellschaft, , 
Dostupné na: http://www.marclife.com/research/pdf/banc.pdf 
17

 ŘEZÁČ, František. Pojišťovnictví.,2011. 
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2.2 Pojišťovnictví 

2.2.1 Definice a právní úprava pojišťovnictví 

Definice pojišťovnictví 

Pojišťovnictví spadá do specifického odvětví tržní ekonomiky, zabývající se 

pojišťovací činností a je součástí úvěrové a finanční soustavy. Jedná se o nevýrobní 

odvětví tržní ekonomiky soustředěné na vytváření, správu a použití technických rezerv.
18

 

Pojišťovací činnost je předmětem podnikání pojišťoven, které získaly, splněním daných 

podmínek, povolení Ministerstva financí ČR k tomuto podnikání.
19

 Mezi činnost 

pojišťoven se řadí uzavírání pojistných smluv, správa pojištění a poskytování plnění 

z pojistných smluv, marketingová činnosti, zajišťovací činnost, nakládání s aktivy 

z technických rezerv, zábranná činnost aj. 

Na následujícím obrázku 2.2 je zobrazena struktura institucí, které se zahrnují pod 

pojem pojišťovnictví v České republice. V rámci pojišťovnictví v jednotlivých zemích 

existují a působí instituce, jejichž účelem je organizování vzájemné spolupráce pojišťoven, 

asociace pojišťoven 

Předmětem pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky je regulace pojišťoven ze strany 

státních orgánů, dohlížejících na podnikání v oblasti pojištění, dále pojišťovnictví řízení 

pojišťoven, kalkulace pojistného, tvorba technických rezerv, informační soustava atd. 

 

Pojišťovnictví plní čtyři základní funkce akumulačně - redistribuční 

prostřednictvím, které plní fiskální záměry státu, funkce kontrolní, jenž sleduje vztahy 

v rámci pojištění funkce simulační, působící na metody rozdělovacích procesů v pojištění 

nachování pojištěných subjektů a funkce primární představující transfer rizika na 

pojistitele. 

Pří pohledu na pojišťovnictví lze rozlišovat dvě stránky – etickou, fungující na 

principu solidarity a výdělečnou, jelikož komerční pojišťovnictví se řadí k prosperujícím 

odvětvím v tržní ekonomice.
20

 

 

 

                                                 
18

 VIOLARIS, Y.: Bancassurance in Practice, [online]. München Rückversicherungs-Gesellschaft, 

2001, Dostupné na: http://www.marclife.com/research/pdf/banc.pdf 
19

 VÁVROVÁ, Eva, Marta DOLOŽÍLKOVÁ a Roman STUCHLÍK. Pojišťovnictví: vybrané kapitoly 
pro základní kurz, 2001. 
20

 VÁVROVÁ, Eva, Marta DOLOŽÍLKOVÁ a Roman STUCHLÍK. Pojišťovnictví: vybrané kapitoly 
pro základní kurz, 2001,  
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Obr. 2.2 Struktura pojišťovnictví 

 

 

Zdroj: Čejková, Martinovičová, 2004 

 

 

Právní úprava pojišťovnictví  

Právní úprava je v současnosti tvořena několika zákony a vyhláškami.
21

 Zákon 

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví jako veřejnoprávní předpis, upravuje podmínky 

provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou. 

Zákon č. 377/2005 Sb.,  o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními 

družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry 

ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních 

konglomerátech). Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích 

a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon 

o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). Zákon č. 37/2004 

Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). 

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

                                                 
21

 Pojišťovnictví v ČR. Ministerstvo financí ČR [online]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pojistovnictvi_cr.html 

http://portal.gov.cz/zakon/277/2009
http://portal.gov.cz/zakon/277/2009
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a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla) 

 

Právní úpravu pojišťovnictví doplňuje vyhláška č. 359/2010 Sb., o způsobu 

předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, vyhláška č. 434/2009 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, vyhláška č. 347/2006 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, vyhláška 

č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích 

zprostředkovatelích likvidátorech pojistných událostí, vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla), vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby 

zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání. 

 

2.2.2 Definice pojišťovny 

Pojišťovnou se rozumí, dle § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, právnická 

osoba se sídlem na území České republiky (členského státu Evropské unie nebo na území 

jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,  jiného státu), které bylo Českou 

národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle tohoto zákona.  

Aktuální podrobný seznam počtu a struktury pojišťoven na území ČR vede ČNB 

a je zobrazen v následující tabulce 2.2.  

Jde vidět, že v posledních letech se počet pojišťoven téměř neměnil. Roku 2012 

bylo v České republice 52 pojišťoven, přičemž nejvíce bylo pojišťoven se zahraniční 

majetkovou účastí. Dle typu nabízených pojištění převládají neživotní pojišťovny. 

V příloze č. 2 uvádím abecední seznam pojišťoven. 

 

Z pohledu pojišťovny jako ekonomického subjektu je jejím hlavním cílem dosažení 

dlouhodobého zisku a posilování své pozice na pojistném trhu. S přihlédnutím 

ke specifikům pojišťovnictví se uvádějí tři hlavní úkoly komerčních pojišťoven.
22

 

 

                                                 
22

 VÁVROVÁ, Eva, Marta DOLOŽÍLKOVÁ a Roman STUCHLÍK. Pojišťovnictví: vybrané kapitoly 
pro základní kurz, 2001. 
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Tab. 2.2 Počet a struktura pojišťoven 

Zdroj: Česká národní banka
23

 

 

Úkol technický, jehož náplní je nahrazovat škodu formou pojistných plnění.  

Úkol zábranný, k jehož realizaci dochází prostřednictvím preventivních opatření 

směřujících k snižování rizika vzniku škod. Při kalkulaci pojistného pojišťovna zohledňuje 

okolnosti, jež by mohly zabránit vzniku škody, a tím motivuje pojistníky k tomu, aby 

dobrovolně různými způsoby snižovali pojistná rizika. 

 Poslední je úkol podnikatelský, jenž představuje investiční činnost pojišťoven. 

Komerční pojišťovny shromažďují peněžní prostředky od klientů formou pojistného, které 

musí za určitý čas, tedy po vzniku pojistné události použít na likvidaci škod. Existuje tak 

určitý časový prostor, v jehož průběhu pojišťovny disponují značným objemem peněžních 

prostředků svých klientů. Využití těchto prostředků na investování znamená realizaci 

podnikatelské činnosti komerční pojišťovny, tedy jejich účast na finančním trhu. 

2.2.3 Pojistná odvětví 

Každá fyzická či právnická osoba je při své činnosti vystavována neustálému 

působení rizik, kterým by se měla snažit předcházet. Eliminovat riziko bohužel nejde 

v každém případě, a proto je vhodné se proti riziku pojistit. Pojištění sice škodě nezabrání, 

                                                 
23

 Pojišťovny: Tab. č. 1 Počet a struktura pojišťoven. Česká národní banka [online]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trh
u/pojistovny/poj_ukazatele_tab01.html 
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ale pomůže s ekonomickým dopadem rizika. Obecně se pojištění dělí na životní 

a neživotní. 

 

Životní pojištění 

Životním pojištěním jsou kryta dvě základní rizika, a to riziko úmrtí a riziko dožití. 

Je to produkt umožňující zajistit rodinu klienta v případě jeho úmrtí. Jedná se o komplexní 

produkt umožňující pojištění osoby pro případ smrti, ale také slouží pro zhodnocení 

finančních prostředků. Životní pojištění je tedy i jistým investičním instrumentem, neboť 

v jeho rámci jsou vytvářeny jisté úspory. Životní pojištění pokrývá také případnou 

invaliditu a závažné onemocnění. Dle § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví,  části 

A přílohy č. 1 k zákonu existuje 6 odvětví životního pojištění, uvedeny jsou v příloze č. 3. 

Vzhledem k tomu, že se při uplatňování životního pojištění přikládá význam krytí rizika 

dožití jako alternativního nástroje pro krytí potřeb ve stáří, stát někdy podporují sjednávání 

životního pojištění formou daňového zvýhodnění. Pojišťovny se snaží rozšiřovat nabídku a 

poskytovat co nejrozmanitější produkty životního pojištění, tak aby si mohl vybrat každý. 

Pojistné placené pojistníkem může být ve smlouvě sjednané jako jednorázové či 

běžné, což znamená opakované platby v dohodnutých termínech. 

Na trhu existuje velká nabídka životních pojištění, které se liší různou pojistnou 

ochranou a mírou flexibility, tj. schopností vyhovět individuálním požadavkům klienta. 

 

Pojišťovny nabízejí druhy životního pojištění lišící se účelem, pro které jsou 

sjednány. 

A to rizikové životní pojištění sloužící výhradně ke krytí rizik, přičemž veškeré 

placené pojistné přechází na rizikovou složku, kapitálové životní pojištění zahrnuje 

kombinaci pojištění pro případ smrti (nebo dožití) a spoření. V případě smrti klienta je 

pojišťovna povinna vyplatit jak kapitálovou hodnotu pojištění, tak pojistnou částku pro 

případ smrti. V případě, že se dožijete konce pojištění, vyplatí vám pojišťovna klientovi 

kapitálovou hodnotu (zisk) pojištění. Dále investiční životní pojištění, které zhodnocuje 

vložené prostředky a jeho výše plnění se váže na hodnotu podílových jednotek. 

Důchodové životní pojištění je obdobou kapitálového pojištění, základním cílem je 

zvýšení životního standardu v seniorském věku. U důchodového životního pojištění 

dostává pojištěný doživotní opakující se anuitu. Svatební pojištění nebo pojištění 

prostředků na výživu dětí představuje pojištění pro případ smrti a dožití. Sjednaná 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/pojistovnictvi/cast1h1.aspx#par2
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bk
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pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo u příležitosti uzavření sňatku nebo formou 

stipendia po stanovenou dobu.  

 

Největším ziskovým produktem pro pojišťovny je právě uzavírání životního 

pojištění. U životního pojištění existuje totiž velmi malá návratnost investovaných peněž 

zpět klientům. Většina zaplacených peněz padne na provize zaměstnanců pojišťovny 

a samotný zisk pojišťovny, a to zhruba 70%. Životní pojištění je často nezbytné uzavřít, 

pokud osoba pracuje v rizikovém prostředí, pokud je rodina této osoby finančně závislá, 

při plánování pořízení si vlastního bydlení na hypotéku, využití leasingu, 

čerpání úvěru apod.
24

 

 

Neživotní pojištění 

Neživotní pojištění zahrnuje krytí celé škály rizik. Podstatou neživotního pojištění 

je, že pojistitel nemůže jednoznačně vědět, zda nastane pojistná událost.
25

 Produkt 

neživotního pojištění nebývá zpravidla spojen se spořením, ale představují pouze 

ohodnocení pojištěného rizika a provizi pojišťovně. V praxi neživotního pojištění bývá 

zvykem, že smlouvy jsou uzavírány na kratší časové intervaly s případným automatickým 

prodlužováním. Obvykle jsou v neživotním pojištění zahrnuta pojištění škodová 

s omezeným pojistným plněním v rámci rozsahu pojistného zájmu či dobou trvání 

následků škody.
26

 

Dle § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví,  části B přílohy č. 1 k zákonu existuje 

18 odvětví neživotního pojištění, uvedeny jsou v příloze č. 4, jenž tvoří 7 skupin 

neživotního pojištění. V rámci neživotních pojištění jsou kryta rizika různého charakteru, 

a to rizika ohrožující zdraví a životy osob, rizika vyvolávající přímé věcné škody (jako 

živelná rizika, krádeže), rizika vyvolávající finanční ztráty (přerušení provozu, 

odpovědnostní rizika, atd.). 

 V současné době jsou jednotlivé typy pojistných produktů vzájemně kombinovány 

s cílem vytvořit komplexní nabídku pojistné ochrany. 

Problematika neživotního pojištění je velmi rozsáhlá a obsažná a lze ji členit z různých 

hledisek. Z pohledu charakteristiky produktů lze neživotní pojištění dělit na oblasti 

                                                 
24

 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví, 2006. 
25

 ČEJKOVÁ, Viktória a Dana MARTINOVIČOVÁ. Pojišťovnictví, 2004. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypote%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leasing
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/pojistovnictvi/cast1h1.aspx#par2
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neživotního pojištění osob, pojištění majetková, odpovědnostní, pojištění právní 

ochrany a cestovní. 

 

2.2.4 Vstup pojišťoven do bankopojištění 

Vznik bankopojištění nevychází vždy pouze z popudu bankovních institucí. Naopak 

i pojišťovny se snaží o docílení tohoto výhodného spojení a zájem ze strany pojišťoven má 

rostoucí trend. Zpravidla se jedná o velké pojišťovny, které svoji silou mají dominantnější 

postavení než banky. 

 

Pojišťovny identifikují řadu výhod z účasti na bankopojištění. Jedním 

z nejpodstatnějších důvodů, kvůli kterým pojišťovny do konceptu bankopojištění vstupují 

je
27

 růst počtu klientů v databázi klientů bank, a to ze dvou příčin geografických 

a demografických. Geografické příčiny jsou především ty, že pojišťovny získají přístup ke 

klientům z jiných území, respektive klienti z oblasti, ve které se nachází pobočka banky je 

jiná, než ve které se nachází pojišťovna. Rozšíří se tím potencionální okruh nových klientů. 

Demografické příčiny vznikají tím, že klienti banky tvoří odlišné skupiny, např. podle 

věku, pohlaví, nákupních zvyklostí atd. Proto pojišťovna, která se dříve soustředila např. 

pouze na bohaté investory, může získat přístup k širšímu spektru klientů. Spolupráce 

s bankami usnadní pojišťovnám přizpůsobit se různým potřebám jednotlivých skupin 

zákazníků.
28

 

Dalším důvodem je rozšíření nabídky produktů. Spojením s bankovní institucí rozšiřují 

pojišťovny portfolio nabízených produktů a služeb a produkty nabízené ve spolupráci 

s bankami. Zákazníci toto vnímají velmi pozitivně, což vede k nárůstu počtu klientů. 

Pojišťovny vstupují do konceptu bankopojištění také z důvodu možnosti využívat 

odbytové kanály banky.  To pojišťovnám umožňuje nabídnout produkty, které pro ně 

byly dříve neprodejné, právě kvůli nedostatečným odbytovým kanálům, které zvyšovaly 

prodejní náklady produktu a dělaly ho nekompetitivním. 

Díky nabízené kombinaci pojistných a bankovních produktů dochází k výraznému 

snižování nákladů spojených s administrativou a investováním, což je další důvod ke 

vstupu. K dalšímu snížení nákladů dochází při zastupování agentů pojišťoven zaměstnanci 

                                                 
27

 KORAUŠ, Anton. Bankopoisťovníctvo, 2005.. 
28

,http://www.marclife.com/research/pdf/banc.pdf - Bancassurance in Practice. In: Munich 
American Reassurance Company [online].. Dostupné z: http://www.marclife.com/research/pdf/ 
banc.pdf 
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bank. Snížením nákladů vznikají úspory a zvyšuje se výnosnost pojišťoven, snižují se ceny 

produktů a pojišťovna je tak atraktivnější pro klienty a schopnější udržet se na trhu.
29

 

Mezi další výhody vstupu pojišťovny do bankopojištění patří: častější kontakt 

s klientem, využití dobrého image banky a prosazení se díky této spolupráci se zavedenou 

bankou, zvýšení tržního podílu a obratu, jednoduchý způsob prodeje a vyšší možnost 

inovace produktů.
30

 

 

2.3 Fúze 

Bankopojištění, jak již bylo výše zmíněno, představuje spolupráci bankovních 

a pojišťovacích institucí. Bankopojištění se vyskytuje v jednotlivých státech v různých 

formách. Neexistuje jediný určitý postup vytvoření bankopojištění, ale hned několik. Mezi 

možné způsoby spolupráce se řadí forma distribučních kanálů, strategické aliance, joint 

venture, fúze, akvizice, holdingové společnosti. 

Bez ohledu na formu vlastnictví je nejdůležitějším faktorem pro úspěch 

bankopojištění vliv, který má jedna strana vedení na druhou. Základem fungování jsou 

především pravidelné schůzky vrcholového managementu.
31

 

 

V současné době je nejčastější formou vzniku bankopojišťění fúze a akvizice. Fúzí 

vzniká nová společnost, jejíž součástí jsou oba původní subjekty. Fúze představuje 

sloučení nebo splynutí obchodních společností
32

. Právní úpravu fúze nalezneme v zákoně 

č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodní společností a družstev, v němž jsou taxativně 

vymezeny způsoby přeměn obchodních společností. Mezí motivy a zároveň výhody fúzí 

patří především úspory z rozsahu, rozsáhlejší produktová nabídka a nabídka služeb, 

navýšení tržního podílu na trhu, optimalizace velikosti banky, diverzifikace rizik či 

mezinárodní expanze a demografická diverzifikace, převod know-how a jiné.
 33

 

Pro lepší přehlednost jsou v následující tabulce 2.3 zobrazeny důvody pro a proti této 

formy spolupráce. 

 

                                                 
29

 http://www.marclife.com/research/pdf/banc.pdf - Bancassurance in Practice. In: Munich 
American Reassurance Company [online]. Dostupné z: http://www.marclife.com/research/pdf/ 
banc.pdf 
30

 KORAUŠ, Anton. Bankopoisťovníctvo, 2005. 
31

 VIOLARIS, Y.: Bancassurance in Practice, [online]. München Rückversicherungs-Gesellschaft, 
2001, Dostupné na: http://www.marclife.com/research/pdf/banc.pdf 
32

  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
33

 Pojistné rozpravy: pojistně-teoretický bulletin. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2008, č. 22, s. 
63-113 
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Tab. 2.3 Důvody pro a proti fúzím 

 

Zdroj: zpracováno dle Polouček, 2006 

 

Fúze v evropském bankovnictví a pojišťovnictví se objevují především v druhé 

polovině 90. let 20. století, kdy došlo mezi tehdejšími státy EU k plné liberalizaci pohybu 

kapitálu a služeb, včetně bankovních. 

K tomu, aby fúze mezi společnostmi proběhla úspěšně je potřeba splnit řadu 

předpokladů, jako například zamezit úniku informací, jasně a přesně formulovat vizi 

a priority, integrační proces musí být transparentní a všechna opatření musí proběhnout 

relativně rychle.  

Na následujícím obrázku 2.3 je uveden vývoj počtu fúzí a akvizicí vedoucích 

k vzniku bankopojišťoven a jejich hodnotu ve 25 zemích EU v období 1990-2005.
34

  

 

Z přehledu vyplývá, že celkově k nejvíce fúzím docházelo v letech 1999 a 2000, 

naopak roku 2005 jich bylo nejméně. Ve všech zobrazených letech převládal počet fúzí 

a akvizic s nákupem instituce mimo oblast EU. Nejméně bylo fúzí a akvizic zahrnující 

i kupce mimo EU. Co se týče hodnoty fúzí a akvizic, nejvyšších hodnot dosahovala v roce 

2001 a to ve všech třech případech. 

Z hlediska bankopojištění může docházet ke dvěma druhům fúzí vedoucích buď 

ke vzniku domácího, nebo mezinárodního konglomerátu. Fúze nebo akvizice, která vede 

ke vniku domácího konglomerátu, probíhá mezi bankovními institucemi a pojišťovnami 

nebo jinými finančními institucemi, přičemž všechny zúčastněné společnosti mají sídlo ve 

                                                 
34

 EU banking structures. European Central Bank. October 2005. [online]. Dostupné na: 
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/eubankingstructure102005en.pdf#search=%22EU%20banking%2
0structures.%20 
European%20Central%20Bank.%20October%202005%22 
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stejné zemi. Mezinárodní konglomerát vzniká, pokud se fúze či akvizice uskutečňuje mezi 

finančními institucemi, které mají sídlo v jiném státě. 

 

Obr. 2.3 Vývoj počtu fúzí a akvizicí 

 

Zdroj: European Central Bank. October 2005 

 

Z evropských zemí, kde nejčastěji dochází k fúzím a akvizicím patří Holandsko, 

Portugalsko a Švédsko. V Evropě se častěji uskutečňují tzv. přátelské fúze, kdy se 

management na fúzích společností společně domluví.  
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3 Současný stav bankopojištění v České republice 

 

3.1 Legislativa  

Samostatná právní úprava, která by se legislativně vymezovala bankopojištění  

v České republice v současné době není a v nejbližší době ani nebude. Bankopojštění samo 

o sobě není zákonem upravováno nebo zakázáno. Navíc banky nemají povolenou 

pojišťovací činnosti, tedy nemohou fungovat jako pojišťovny. Z toho důvodu zakládají 

pojišťovny dceřiné společnosti, jež budou jako pojišťovny fungovat anebo tady přímo 

spolupracují se zaběhnutými pojišťovnami Stejně tak to platí opačně, pojišťovny nejsou 

oprávněny provozovat bankovní činnost. 

Právní úpravu proto získáváme z právní úpravy bankovnictví a pojišťovnictví. 

Proto je nutno řídit se naráz hned několika zákony a dobře se v nich orientovat. Jednotlivé 

zákony a normy, které tedy upravují oblast bankovnictví a pojišťovnictví jsou uvedeny 

v kapitole 2.1.1 a 2.2.1. Přes snahy o snížení regulace finančních společností ze strany 

liberalistů, stále patří bankovnictví a pojišťovnictví ve vyspělých tržních ekonomikách 

k nejvíce regulovaným odvětvím. A to z důvodu ochrany spotřebitele, který na tomto trhu 

čelí nevýhodné informační asymetrii.
35

 

Ačkoli jsou bankovní a pojišťovací činnosti od sebe odděleny a spadají rovněž do 

pravomocí odlišných regulátorů, vzniklé vazby jsou natolik silné, že mohou generovat 

nová rizika a také snáze přenášet rizika objevující se v bankovním sektoru do sektoru 

pojišťoven a naopak.
36

 

Propojenost finančních institucí byla jedním z hlavních důvodů zintenzivnění 

vzájemné spolupráce regulátorů a vytvoření předpokladů pro provádění účinného dohledu 

nad finančními skupinami.  

 

Vývoj jednotlivých zákonů v České republice je v souladu s trendem posledních let, 

kterým je sbližování pojišťovacích a bankovních sektorů. Nejdůležitější úpravou 

v zákonech bankovnictví a pojišťovnictví se řadí zákon o sjednocení dohledu nad 

finančním trhem.  

                                                 
35

 Pojistné rozpravy: pojistně-teoretický bulletin. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2001, č. 10.  s 
71 
36

 DAVIDOVÁ, Petra. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie. Česká národní 
banka [online]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/ 
media_2004/cl_04_040617a.html 
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Dohled nad finančním trhem, takže i nad bankovním a pojišťovacím sektorem má 

od 1. dubna 2006 Česká národní banka, díky sloučení dohledu nad třemi sekcemi – 

sekce bankovní regulace a dohledu, sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, 

sekce regulace a dohledu nad pojišťovnictvím. Dle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance  ČNB stanovuje pravidla chránící stabilitu bankovního sektoru, kapitálového trhu, 

pojišťovnictví a sektoru penzijních fondů. Systematicky reguluje, dohlíží a popřípadě 

postihuje nedodržování stanovených pravidel.
37

  

Dříve dohlížela ČNB pouze nad bankami. Nad oblastí pojišťovnictví dříve vedl 

agendu Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (ÚDPP), Komise 

pro cenné papíry (KCP) a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ).
38

 

 Tento model dohledu je výhodný především díky větší efektivitě a koordinaci, 

možnosti využívat lepší odbornosti pracovníků a snížení nákladů.
39

 Integrovaný model 

dozoru umožňuje bránit se proti snahám finančních společností vyhnout se přísnému 

dozoru vytvořením holdingu, u kterých není dozor tak přísný. 

V následující tabulce 3.1 je zobrazen přehled institucí, jejž mají dohled nad 

bankovním a pojišťovacím sektorem ve státech EU.  

 

Integrace dohledu přináší mnoho výhod. Samostatným orgánem dohledu je 

mnohokrát centrální banka, která kromě dohledu nad bankovním sektorem přebírá 

pravomoci dohledu nad sektorem pojišťovnictví a kapitálového trhu. Soustředění 

pravomocí dohledu do rukou centrální banky vyvolává diskuze. Samozřejmě je třeba 

posoudit jednotlivé okolnosti podrobněji v rámci daného státu.  

Z tabulky vyplývá, že u poloviny států funguje integrovaným dohledem nad 

finančními institucemi. Z toho převažuje dohled mimo centrální banku státu, a to u deseti 

států z dvanácti. Pouze dva mají integrovaný dohled v rámci centrální banky, a to Česká 

republika a Slovenská republika. Ale i oblast dohledu nad finančními institucemi čekají 

velké změny. 

 

 

 

                                                 
37

 Dohled a regulace: Dohled nad finančním trhem. Česká národní banka [online]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/ 
38

 Pojišťovnictví: Informace o změně v působnosti Úřadu státního dozoru nad 
pojišťovnami. Ministerstvo financí ČR [online]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pojistovnictvi.html 
39

 DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů,2010,. 
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Tab. 3.1 Institucionální struktura dohledu finančního trhu v členských státech EU 

 

Zdroj: Polouček, 2006
 40

, vlastní zpracování 

 

Od poloviny roku 2014 bude dohled vykonávat Evropská centrální banka. Poslanci 

evropského parlamentu se totiž shodli na spuštění jednotného bankovního dohledu 

v eurozóně. Dohled Evropské centrální banky by měl přímé kontrole vystavit zhruba 

150 bank. Základem bankovní unie, jež má za cíl posílit systém proti případným finančním 

krizím, je celkový podíl evropských bankovních aktiv dosahující 70 až 80%. Zároveň 

je předvojem umožnění přímé finanční pomoci bankám ze záchranného fondu eurozóny 

(tzv. firewall). Dalšími prvky bankovní unie mají být společný garanční systém vkladů 

a právě fond na řešení problémů bank.
41

 

                                                 
40

 POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. Aktualizováno a doplněno dle: 
http://www.bnb.be/doc/oc/portal/dfne/eurege.asp 
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 MALÁ, Barbora. ankami, dohodli evropští poslanci. Patria Online [online]. Dostupné z: 
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2292954/ecb-bude-mit-pravomoc-dohledu-nad-bankami-dohodli-
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Solvency II 

V současné době pokračují přípravy nového regulatorního konceptu 

v pojišťovnictví, vyžadující systematický a komplexní přístup k řízení rizik. Požadavky 

nové evropské směrnice
42

 z 25. 11. 2009 by měly zajistit, aby pojišťovna disponovala 

přesněji vypočítanými dostatečnými zdroji přiměřenými rizikům, jimž je vystavena. To by 

mělo vést ke zlepšení systému řízení rizik a posílení finanční stability sektoru. Solvency II. 

nahradí legislativu Solvency I. a přinese řadu změn povinností pojišťoven a novou regulaci 

evropského pojistného trhu. Projekt Solvency II bude zřejmě spuštěn až v roce 2015 - 

namísto původně plánovaného roku 2013 a 2014. I když se může zdát, že projekt Solvency 

II je výhodný, najdou se i odpůrci této směrnice, jelikož implementace projektu Solvency 

II, bez úprav, ještě zdůrazní nevyřešené problémy, na něž upozorňují odborníci. Jedná se 

především o značnější požadavky na kapitál ve vztahu k pojišťovaným rizikům. Jaroslav 

Daňhel, uznávaný odborník v oblasti pojišťovnictví říká: "Problém zpřísnění kapitálových 

požadavků v synergii s nutným zvýšením nákladů na relativně podrobný transparentní 

reporting podle třetího pilíře Solvency II může znamenat ohrožení rentability byznysu 

u menších pojišťoven," 
43

 

 

Bankopojištění je upravováno ze strany pojišťovnictví programem Solvency I 

v budoucnu Solvency II, a zároveň je upravováno i v oblasti bankovnictví a to regulací 

Basel III. 

Basel III 

Jedná se o druhou z Basilejských dohod představující doporučení pro bankovní 

právo a regulaci Basilejského výboru pro bankovní dohled. Cílem Basel III je zlepšit 

odolnost bank v krizových situacích prostřednictvím zpřísnění požadavků na vyšší kvalitu 

kapitálu, zejména důraz na vlastní kapitál, který je schopen absorbovat riziko. 

 

„ BASEL III upravuje zejména: 

 kapitál bank a ukazatel jejich kapitálové přiměřenosti (neboli vztah kapitálu banky 

a jejích tzv. rizikově vážených aktiv) 

 procykličnost (snaží se o její zmírnění) 

 pákový poměr (leverage ratio). 

                                                 
42

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009, o přístupu 
k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejímu výkonu (Solventnost II) 
43

 Vliv krize a regulatorních projektů na pojišťovnictví. Bankovnictví.Ihned.cz [online]. Dostupné z: 
http://bankovnictvi.ihned.cz/c1-55600940-vliv-krize-a-regulatornich-projektu-na-pojistovnictvi 
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Kromě toho BASEL III působí na  posílení likvidity obchodních bank.“
 44

 

 

3.2 Vývoj bankopojištění 

Bankopojištění prošlo, tak jako všechny subjekty a procesy historickým vývojem. 

Bankopojištění je francouzským konceptem a v některých oblastech funguje více než třicet 

let. Konkrétní datum vzniku není znám, např. jako u vzniku bank nebo pojišťoven, přesto 

jde počátek vývoje vysledovat do poloviny 90. let 20. století. Úplné začátky bankopojištění 

ale sahají až do středověku. Přesto, že se ještě tento termín nepoužíval, bylo zde možné 

spatřovat prvky bankopojištění. Tyto státy byly námořní velmoci, ve kterých docházelo 

k čilému obchodování. A právě obchod byl společným prvkem, který vedl ke vzniku bank 

a pojišťoven Za kolébku bankopojištění, jehož význam byl ještě dnešnímu významu 

poněkud vzdálen, je považována Francie, Španělsko, Itálie či Holandsko. 

Ve všech těchto státech se dají nalézt počátky konceptu bankopojištění. Úplný 

základ vytvořili obchodníci, jež nějak museli zabezpečit svůj majetek, tedy loď, posádku 

a obchodované zboží. Pojištění totiž původně, než se osamostatnilo, bylo součástí téměř 

každého dřívějšího obchodu. První pojišťovny pak sice vznikaly díky řadě bankéřů, 

nicméně stále bylo jasné, že pojišťovny a banky je nutno od sebe striktně oddělit. Později 

v 19. století bylo normální, že dvě instituce z různých oborů si vzájemně pomáhaly. 
45

 

Konkrétně se příklad bankopojištění  začal objevovat ve Francii na začátku 70. let 

19. století, kdy pojišťovna ACM Vie a její dceřiná společnost Bank Crédit Mutuel získala 

oprávnění a začala prodávat pojištění úvěru pro své klienty. Stali se tak předchůdci toho, 

co bylo o 15 let později nazváno bankopojištěním. Avšak z ryze historického hlediska byla 

průkopníkem roku 1965 Velká Británie s vytvořením dceřiné společnosti Barclays Life, 

která využívala koncept bankopojištění.
 
 

Koncept bankopojištění přilákal více než jednu banku na kontinentu a velcí hráči 

začali velmi rychle zakládat dceřiné společnosti nebo společné podniky, a tím zaváděli 

model do svých zemí:
 46

 

Bankopojištění, tak jak to známe dnes, prošlo postupným vývojem a jeho současná 

podoba je výsledkem současné situace na světových trzích.   

                                                 
44

 KALABIS, Zbyněk. Jak BASEL III reguluje obchodní banky?. Měšec.cz [online]. Dostupné z: 
http://www.mesec.cz/clanky/jak-basel-iii-reguluje-obchodni-banky/ 
45

 Focus: Bancassurance. SCOR Group, 2005. Dostupné z: 
http://www.scor.com/images/stories/pdf/library/focus/Life_Focus_102005_EN.pdf 
46
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Ve druhé polovině 90. let 20. století se v rámci reakce světové ekonomiky na 

vysokou volatilitu finančních trhů začala prosazovat stabilizační tendence směrem 

k integraci finančních služeb. Počátek globálních integračních procesů je spojen se strategií 

bankopojištění, která vznikla na základě podobnosti životních produktů chápaných jako 

investičních instrument a produktů bankovních. Tento trend urychlila změna v investičních 

preferencích klientů finančních institucí.
47

 

 

Vývoj bankopojištění lze podle analýzy J. P. Daniela z roku 1995 rozdělit do tří 

období.
48

 Jeho analýza byla sice vytvořena pro francouzský trh, jde však aplikovat i na jiné 

státy, protože srovnatelný vývoj probíhal s různým časovým zdržením i v dalších státech 

 

1. období (před rokem 1980) 

První období neboli fáze vývoje představuje jakési období vzdělávání a zavádění 

produktů. Cílem této fáze bylo především zefektivnit pomocí vyšší ziskovosti distribuční 

cesty a porozumět přáním a požadavkům klientů, tak aby mohli pomocí produktů uspokojit 

jejich potřeby. Pojišťovny začaly nabízet své produkty přes jednotlivé pobočky bank. 

Banky tedy zastávaly funkci zprostředkovatele pojistných produktů, a nabízela zákazníkům 

mimo svých produktů i produkty pojišťoven, a tím rozšiřovaly své doplňkové služby.  

Příkladem může být cestovní pojištění. Klient se chystá na zahraniční cestu, při 

výměně hotovosti ve směnárně, je mu nabídnuto zaměstnancem směnárny sjednání 

cestovního pojištění. Například pokud klient přišel do směnárny, pracovník předpokládal, 

že se chystá do zahraničí a nabídnul možnost sjednání cestovního pojištění. Obdobně se 

nabízí i další pojištění, jako životní pojištění nebo pojištění domácností. Typickým 

příkladem jsou mezinárodní platební karty, v nichž bývá obsaženo nejčastěji cestovní 

a zdravotní pojištění. 

 

2. období (od roku 1980 do 1990) 

Druhá fáze je charakteristická vývojem finančních produktů a vytvářením 

propojených strukturovaných balíčků, vzájemně se doplňujících produktů. Příklady těchto 

balíčků jsou např. pojištění na dožití umožňující využívat celkovou sumu po uplynutí 
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předem stanovené doby, hypoteční úvěr poskytnutý společně s pojištěním nemovitosti, 

případně i životní pojistky a jejím omezení dispozice  ve prospěch banky. 

Probíhá větší kooperace bank a pojišťoven. Nejde již o individuální nabídku bank 

či pojišťoven, ale o vzájemně propracovanou spolupráci a přípravu produktu. Pokud banka 

spolupracovala s partnerskou pojišťovnou při prodeji produktů, neměla obvykle možnost 

analyzovat rentabilitu a výhody plynoucí z prodeje pojistných produktů. Jednodušší a 

přehlednější je, jak už z pohledu administrativy banky a pojišťovny či větší 

transparentnosti, vytvořit vlastní pojišťovnu. Vlastní pojišťovna tak může být od samého 

počátku zakládaná s podstatně jednodušší administrativní a jinou infrastrukturou, neboť 

řádu činností, např. marketing, distribuci, správu a mnoho dalších činností za ni vykonává 

mateřská banka.
 49

 

V této fázi je kladen důraz na tvorbu nových produktů a větší kooperaci mezi 

institucemi, projevují se zde tedy více prvky bankopojištění než v první fázi. 

 

3. období (od roku 1990) 

Třetí fáze je velmi důležitá v celkovém vývoji bankopojištění. V tomto období již 

začíná inovace produktů od základních až k opravdu propracovaným podle přání 

a požadavků klientů. Díky dobré znalosti potřeb klientů jsou nové produkty většinou velmi 

úspěšné, dobře prodejné a banky díky tomu zvětšují svůj tržní podíl. Bankovní instituce 

a pojišťovny společně distribuují a prodávají pojistné produkty a tím plně využívají 

synergického efektu vznikajícího z jejich spolupráce.  

Bankopojištění mělo velmi příznivé podmínky od roku 1994 díky zavedení 

jednotného vnitřního trhu. Dalšími důvody pro lepší rozvoj tohoto konceptu byl rozvoj 

informační technologie, růst konkurence, který přinutil banky a pojišťovny k tvorbě 

nových produktů a zvyšování své konkurenceschopnosti a také odklon klientů od spoření 

v bankách k životnímu pojištění, které poskytuje daňové zvýhodnění.
50

 Třetí období, jež 

trvá až do současnosti, ovlivňují celosvětové faktory jako globalizace, deregulace, 

konsolidace, či produktová konvergence. Všechny tyto faktory mají vliv na vývoj současné 

podoby bankopojištění.
51
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V následující tabulce 3.2 je zobrazen jednoduchý souhrn vývoje spolupráce mezi 

bankami a pojišťovnami. 

 

Tab. 3.2 Vývoj spolupráce mezi bankami a pojišťovnami. 

 

Zdroj: Bancassurance. Focus, 2005, strana 3. 

  

Bankopojištění v ČR 

Vývoj v Československu a později v České republice koresponduje s podmínkami, 

jež tady panovaly. Od roku 1948 se zcentralizoval celý bankovní systém dle sovětského 

typu a Státní banka československá se stala monobankou. Až po pádu režimu se začalo 

objevovat určité uvolnění.  

Bankopojištění v České republice se začalo objevovat ve druhé polovině 90. let 20. 

století. První průkopnicí, která začala nabízet na svých pobočkách pojišťovací produkty, 

byla v roce 1994 Investiční a poštovní banka. IPB roku 2000 převzala skupina ČSOB, 

která nadále v poskytování pojistných produktů pokračovala. Bankopojištění dále rozvíjelo 

díky spolupráci ČSOB Pojišťovny s Poštovní spořitelnou, Hypoteční bankou 

a Českomoravskou stavební spořitelnou. 

Později pojišťovací produkty začala nabízet i Česká spořitelna, a to životní 

i neživotní pojištění a Komerční banka, která nejprve nabízela produkty pouze životního 

pojištění a od roku 1998 i produkty neživotního pojištění. Ke spolupráci mezi bankami 

a pojišťovnami docházelo stále častěji a tento trend stále pokračuje. 

Koncem 90. let 20. století se bankopojištění  podílelo na celkovém novém obchodu 

domácích pojišťoven jen zanedbatelně, v současnosti již bankovní přepážky představují 

pro pojištění velmi důležitý prodejní kanál, jehož význam každoročně roste. Mezi 

bankopojistnými produkty převládá investiční životní pojištění, stále vyšší dynamiku však 

vykazuje zejména prodej pojistných produktů vázaných na jiné finanční služby. 

V minulosti banky projevovaly zájem o možnosti, jejž se nabízely ze spolupráce 
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s pojišťovnami ve vlastní skupině. A to spolupráce se zřízenou vlastní dceřinou 

pojišťovnou jako Komerční banka a IPB nebo spolupráce s odkoupenou existující 

pojišťovnou jako Česká spořitelna a ČSOB.   

V současné době nabízí bankopojistné produkty v České republice většina bank ve 

spolupráci s řadou pojišťoven a penzijních fondů.  

Prvotně nabízely banky pouze pojištění nemovitostí, v současnosti mají banky již 

širokou škálu nabízených produktů a služeb. Především jde o nabídku životního pojištění 

a neživotního pojištění.
52

  

V České republice se očekává, že se v rámci přitažlivosti nabídky budou pojistné 

produkty stále častěji objevovat jako součást úvěrů, stavebního spoření, penzijního 

připojištění či leasingových smluv. 

Zahraniční subjekty vstoupily na český trh především prostřednictvím nákupu 

majoritních podílů a často zastřešují holdingové struktury. Dnes banky a pojišťovny 

působící v ČR do značné míry vlastní zahraniční majitelé a veškeré strategické a obchodní 

záležitosti ovlivňuje především dění v zahraničních mateřských společnostech. 

 Mezi současné trendy se řadí soustředění se na velké mezinárodní pojišťovací 

společnosti a na on-line prodej pojistných produktů. Přes internet se v České republice 

zatím prodává jen pár produktů, jako cestovní pojištění, úrazové či havarijní pojištění, 

navíc množství online sjednaných pojištění je zatím v menším množství.
53

 

 

Z tohoto souhrnu vývoje vyplývá jasný fakt, že koncept bankopojištění měl v České 

republice usnadněný proces zavádění. V ČR se v podstatě mohla přeskočit první a druhá 

fáze vývoje, jelikož byl u nás představen již zavedený fungující koncept, převzatý ze 

zahraničí. 

Koncept bankopojištění byl totiž dříve chápán trochu odlišně, představoval pouze 

nabídku a prodej produktů bank a pojišťoven přes jiný kanál. V současnosti již zahrnuje 

širší bázi, tedy i spolupráci formou zakládání dceřiných společností. 

Koncept bankopojištění se stále vyvíjí. Podmínky finančního trhu se neustále mění 

a je nutné přizpůsobovat se novým konkurentům a požadavkům klientů.  Lze očekávat, že 

tento koncept bude v průběhu let hojně zaváděn i v zemích, kde dosud není využíván. 
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Bankopojištění přináší jak pojistitelům, tak klientům hned několik výhod i nevýhod, 

v následující podkapitole si je představíme. 

 

3.3 Výhody a nevýhody bankopojištění 

Podstatou celkového pojetí bankopojijištění a důvodem zapojování subjektů do 

konceptu bankopojijištění, je především snaha o získání výhod nad konkurencí, při boji 

o udržení podílu na trhu a zefektivňování bankovní a pojistné činnosti. 

Bankopojišťovnictví v sobě zahrnuje výhody obou sektorů, to znamená jak sektoru 

bankovních, tak pojistných služeb. V další části budou shrnuty jednotlivé výhody 

a nevýhody bankopojištění z pohledu institucí a klientů. 

 

Výhody a nevýhody pro bankopojistitele 

Banky a pojišťovny získávají společnou spoluprací mnoho výhod. Mezi hlavní 

pozitivní přínosy se řadí především
54

 větší konkurenceschopnost. Banky i pojišťovny 

v současném stavu finančního trhu čelí velkým konkurenčním tlakům, spolupráce s jinými 

subjekty umožnuje přizpůsobit se požadavkům a posílit svoji pozici na trhu. 

Výhodou je vyšší produktivita prodeje finančních služeb, jenž vzniká spojením sil 

bank a pojišťoven. 

S tím souvisí další výhoda a to snižování nákladů, jak provozních a distribučních, 

tak snižování nákladů na personál. Mimo redukcí fixních nákladů bank a pojišťoven 

dochází také k úsporám provizí vynaložených na způsob prodeje pojistných produktů 

prostřednictvím agentů pojišťoven.
55

 

Výhoda zvýšení ziskovosti plyne ze spojení institucí, díky možnosti komplexních 

balíčků produktů poskytovaných bankopojistiteli. Bankám při poskytování pouze svých 

bankovních produktů mohou klesat výnosy z důvodu nasycenosti trhu současné tendenci 

klientů poptávajících produkty životního pojištění. 

Bankopojistitel prostřednictvím rozšíření nabídky svých produktů a služeb umožní 

rozložení rizika, takže v podstatě v případě neúspěchu některého produktu má možnost 

nahradit ztrátu zisky z produktů bankopojistných. 

Další výhodou je využití dobrého jména instituce, kdy méně známá či úspěšná 

banka či pojišťovna získá spojením s větší instituci lepší postavení na trhu, navíc může 

využít distribuční cesty, portfolio klientů či informace a znalosti. 
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 Pojišťovny také získávají větší důvěryhodnost, díky profitování na 

důvěryhodnosti banky, se kterou vstoupila do bankopojistného vztahu. Tato skutečnost 

vychází z obecného faktu, že lidé považují banky za důvěryhodnější a odpovědnější oproti 

pojišťovnám. 

Prospěch z vytvoření bankopojistné struktury plyne také z využití investičního umu 

bankovních odborníků při alokaci pojistných rezerv pocházejících z inkasa pojistného 

plynoucího z pojistek, u nichž je delší prodleva mezi uzavřením pojistky a vyplacením 

pojistné události. 

Bankopojišťovna získá ucelenější informace o klientovy. Banky a pojišťovny mají 

přístup k odlišným informacím klienta. Např. banky nemají záznam o zdravotním stavu 

klienta a pojišťovny o komplexnosti finančních aktiv. Podrobné informace o klientech totiž 

mohou sloužit jako podklad pro tvorbu a následnou nabídku finančních řešení pro cílenou 

skupinu klientů.
56

 

 

 Z přechozího textu by se dalo odvodit, že spojení bank a pojišťoven přináší pouze 

pozitivní efekty. Přesto je koncept bankopojištění spojený i negativními faktory a řadou 

komplikací, se kterými se musí bankopojišťovny vypořádat. Zde je přehled těch 

nejzásadnějších z nich. 

Především se jedná o problém se synchronizací obou subjektů. Musí dojít 

k harmonizaci činností bank a pojišťoven, jejich informačních systému, marketingu, 

kultury tedy je nutná kompletní změna struktury subjektů, s tím je tedy spojena náročnost 

projektů jak po organizační, tak investiční stránce.  

Negativní stránkou je také náročný požadavek na řízení organizace a vysokou 

odbornost zaměstnanců, aby byli schopni orientovat se jak v oblasti pojišťovnictví, tak 

bankovnictví, je nutné pro zaměstnance bank pořádat školení. V průběhu fungování se 

ovšem z této negativní složky stává konkurenční výhoda, takže náklady vložené do získání 

odborných zaměstnanců se vrátí v podobě výnosů. 

Posledním výrazným nedostatkem je implementace neživotního pojištění, které na 

rozdíl od životního pojištění, zaznamenává jisté problémy v zavádění do bankopojistných 

produktů. Hlavní překážkou je nezbytnost vybavit každé distribuční místo 

bankopojišťovny kvalifikovaným personálem, který bude schopen zajišťovat prvotní fázi 

v případě realizace předem definované pojistné události. 
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Celkově lze tedy říct, že koncept bankopojištění představuje pro finanční instituce 

spíše pozitivní přínos.  

 

Výhody a nevýhody pro klienty 

Nyní si představíme výhody a nevýhody plynoucí z tohoto konceptu pro klienty. 

Hlavní výhodou je nižší cena produktů. Vzniklou spoluprací bank a pojišťoven 

dochází k úspoře nákladů, jež se promítne do snížení cen produktů. 

Dále se sem řadí zjednodušení informačních a platebních systémů a komplexní 

poradenství, což znamená že bankopojišťovna má spojením informací o klientovi celkový 

přehled o jeho situaci a potřebách, je mu tak schopna poskytnout globální poradenství. 

Výhodou je také větší síť poboček, což pro klienta představuje lepší dostupnost 

poptávaných produktů a služeb, navíc je jednodušší platba pojistného prostřednictvím účtů 

z internetového bankovnictví nebo služeb bankomatů. Zjednodušené provádění plateb 

z účtu otevřeného u bankopojišťovny. 

Poslední z výrazných výhod je úspora času, díky jednodušší administrativě při 

sjednávání jednotlivých smluv 

 

Bankopojištění představuje pro své zákazníky, ale i určitá rizika. Mezi nejzávažnější 

patří především nemožnost diverzifikace svých aktiv, jelikož sjednané produkty 

v portfoliu klienta pocházejí z jedné finanční skupiny. 

V důsledku toho, že bankopojišťovna dosáhne většího podílu na trhu a existuje riziko 

vzniku monopolního postavení finanční skupiny. 

Dále standardizovaná struktura bankovních služeb představující pro klienta 

znemožnění, vytvořit specializovaný produkt podle jeho specifických požadavků. Tyto 

speciální požadavky mají především bohatší vrstvy klientů. 

Nevýhodou jsou také jednostranné informace, kdy klient využívá služby pouze jedné 

instituce a bankopojištovna poskytne jen pro ni výhodné informace. Kromě toho se 

zákazník může cítit být ohrožen, že ukládáním příliš rozsáhlého množství osobních 

informací u jedné instituce mohou být tyto informace zneužity. 

 

Ačkoli bankopojištění v sobě skrývá určité nevýhody, celkově je však koncept 

bankopojištění pro klienty velmi atraktivní a využívaný. 
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4 Zhodnocení bankopojištění ve vybraných bankách 

Banky a pojišťovny působící v České republice jsou ve většině případů vlastněny 

zahraničními majiteli a z tohoto důvodu všechny strategické a obchodní záležitosti, které 

se ve společnostech provádí, ovlivňuje dění  v zahraničních mateřských společnostech. 

Pokud na českém trhu porovnáme váhu jednotlivých typů finančních institucí ve 

finančních skupinách, kterou poměříme velikostí jejich aktiv, jednoznačně převládají 

banky nad pojišťovnami. Bankovní sektor v České republice v současnosti disponuje 

aktivy, která tvoří asi desetinásobek aktiv v sektoru pojišťovnictví. Tato převaha bank nad 

pojišťovnami je viditelná i u největších bankopojišťoven v České republice. 

V následující tabulce 4.1 jsou uvedeny spolupracující banky a pojišťovny na 

českém trhu. 

 

Tab. 4.1 Spolupráce vybraných bank a pojišťoven 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ve skupině největších bankopojišťoven dominují skupiny zastřešené bankami. Tyto 

banky spravují přibližně 56,5 % aktiv, 51,6 % hrubých úvěrů a 58,4 % vkladů klientů. 

České banky jsou obecně výborně kapitálově vybaveny (k 31. 3. 2012 činila kapitálová 

přiměřenost 15,22 %). Výrazně vyšší požadavky nové bankovní regulace Basel 

III/CRR/CRD IV na rozdíl od mnoha evropských bank již bez problémů splňují nyní.
57

 

Banky v České republice vstupují do konceptu bankopojištění buď formou dceřiné 

pojišťovny (Komerční banka) nebo nákupem již fungující a zaběhlé pojišťovny (ČSOB, 

Česká spořitelna). 

Následující kapitola bude zaměřena již na konkrétní příklady bank, pojišťoven 

aproduktů, které nabízejí na českém trhu. Analýza bude provedena na třech největších 

českých bankopojistných institucích, což bylo kritérium pro výběr. Tyto banky se zároveň 

umístily na prvních třech místech jedenáctého ročníku ocenění Fincentrum Banka roku. 

Jedná se tedy o Komerční banku, a.s., Českou spořitelnu a.s. Československou obchodní 

banku (ČSOB). Tyto společnosti zároveň zaujímají nejvyšší tržní podíl z hlediska bank.
58
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Jednotlivé banky a pojišťovny, se kterými spolupracují, budou popsány z hlediska 

vývoje a současné pozice na trhu.  

 

4.1 Komerční banka, a.s. 

Komerční banka (dále KB) vznikala z bývalé Státní banky československé roku 

1990. O dva roky později se tento státní peněžní ústav přeměnil na akciovou společnost, 

kdy jsou Fondy národního majetku ČR a SR hlavním majitelem akcií. Roku 1995 vstoupila 

KB na mezinárodní kapitálové trhy. Vláda ČR se roku 2001 rozhodla prodat státní podíl 

francouzské Société Générale, jež se ujala vedení. Jako první banka na českém trhu se KB 

zavázala udržet Garantovanou úroveň služeb, dodržováním jasně určených principů 

poskytování produktů a služeb.
59

   

 V říjnu 2006 odkoupila KB zbývající akcie společnosti Modrá pyramida stavební 

spořitelna od společnosti BHW a České pojišťovny a získala tak 100% podíl ve 

společnosti.  

Komerční banka a MPAA využívají synergického efektu z křížového prodeje 

a klientské základy MPSS. KB získala již čtyřikrát ocenění Banka roku. Jako jedna 

z prvních bank přijala Standard České bankovní asociace o mobilitě klientů a postupu při 

změně banky, který zjednodušuje přechod klientů z jedné banky do druhé.  

 

V roce 2012 Komerční banka zabezpečuje finanční služby pro 1,6 milionu klientů 

prostřednictvím pobočkové sítě čítající 399 obchodních míst a 702 bankomatů Počet 

klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo 

telefonní bankovnictví, dosáhl 1 089 000 na konci června 2012, což znamenalo 68,0 % 

z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 640 000 aktivních platebních karet, z toho 

211 000 kreditních.
60

 Dlouhodobé ratingové hodnocení Komerční banky je velmi dobré. 

Agentura Moody´s ohodnotila banku stupněm A2 a Standard & Poor´s stupněm A.
61

 

 

Jak bylo zmíněno, tak KB je členem finanční skupiny Société Générale od roku 

2001. Činnost celé skupiny je rozdělena do pěti divizí: Francouzská síť, Mezinárodní 
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retailové bankovnictví, Finanční služby, Globální investiční management a Podnikové 

a investiční bankovnictví. Komerční banka je součástí Skupiny KB, v následující tabulce 

4.2 jsou uvedeny obchodní společnosti této skupiny s popisem jejich profilu a podílem 

KB.
62

 

 

Tab. 4.2 Obchodní společnosti skupiny KB 

 

Zdroj: Výroční zpráva KB, 2011 

 

Komerční banka držela v roce 2012 nadpoloviční podíl ve všech dceřiných 

společnostech skupiny KB, kromě přidružené společnosti Komerční pojišťovny, ve které 

KB držela 49%. Mimo účasti ve finanční skupině drží KB strategickou účast s podílem 

na základním kapitálu 20 % nebo méně ve společnosti Czech Banking Credit Bureau, a.s. 

20 %.
63
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Časopis Global Finance vyhlásil výsledky studie, podle níž byla Komerční banka 

druhou nejbezpečnější bankou na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy.
64

 

Komerční banka spolupracuje na českém trhu se dvěma pojišťovnami. První z nich 

je Komerční pojišťovna, a.s., původně dceřiná společnost KB. Druhou je Česká 

pojišťovna, a.s. Bankopojištění tedy probíhá na základě této spolupráce a díky tomu lze 

pojistné produkty získat i na prodejních místech Komerční banky. 

Ve spolupráci s Komerční pojišťovnou je nabízeno cestovní pojištění určeno pro 

cesty do zahraniční i po České republice. Je možno ho kombinovat s úrazovým pojištěním, 

odpovědností za škodu, pojištěním zavazadel a stornem zájezdu.  

Dětské životní pojištění Brouček, které je možné založit dětem od narození do 

14 let a kryje riziko smrti dospělého pojištěného a plnou invaliditu dospělého pojištěného. 

Představuje zajištění finančních prostředků a ochrany dítěte v případě nečekaných 

životních situací.  

MojePojištění plateb je výhodné úrazové pojištění, které je spojené s běžným 

účtem v bance, chránící pravidelné platby, což jsou měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční 

platby hrazené z účtu KB, např. nájem, platby za vodné/ stočné, elektřinu, plyn atd. 

 KB dále nabízí pojištění proti zneužití platební karty pojištění platebních karet 

Merlin. Pojištění se vztahuje i na osobní věci odcizené spolu s kartou, nebo na transakce 

provedené po odcizení karty.  

Další produktem je pojištění schopnosti splácet určené pro klienty splácející 

hypoteční úvěr. Je poskytováno ve třech variantách, a to a) pojištění smrti a plné invalidity, 

b)pojištění smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti a c) pojištění smrti, plné 

invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. 

Komerční pojišťovna dále nabízí investiční životní pojištění Vital Invest, které 

kombinuje investování do fondu a životního pojištění. 

A jako poslední nabízí spořící životní pojištění s jednorázovým pojistným Vital 

Premium představující prémiové životní pojištění, určené pro větší objemy finančních 

prostředků. Výhodou je možnost pravidelných výběrů části zaplaceného pojistného. 

Ve spolupráci s Českou pojišťovnou je nabízeno autopojištění, jež je 

určeno   všem majitelům a provozovatelům motorových vozidel, lze kombinovat 

s havarijním pojištěním, povinným ručením i doplňkovými službami. 
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 Dále nabízí pojištění majetku proti následkům nepředvídatelných událostí, např. 

požár, povodně, krádeže atd.
65

 

 

V roce 2001 uzavřela Komerční banka s Komerční pojišťovnou smlouvy 

o spolupráci v oblasti prodeje pojistných produktů, jejímž předmětem byla distribuce 

produktů KP prostřednictvím poboček KB.
66

  

Rok 2004 s sebou přinesl další rozvoj pojišťovacích služeb. V rámci nabídky 

životního pojištění přišla KB na trh s novým produktem Vital Grant. Komerční banka dále 

rozšiřovala i portfolio produktů neživotního pojištění. V dubnu uvedla na trh nový pojistný 

produkt Merlin, o který projevilo během roku zájem více než 85 tisíc klientů. Během 

posledního čtvrtletí roku 2004 KB prodala více než 2 000 smluv povinného ručení a téměř 

1 200 smluv pojištění majetku.
67

 V oblasti pojistných produktů byla v roce 2005 ve 

spolupráci s Komerční pojišťovnou rozšířena nabídka o investiční životní pojištění Vital 

Invest.
68

 V  roce 2006 pokračovala obchodní spolupráce s ostatními společnostmi Société 

Générale působícími na českém trhu, a to zejména v oblasti správy aktiv, životního 

pojištění Nabídka Komerční pojišťovny byla rozšířena o produkt investičního životní 

pojištění Vital Invest. Společnost se i nadále zaměřovala na zvýšení profitability 

jednotlivých produktových skupin a na dosažení výrazných úspor provozních nákladů, 

zejména při administraci pojištění. V roce 2010 byla KP druhou nejvýznamnější 

pojišťovnou na trhu životního pojištění s tržním podílem 12,3 %.
69

 

V roce 2009 Komerční banka zahájila spolupráci s Českou pojišťovnou v oblasti 

vzájemné distribuce produktů, čímž ještě více posílila svoji pozici na trhu. Jednalo se 

o největší strategickou alianci uzavřenou na finančním trhu v České republice.
70

  

Rozvoj činnosti Komerční banky pokračuje i nadále. V roce 2011 upevnila 

spolupráci se členy Société Générale působícími na českém trhu, aby využila všech 

potenciálních synergických efektů. Důraz je kladen především na zlepšení koordinace při 

vývoji produktů, v obchodní oblasti a distribuci. Výsledkem má být optimální a komplexní 

uspokojování finančních potřeb klientů 
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Co se týče důvěryhodnosti banky, tak během roku 2011 ratingová agentura 

Standard & Poor´s zvýšila hodnocení dlouhodobých závazků Komerční banky na nejvyšší 

možnou úroveň „A+“, stejnou jako má mateřská společnost Socíété Générale. I podle 

ostatních uznávaných ratingových agentur (Moody´s a Fitch) je Komerční banka velmi 

kvalitní společností.
71

 

Nejnovějším počinem spolupráce Komerční banky a Komerční pojišťovny je 

nabídka v rámci pojištění Vital Invest nových zajišťovacích fondů Certus a Certus. 

Zajištěný fond Certus garantuje 100 % návratnost investovaných prostředků ke dni 

splatnosti fondu po 6 letech a nabízí potenciál zhodnocení až 5 % ročně. Zajištěný fond 

Certus 2 může přinést vyšší zhodnocení až 9,3 % ročně.
72

 

Jde vidět, že se Komerční banka snaží o neustálou inovaci svých produktů, aby byla 

schopna uspokojovat potřeby klientů. 

 

4.2 Československá obchodní banka, a.s. 

Skupina ČSOB je největší skupinou českého finančního trhu a tvoří součást 

mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group.  

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) byla v roce 1964 založena státem 

jako banka pro poskytování služeb v oblasti volnoměnových operací a financování 

zahraničního obchodu. V červnu 1999 prošla banka privatizací a jejím majoritním 

vlastníkem se stala belgická KBC Bank. O rok později převzala Investiční a poštovní 

banku (IPB). Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným 

akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu 

a k 1. lednu 2008 byla oddělena slovenská pobočka. 

 ČSOB poskytuje své služby fyzickým osobám, malým a středním podnikům 

a korporátním a institucionálním klientům. Nabídka služeb skupiny ČSOB je tvořena řadou 

finančních produktů, a to bankovních, pojistných, penzijních či investičních. Klienti jsou 

obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, finančních center Poštovní spořitelny 
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a obchodních míst České pošty. Československá obchodní banka působí pod značkami 

ČSOB a Poštovní spořitelna.  

 

V roce 2012 ČSOB zabezpečuje finanční služby pro více jak 4 miliony klientů 

z toho 3 077 tisíc klienti ČSOB a PS a 1 317 tisíc uživatelé internetového bankovnictví. 

Pobočkovou síť tvoří 593 poboček a poradenských center a 866 bankomatů. Dlouhodobé 

ratingové hodnocení ČSOB k 30. 8. 2012 je dobré. Agentura Moody´s ohodnotila banku 

stupněm A2 a Fitch BBB+.
73

 

Československá obchodní banka od roku 2002 spolupracuje na trhu s ČSOB 

pojišťovnou, a.s., která je členem holdingu ČSOB. ČSOB Pojišťovna vznikla 17. 4. 1992 

a pod svým současným názvem působí od 6. 1. 2003. Představuje univerzální pojišťovnu 

nabízející pojišťovací služby fyzickým i právnickým osobám. Stabilní zázemí Skupiny 

ČSOB a silného nadnárodního akcionáře KBC navíc umožňuje klientům ČSOB Pojišťovny 

získat za výhodných podmínek komplexní ošetření svých finančních potřeb.
74

  

ČSOB Pojišťovna vytvořila za rok 2011 čistý zisk 605,2 milionu korun. ČSOB 

pojišťovna patří k největším pojišťovnám v České republice. K 31. prosinci 2011 byla 

pátou největší životní pojišťovnou v České republice s tržním podílem 7,4 % a šestou 

největší neživotní pojišťovnou s tržním podílem 5,7% V roce 2011 předepsala ČSOB 

Pojišťovna pojistné v objemu 12,212 mld. Kč.
 75

  

Z výročních zpráv vyplývá, že bankopojištění i významným prvkem celé finanční 

skupinu ČSOB. Cílem skupiny ČSOB je mít nejlepší výsledky v nabídce vlastních 

pojistných produktů k bankovním produktům. ČSOB banka tedy ve spolupráci s ČSOB 

pojišťovnou nabízí celou řadu produktů. 
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V následující části bude uveden přehled všech nabízených produktů se stručným 

popisem, poté bude podrobně rozepsán jeden produkt i s příkladem. 

 

Mezi nabízené produkty se řadí životní pojištění pro dospělé (Maximal Profit, 

Maximal Profit Z), pro děti (Maxík) nebo Maximal Invest s jednorázovým vkladem.  

Pojištění k hypotékám uzavírající se pro případ smrti, trvalé invalidity i pro případ 

pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.  

Dále pojištění budov, staveb a bytů a pojištění domácností kryjící následky 

v případě živelné škody, krádeže nebo vandalizmu  

Pojištění k půjčkám představující ochranu před finančními komplikacemi, které 

mohou nastat při nečekaných životních událostech.   

Dalšími produkty jsou pojištění ztráty, krádeže platební karty, pojištění pro 

cesty do zahraničí k platebním kartám, pojištění právní ochrany pro řidiče 

motorových vozidel, jenž využijí řidiči při prosazování jejich právních zájmů, odvrácení 

rizika vzniku nákladů nebo jejich případnému zmírnění. 

Pro standardní turistické a pracovní cesty i pro nebezpečné druhy sportů je 

nabízeno cestovní pojištění. 

Od roku 2011 poskytuje také pojištění vozidel zahrnující havarijní pojištění 

a povinné ručení. 

Ochrana v zaměstnání, ve volném čase, doma nebo při sportu i při řízení 

dopravního prostředku je zahrnuta v samostatném úrazovém pojištění 

V neposlední řadě spolčenost nabízí i pojištění vozidel, pojištění domácnosti 

DOMOV EXPRES a Úrazové pojištění k ČSOB Dětskému kontu Slůně.
76

 

 

Bankopojištění ve Skupině ČSOB v České republice na vysoké úrovni. Spolupráci 

se mezi bankovními a pojistnými subjekty v této finanční skupině podle výročních zpráv 

daří. Děje se tak zejména v posledních letech po vstupu KBC Group do Skupiny ČSOB. 

Tento vstup přinesl z bankopojistného hlediska celou řadu zkušeností a možností pro další 

rozvoj této české finanční skupiny. Navíc celá KBC Group patří k hlavním 

bankopojistným skupinám ve střední Evropě a není tak v tomto oboru žádným 

začátečníkem. Právě po vzoru  KBC vidí Skupina ČSOB v bankopojištění velký potenciál 

                                                 
76

 Pojištění: mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, 
neauditované. Československá obchodní banka [online]. © 2013 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: 
http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/default.aspx 



44 

a snaží se standardizované  bankopojistné produkty nabízet skrze svoji multikanálovou 

distribuční síť. 

 Výhodou pro Skupinu ČSOB je i skutečnost, že marketing a distribuce jsou řízeny 

pro bankovnictví a pojišťovnictví společně. Podle ambicí zmíněných ve výročních 

zprávách se ČSOB snaží být jedničkou v propojování svých bankovních a pojistných 

produktů, ne však nutně jedničkou pouze na pojistném trhu. Skupina ČSOB, která 

vystupuje i jako bankopojišťovací skupina, je velmi významnou částí českého finančního 

trhu a v oblasti bankopojištění je dle mého názoru nejrozvinutějším subjektem v České 

republice. 

 

V roce 2002 začala ČSOB nabízet své první produkty bankopojištění. Od dubna 

2002 bylo na všech pobočkách ČSOB v České republice poskytováno drobné klientele 

ČSOB Životní pojištění. ČSOB Životní pojištění se prodává v několika verzích 

umožňujících využití daňových výhod a různých investičních strategií. Na pobočkách 

banky se v roce 2002 klientům také nabízely pojišťovací produkty vázané na platební karty 

a spotřebitelské úvěry i jednoduchý produkt cestovní pojištění. U životního pojištění 

vázaného na spotřebitelský úvěr bylo dosaženo velmi vysokého podílu tzv. křížového 

prodeje – zhruba 90 %!
77

 

ČSOB v roce 2003 v souladu se svou strategií pokračovala v rozvoji služeb drobné 

klientele malým a středně velkým podnikům. V rámci finanční skupiny ČSOB nadále 

rozvíjela koncept bankopojištění a prohlubovala spolupráci s cílem lépe využít 

synergických efektů.  

Jednou z výhod vstupu do bankopojištění je posílení konkurenceschopnosti, což 

banka od roku 2003 posílila a. současně se ČSOB podařilo udržet náklady pod kontrolou. 

Banka také posílila svou pozici v segmentu korporátní klientely a potvrdila svou vedoucí 

roli v oblasti finančních trhů.
78

 

Na konci roku 2003 dosáhla konsolidovaná aktiva banky hodnoty 597,0 mld. CZK, 

což znamená v porovnání s koncem roku 2002 nárůst o 10,6 mld. CZK. Hospodaření 

společnosti v roce 2003 bylo podstatně ovlivněno fúzí IPB Pojišťovny, a.s. a ČSOB 

Pojišťovny, a.s. k 1. 1. 2003. Pozitivně se fúze pojišťoven promítla v nárůstu produkce 
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společnosti, negativně pak nárůstem v provozních nákladech společnosti a zaúčtováním 

odpisu goodwillu ve výši 50 mil. Kč. 

 I přesto dochází v červnu 2003 ke zvýšení důvěryhodnosti banky, kdy ratingová 

agentura Fitch zvýšila dlouhodobé ratingové hodnocení ČSOB.
79

 

Předepsané pojistné neživotního pojištění stouplo na 2,81 miliardy korun, 

v životním pojištění činil předpis 3,217 miliardy korun. Výrazně přeplnit plán se podařilo 

u životního bankopojištění (466 %) díky zavedení nového jednorázově placeného produktu 

v srpnu 2003 a u cestovního pojištění (170 %).  

Celkem za rok 2003 sjednala obchodní služba pojišťovny 328 tisíc nových 

pojistných smluv s objemem produkce téměř 3,2 miliardy korun. Příznivě se přitom 

v obchodní produkci promítl již zmíněný rychlý rozvoj prodeje bankopojišťovacích 

produktů na pobočkách ČSOB i skutečnost, že veřejnost dobře přijala segmentaci sazeb 

v pojištění. V souladu se svými záměry pokračovala v obchodní expanzi a dalším 

rozšiřování pobočkové sítě, což se projevilo ve zvýšení podílu banky na trhu úvěrů ze 

4,2 % na 5,7 %. 
80

 

Podle výroční zprávy za rok 2007 byly více než dvě třetiny (68 %) hypoték 

sjednaných v ČSOB spojeny s životním pojištěním. U neživotního pojištění (majetkové 

pojištění) je tento podíl ještě vyšší a činí 75 %. ČSOB spotřebitelské úvěry byly ze 77 % 

spojeny s pojištěním spotřebitelských úvěrů.  

ČSOB Pojišťovně se výrazně podařilo v roce 2011 zlepšit v oblasti bankopojištění. 

A to díky obchodu v hodnotě 1,5 miliardy Kč, který přinesla tranše produktu Maximal 

Invest. Historicky se jedná, co do objemu, o nejúspěšnější tranši v dějinách skupiny ČSOB.  

Produktová nabídka se neustále rozvíjí a inovuje, aby banka odolala 

v konkurenčním boji. V polovině roku 2011 ČSOB Pojišťovna uvedla na trh pojištění 

vozidel. Produkt je zaměřený spíše na řidiče, než na stav vozidla a tento fakt měl u klientů 

velký úspěch, ke konci roku 2011 bylo u ČSOB Pojišťovny pojištěno více než 400 tisíc 

aut. 
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Další inovací ČSOB je vylepšení ČSOB Kreditní karty, či rozšíření účinnosti 

pojištění proti poškození a odcizení zboží, jenž se poskytuje zdarma ke kartě na dobu 180 

dní od jeho zakoupení.
81

 V podobném duchu je plánováno pokračovat i do budoucna. 

 

 

 

4.3 Česká spořitelna, a. s.      

Současná Česká spořitelna, akciová společnost byla založena roku 1991 

a pokračuje v tradici českého spořitelnictví. Kořeny této společnosti sahají až do roku 

1825, kdy byla založena Spořitelna Česká - Böhmishe Sparkasse.V současné době se 

Česká spořitelna řadí mezi tři nejsilnější banky v České republice. V roce 1992 byla 

v rámci kupónové privatizace Česká spořitelna privatizována, a bylo nabídnuto 37% akcií 

společnosti. Dalších 40 % si ponechal stát, reprezentovaný Fondem národního majetku, 

20 % akcií obdržely bezúplatným převodem města a obce v České republice, 3 % tvořila 

rezerva na případné restituce. 

V roce 2000 se Česká spořitelna stala členem silné středoevropské Erste Group 

Bank, která je jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní 

Evropě. O rok později dokončila svoji transformaci zaměřenou na komplexní zlepšení 

klíčových součástí banky. 

Česká spořitelna společně se svými 12 finančními dceřinými společnostmi pokrývá 

celé spektrum finančních služeb a zákaznických potřeb. Přes stavební spoření, penzijní 

připojištění, životní i neživotní pojištění, leasing, factoring, realitní služby či on-line 

investování. Služby poskytují nejen občanům, firmám, ale i veřejnému a neziskovému 

sektoru. České republice. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi 

významné obchodníky s cennými papíry. 

 

V roce 2012 Česká spořitelna čítala 5 162 622 klientů využívající jejich služeb. 

Z toho počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 

1 441 694. Disponuje nejhustší sítí poboček a bankomatů provozuje 1435 bankomatů 

a platbomatů a má k dispozici 657 poboček.  
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V letošní soutěži Euromoney Awards for Excellence, kterou každoročně vyhlašuje 

odborný magazín Euromoney, získala Česká spořitelna první cenu Best Bank in the Czech 

Republic 2012.
82

 

Podle hodnocení amerického časopisu Global Finance je nejbezpečnější bankou 

regionu střední a východní Evropy. Ratingová agentura Moody´s hodnotí dlouhodobý 

rating stupněm A2 a agentura Standard & Poor´s stupněm A.
83

 

 

Česká spořitelna v současné době spolupracuje se dvěma pojišťovnami, a to 

Pojišťovnou České spořitelny
84

 a Kooperativa pojišťovnou, a.s. 

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group byla v roce 1992 

založena a o rok později zahájila pojišťovací činnost.  V roce 1995 do pojišťovny 

kapitálově vstoupila Česká spořitelna, která přinesla kromě potřebného kapitálu zázemí 

nejsilnější finanční skupiny.
85

  V roce 2001 došlo k rozvoji prodeje pojistných produktů 

nabízených Pojišťovnou České spořitelny v síti poboček České spořitelny, 

v tzv. bankopojištění. Koncem roku 2003 byla neživotní část pojišťovny prodána 

společnosti Kooperativa a od roku 2004 se Pojišťovna České spořitelny specializuje pouze 

na prodej životního pojištění. 

Pojišťovna České spořitelny se roku 2008 stala členem pojišťovací skupiny Vienna 

Insurance Group. 

Pojišťovna České spořitelny vytvořila za rok 2011 čistý zisk 418,04 milionu korun. 

Objem předepsaného pojistného životního pojištění dosáhl hodnoty 70,76 mld. Kč, což 

představuje meziroční růst pouze o 0,3 % 

 

V nabídce Pojišťovny České spořitelny se vyskytují klasické bankopojistné 

a pojistné produkty, které jsou ve většině případů spjaty s produkty České spořitelny.
86

 

Flexi životní pojištění nabízející komplexní zajištění rizik, kapitálové životní pojištění 

KAPITÁL, jež představuje kombinaci životního pojištění a vytváření úspor. Jedná se 

o produkt s jednorázovým pojistným. Dále nabízí životní pojištění FLEXI Junior pro děti 

do 18 let. Součástí balíčku je vyplacení peněz za trvalé následky způsobené 
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úrazem a u průběžně placených smluv také zproštění od placení v případě smrti 

dospělého.  

Pojištění schopnosti splácet poskytované k úvěrům, hypotečním úvěrům, 

k platebním kartám a pojištění pravidelný výdajů. Další produktem je pojištění pohřbu, 

kdy jsou odkládány peníze na pohřeb a poté jsou vyplaceny pozůstalému. Za příjemce 

peněz můžete určit také obecní úřad nebo například ústav sociální péče. 

Úrazové pojištění poskytované k osobnímu účtu zaručuje peníze v případě úrazu 

s trvalými následky a při pobytu v nemocnici z důvodu nemoci nebo úrazu. 

 

Druhou spolupracující pojišťovnou je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group se za 20 let své činnosti vypracovala na druhou největší pojišťovnou 

v České republice. Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území 

bývalého Československa.  Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 

20,5 %.  Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny 

standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných 

podnikatelů až po velké korporace.
87

 

Pojištění karty a osobních věcí poskytuje napravení škod vzniklých při zneužití 

vaší karty. Pojištěna je i spoluúčast ve výši 150 EUR, a nahrazuje peníze i za odcizenou 

hotovost. Pojištění právní ochrany umožňuje získat náhradu škody vzniklou vadným 

výrobkem či nedodáním již zaplaceného zboží. 

Další produkt, nabízející ochranu v případě povodní, záplav a dalších živelních 

škod, je pojištění nemovitostí. Pokryje škody vzniklé při krádeži nebo při poškození 

majetku v důsledku vandalismu.  

Pojištění domácností poskytuje ochranu proti neočekávaným událostem v bytě, 

nebytovém prostoru a ve společných nebytových prostorech. Pojištění se vztahuje i na 

pojistné události mimo domov (na území celé ČR). 

Ve spolupráci s Kooperativou jsou poskytovány také tři druhy cestovní pojištění. 

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu ČS, jehož hlavní výhodou je, že pojištění stačí 

sjednat jen jednou a může se užívat po neomezenou dobu a je platné po celém světě. Díky 

cestovnímu pojištění k platební kartě lze snadněji získat peníze i asistenci v případě 

zdravotních a dalších nečekaných problémů a Cestovní pojištění KOLUMBUS, u něhož 
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je možno sjednat dodatkové pojištění STORNO PLUS pro případy storna zájezdu 

a zrušení cestovní služby poskytovatelem.
88

 

U bankopojištění České spořitelny není tak razantní propojení produktů bank 

a pojišťoven, jako například u skupiny ČSOB, ale i tak zde lze lehce sjednat základní 

bankopojistné produkty. Při uzavření spolupráce s Kooperativou vznikl nový model 

distribuce, kdy začali být poskytovány bankovní produkty na pobočkách pojišťoven a ne 

jenom opačně. I přestože není pro Českou spořitelnu bankopojištění podle výročních zpráv 

posledních let z hlediska jejích cílů a ambicí tak významnou činností, nabízí ve spojení se 

svými partnery dostatečně vyspělé a konkurenceschopné bankopojistné produkty 

a představuje tak nemalou konkurenci pro další bankopojistné subjekty na finančním trhu 

v České Republice. 

Česká spořitelna vstoupila v roce 2001 do konceptu bankopojištění. Rozsáhlá 

restrukturalizace pojišťovny, která proběhla v roce 2001, byla zaměřena na zlepšení 

profitability, organizace a řízení. Jejím výsledkem bylo zeštíhlení obchodní sítě 

o 45 obchodních míst na celkový počet 73 a hospodářský výsledek ve výši 105 milionů Kč 

v roce 2001. V meziročním srovnání vzrostlo předepsané pojistné o 21 % na 3 659 milionů 

Kč, což svědčí o narůstající důvěře klientů v kvalitu poskytovaných služeb. Na tomto 

nárůstu se významně podílelo životní pojištění, ve srovnání s rokem 2000 se předepsané 

pojistné zvýšilo o 322 % na 1 041 milionů Kč.
89

 Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve 

zkvalitňování svých produktů a služeb, zefektivňování pracovních procesů i v modernizaci 

informačních technologií. 

Spolupráce s pojišťovnou se České spořitelně osvědčila, a proto na začátku roku 

2004 uzavřela dohodu o strategickém partnerství s pojišťovnou Kooperativa. Pojišťovna 

České spořitelny se stala pojišťovací společností orientovanou výhradně na životní 

pojištění a převedla 640 000 pojistných smluv týkajících se neživotního pojištění na 

Kooperativa pojišťovnu, a. s.
90

 

Česká spořitelna spravuje prostředky institucionálních klientů ve výši 80,0 mld. Kč. 

Mezi tyto klienty patří zejména finanční instituce (penzijní fondy, životní a neživotní 

pojišťovny, zdravotní pojišťovny), nadační sektor, státní organizace, municipality a velké 
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firmy. Česká spořitelna je ve správě prostředků externích klientů jedničkou na trhu s tržním 

podílem kolem 50 %.
91

 

Výhoda pro klienty plynoucí z využití bankopojištění je úspora času. Ta se po 

optimalizaci regionálního pokrytí pobočkové sítě ještě zvýšila.  Pobočky banky se 

přemístili na místa, kde jsou přístupnější a využitelnější. Výsledkem pak byla úprava 

otevírací doby, tedy její rozšiřování i zkracování, přesun poboček, otevírání nových či 

uzavírání poboček. 

V roce 2010 byl zaznamenán pozitivní vývoj v čistých příjmech z provizí z prodeje 

pojišťovacích produktů, zejména životního pojištění a doplňkových pojišťovacích služeb. 

Z hlediska snahy o získání více klientů se banky snaží zjednodušit distribuční cesty. 

Je tedy jasné, že i banka využívá online prodejů svých produktů. Nejčastěji si klienti online 

formou kupují různé druhy pojištění. Celkově se bez nutnosti návštěvy pobočky 

zrealizovaly v průběhu roku 2011 obchody v celkovém objemu přes 1,7 mld. Kč. 

V náročném ekonomickém prostředí dosáhla Česká spořitelna za rok 2011 

nejlepších hospodářských výsledků ve své historii. V roce 2011 vykázala Česká spořitelna 

podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví čistý zisk ve výši 13,6 mld. Kč. 

V porovnání s rokem 2010, kdy čistý zisk činil 12,1 mld. Kč, vzrostl hospodářský výsledek 

o 1,5 mld.
92

 Tyto výsledky jsou úspěchem obchodního modelu, který je zaměřen na 

inovace a rozvoj s cílem přinášet klientům užitek, díky němuž se banka nikdy nepouštěla 

do rizikových operací. Česká spořitelna se snaží neustále udržovat hladinu poskytovaných 

služeb a udržet si získané postavení na trhu, čehož si klienti velmi váží. Dokazuje to 

i ocenění v soutěži Fincentrum Banka roku 2012, kde již a podeváté v řadě získala titul 

Nejdůvěryhodnější banka roku. 
93

 V současné době Česká spořitelna nabízí 14 pojistných 

produktů na svých pobočkách, které se snaží neustále vylepšovat. 

 Prioritou nadále zůstává spolupráce s vlastní exkluzivní sítí České spořitelny, 

kterou řídí dceřiná společnost Partner ČS, dále pak spolupráce se strategickým partnerem 

pojišťovnou Kooperativa a s vybranými významnými finančně poradenskými společnostmi 

českého trhu. 
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5 Závěr 

Vlivem globálních změn celosvětové ekonomiky, představující především 

odstraňování překážek mezi trhy, růst konkurence, pokrok v informační a komunikační 

technologii, dochází k spolupráci mezi finančními institucemi a ke vzniku finančních 

konglomerátů (bankopojišťoven), jejichž existence výrazným způsobem ovlivňuje finanční 

trhy. Dochází ke změnám v legislativě jednotlivých států a k integraci dozoru a regulace 

nad finančními trhy. 

Cílem diplomové práce bylo objasnit celý koncept a principy bankopojištění, důvody 

vstupu bank a pojišťoven do bankopojištění a z toho plynoucí výhody a nevýhody pro 

spolupracující subjekty i klienty. Bankopojištění vzniklo v 70. letech 20. století v Evropě 

a přináší značné výhody jak pro finanční instituce, tak i pro klienty. 

Přestože se koncept bankopojištění řadí mezi náročnější procesy, ať už z hlediska 

nároků na čas, technologii, kvalitu personálu, přizpůsobování podnikové kultury, sběru dat, 

či distribuční strategie, je využívání tohoto konceptu v praxi výhodné. Vzájemná 

spolupráce přináší oběma subjektům značné množství výhod, což způsobuje, že 

se z bankopojištění stává celosvětově využívanější koncept. Hlavní výhodou pro banky 

i pojišťovny je zvýšení konkurenceschopnosti na posílení pozice na finančním trhu. Mezi 

další výhody patří větší portfolio produktů a služeb, snižování nákladů, rozšíření 

potenciálního trhu, nové distribuční sítě a další. Pro klienta to znamená výhodnější cenu 

produktů a komplexnější nabídku finančních produktů, které má pod jednou střechou 

Samozřejmě existují i nevýhody, které plynou všem zmíněným subjektům. Pro 

banky a pojišťovny jsou kladeny vyšší nároky na personál, zavádění nové marketingové 

koncepce a velmi komplikované řízení. Nevýhodou pro klienta je malá diverzifikace 

portfolia a universálnost produktu. I přes některé nevýhody je pro zmiňované subjekty 

bankopojištění velmi výhodnou investicí.  

Na českém bankovním trhu působí 44 bank a 52 pojišťoven. Největší podíl na trhu 

mají velké banky, které zaujímají téměř 60 % trhu. Banky patří do velmi stabilních 

a odolných společností. Tuto skutečnost potvrzují výsledky zátěžových testů, které 

pravidelně zveřejňuje ČNB. Kapitál bank je tvořen vysoce kvalitním Tier 1 kapitálem a již 

nyní splňují připravovanou regulaci Basel III. 

Pro tuto práci byly vybrány tři banky fungující na českém trhu, Komerční banka, 

ČSOB a Česká spořitelna. Kritériem pro výběr bylo největší finanční instituce v ČR. Po 

analýze v těchto bankách lze říci, že přístup k formě spolupráce v jednotlivých institucích 
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je závislý především na přístupu k bankopojištění jejich mateřských společností. Ať už se 

jedná o Komerční banku, Českou spořitelnu nebo ČSOB, je spolupráce bank 

s pojišťovnami plně v režii těchto společností a v souladu se strategií celé finanční 

skupiny. Proto i vývoj bankopojištění je plně v rukou těchto finančních skupin. Jelikož se 

ale jedná o skupiny, které přikládají bankopojištění významnou roli a jeho rozšiřování patří 

k hlavním cílům těchto subjektů, dá se očekávat nejen těsnější propojení bankovních 

a pojistných institucí, ale i zesílení nabídky bankopojistných produktů.  

Z analýzy těchto dvou bank je zřejmé, že se jedná o velké a stabilní banky na českém 

finančním trhu. Všechny tři zmíněné banky se v průběhu posledních několika let 

umísťovala na prvních příčkách hodnocení Banka roku, jež uděluje Fincentrum ČR, které 

patří mezi největší finančně-poradenské firmy v České republice. Důvěryhodnost těchto 

bank je podle hodnocení široké veřejnosti velmi dobrá. Nejlépe si stojí Česká spořitelna, 

která od roku 2004 drží prvenství v hodnocení Nejdůvěryhodnější banka roku.  

Banky v 90. letech začali spolupracovat se strategickým partnerem, který se ujal kontroly 

nad společnostmi. Do Komerční banky vstoupila francouzská skupina Société Générale, do 

Československé obchodní banky belgická skupina KBC a Česká spořitelna začala 

spolupracovat se středoevropskou Erste Group (2001). Pomocí těchto partnerů rozšířily 

banky své portfolio, začaly kupovat nebo zakládat dceřiné společnosti v oblastech 

pojištění, leasingu, hypoték atd.  

Z analýzy také vyplývá, že samotný vznik a vývoj bankopojištění byl ovlivněn především 

snahou bank a pojišťoven obstát v silném konkurenčním boji. Snaha je především 

o maximální využití synergických efektů, které ze vzájemné spolupráce finančních 

institucí plynou a poskytnout svým klientům co nejširší nabídku služeb pod jednou 

střechou. 

Ke vzniku samotných bankopojišťoven dochází několika způsoby. K těm 

nejjednodušším způsobům spolupráce bank a pojišťoven patří spolupráce v rámci 

distribučního modelu nebo strategické aliance. Za složitější je považována spolupráce 

v rámci vzniku joint venture, uskutečnění fúze či akvizice nebo prostřednictvím finančního 

holdingu. Všechny tyto modely se celosvětově rozvíjejí, přičemž každá země dává 

přednost určitému typu. 

Z vývoje světového bankopojistného trhu lze usoudit, že integrační tendence na 

finančních trzích budou i nadále vykazovat značnou aktivitu. Navíc se dá předpokládat, že 

mezisektoriálního konsolidačního procesu v rámci finančního průmyslu se budou stále více 

účastnit kromě tradičního bankovního a pojistného segmentu také ostatní sektory 
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finančních služeb. Na druhou stranu začíná být vzhledem k rostoucímu globálnímu riziku, 

přílišné saturaci akvizičních cílů a zvýšené polaritě klientské základny více než zřejmé, že 

integrační spojenectví mezi institucionálními účastníky finančního trhu má již svou 

konjunkturu za sebou. 

Faktorem úspěchu všech subjektů finančního trhu, tedy i bankopojišťoven, je 

především široká komplexní nabídka produktů a služeb poskytovaná klientům. Ať nové či 

dlouhodobě fungující bakopojišťovny musí neustále aktualizovat své produkty, tím je 

myšleno upravování portfolia produktů podle potřeb zákazníka a možností trhu.  

 

V budoucnosti se bude stále větší pozornost zaměřovat právě na vývoj samotných 

bankopojistných produktů, které budou vycházet ze společně poskytovaných bankovních 

i pojišťovacích produktů. Důraz bude kladen na jejich vylepšování z důvodu zachování 

konkurenční výhody a tím i tržního podílu. Budou se zvyšovat nároky na zaměstnance 

banokopojišťoven z hlediska znalosti a komplexních produktů. 

 Je jisté, že koncept bankopojištění se bude i nadále rozšiřovat. Banky a pojišťovny 

nemající v současnosti partnera pro spolupráci, nebudou již nadále fungovat samostatně, 

ale budou se spojovat s jinými institucemi nebo zakládat dceřiné společnosti, pro udržení 

konkurenceschopnosti na trhu. 

Dá se očekávat, že stále větší kontrolu nad trhem budou mít finanční skupiny, které 

budou většinou zahrnovat pojišťovnu, penzijní fond, investiční společnost, stavební 

spořitelnu, podílové fondy, leasingovou společnost, factoringovou společnost apod. 

Důležitou roli budou hrát i nové distribuční kanály, které budou klienti využívat 

a v neposlední řadě i vývoj nových softwarových i hardwarových systémů, jejich 

komplexnost, uživatelská jednoduchost, rychlost a bezpečnost. 

Důvodem, proč se společnosti do finančních skupin zapojují je především možnost 

zvýšení svojí efektivnosti, využívání obchodní sítě v rámci finanční skupiny, zvyšování 

výtěžnosti klienta prostřednictvím komplexní obsluhy a nabídky kombinovaných produktů. 

Banky i pojišťovny se tak mají možnosti účastnit i na výsledcích ostatních subjektů 

finančního trhu a v rámci finančních skupin diverzifikují své činnosti i riziko. I přesto, že 

bude docházet k stále většímu propojování, na trhu se udrží i menší samostatné finanční 

společnosti, které se budou specializovat na určitý produkt či službu. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČAP – Česká asociace pojišťoven  

ČBA – Česká asociace bank 

ČNB – Česká národní banka 

ČS – Česká spořitelna 

ČSOB – Československá obchodní banka 

ECB – Evropská centrální banka 

EU – Evropská unie 

IPB - Investiční a Poštovní banka 

KB – Komerční banka 

Kč – Koruna česká 

KP – Komerční pojišťovna 

MPSS – Modrá pyramida stavební spořitelna 

ROA – rentabilita celkových aktiv
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