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1 ÚVOD 

Vo všetkých vyspelých tržných ekonomikách je poistný trh a poisťovníctvo vnímané 

ako neoddeliteľná a veľmi silná súčasť finančného trhu. Je to spôsobené najmä tým, že sa 

v tomto odvetví zhromažďuje veľké množstvo finančných zdrojov a inštitúcie, ktoré ich 

obhospodarujú, sú dôležitými účastníkmi finančného trhu.  

Poisťovníctvo za posledných 15 rokov zaznamenalo výrazný rozvoj. Táto situácia 

však neznamená, že je možné oblasť podnikania v poisťovníctve úplne uvoľniť, teda 

nestanoviť žiadne pravidlá, neregulovať ho a tiež ho nekontrolovať. Na vývoj poistného trhu 

práve musí adekvátne reagovať regulácia a dohľad. Poisťovníctvo teda podlieha prísnej 

regulácii zo strany štátu, a to najmä kvôli faktu, že vo väčšine prípadov poisťovne disponujú 

finančnými prostriedkami domácnosti a súkromných osôb. Štát sa svojou reguláciou 

a vykonávaným dohľadom snaží chrániť tieto financie pred prípadným zneužitím a zabrániť  

ich možnej strate. Potrebu regulácie a kontroly nakoniec ukázali aj minulé udalosti, z ktorých 

najvýznamnejšou bola finančná kríza.  

Významnou udalosťou, ktorá tiež výrazne ovplyvnila rozvoj a fungovanie 

poisťovníctva na našom území bol aj vstup Českej republiky do Európskej únie. V roku 2004 

došlo k prijatiu rozsiahleho balíka zákonov, ktoré upravujú nielen poisťovníctvo ale aj celý 

finančný trh.       

Môžeme teda povedať, že poisťovníctvo stále prechádza vývojom. Všetci účastníci sa 

musia neustále prispôsobovať meniacim sa požiadavkám doby, vo veľkej miere meniacej sa 

legislatíve, silnejúcej konkurencii a celkovej zmene vývoja podmienok pre podnikanie. 

A práve kvôli týmto okolnostiam, som sa rozhodla vo svojej diplomovej práci venovať 

regulácii a dohľadu nad poistným trhom. V jednotlivých kapitolách sa budeme postupne 

venovať rozsiahlej problematike regulácie a vykonávaného dohľadu, čím sa budeme snažiť 

prispieť k jej ľahšiemu pochopeniu a lepšiemu zorientovaniu sa v množstve vydávanej 

legislatívy. 

Cieľom mojej diplomovej práce je popísanie a zhodnotenie vykonávaného dohľadu 

nad poistným trhom v Českej republike a vymedzenie vývojových trendov v regulácii a ich 

dopadu na sektor poisťovníctva.   

Pri spracovávaní teoretickej časti práce budú použité najmä metódy analýzy, syntézy, 

ďalej metóda deskriptívna a metóda zberu dát. V praktickej časti využijeme aj metódu 
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dedukcie a generalizácie, pomocou ktorých vyvodíme všeobecný záver skúmanej 

problematiky.  

Diplomová práca bude rozčlenená do piatich kapitol. Po úvode bude nasledovať druhá 

kapitola, pojednávajúca o regulácii poistného trhu v Českej republike. Najskôr sa zameriame 

na vývoj poisťovníctva predovšetkým z pohľadu legislatívnej úpravy. Následne budú uvedené 

dôvody regulácie a jej vymedzenie. Keďže Česká republika je od roku 2004 členom 

Európskej únie, je potrebné zamerať sa aj na reguláciu, ktorá nám z členstva vyplýva. 

Podrobne teda popíšeme jednotný poistný trh a v teoretickej rovine aj projekt Solvency II. 

Záver tejto časti práce bude venovaný integrácií dohľadu do Českej národnej banky.  

Ďalšia kapitola sa bude venovať výkonu dohľadu nad subjektmi poistného trhu. Aby 

bolo možné účelne popísať výkon dohľadu, najskôr v stručnosti opíšeme jednotlivé subjekty 

poistného trhu, na ktoré sa dohľad vzťahuje. Ďalej v kapitole vymedzíme predmet dohľadu 

a podrobne budú rozpracované jednotlivé činnosti, ktoré vykonáva Česká národná banka 

vo funkcii orgánu dohľadu. V rámci kontrolných činností sa tiež zameriame na jednotlivé 

nápravné opatrenia a sankcie. 

V štvrtej kapitole sa budeme zaoberať zhodnotením dohľadu a vývojovými trendmi 

v regulácii. V prvej časti, na základe výročných správ Českej národnej banky, zhodnotíme 

efektivitu dohľadu. Budú popísané vykonané kontroly a zistenia z týchto šetrení. Ďalšia časť 

bude pojednávať o vývojových trendoch, ktoré ovplyvnia reguláciu nielen poisťovníctva ale 

celého finančného trhu. Zameriame sa na reguláciu, ktorá je výsledkom finančnej krízy 

a podrobne budú popísané najvýznamnejšie regulačné opatrenia a ich dopad na český poistný 

trh. Poslednú kapitolu bude tvoriť záver práce, v ktorom zhrnieme zistené poznatky a bude 

obsahovať aj vlastné zhodnotenie danej problematiky.   
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2 REGULÁCIA POISTNÉHO TRHU V ČR 

Vo vyspelých tržných ekonomikách patria bankovníctvo a poisťovníctvo medzi 

najviac regulované odvetvia. Vedľa makroekonomických aspektov ovplyvňovania 

prierezového pôsobenia oboch oborov, je zdôrazňovaná najmä mikroekonomická stránka 

ochrany klientov. Tí, najviac v poisťovníctve, z objektívnych dôvodov ťahajú za výrazne 

kratší koniec informačnej asymetrie ohľadne možných dopadov finančných dôsledkov 

náhodnosti. (Pavlát, Kubíček, 2010) 

Nástrojom regulácie sú najmä zákony, vyhlášky a iné obecne záväzné predpisy. Pojem 

regulácia môžeme chápať v širšom zmysle ako činnosť, záväzne upravujúcu podnikanie 

v konkrétnej sfére finančného trhu. V takomto prípade by sme do sústavy orgánov 

poverených reguláciou mohli zaradiť jednotlivé zložky štátnej moci – exekutívu, judikatívu 

a legislatívu. (Jeník, 2011) 

Pre účely tejto práce však budeme vychádzať z užšieho pojatia, kedy je regulácia 

vykonávaná v rámci stanovenom zákonmi. Reguláciou v tomto zmysle chápeme 

konštruovanie pravidiel správneho fungovania finančnej sféry, inštitúcie dohľadu potom 

zabezpečujú kontrolu dodržiavania týchto stanovených pravidiel. (Pavlát, Kubíček, 2010) 

2.1 Vývoj regulácie v Českej republike 

Vzhľadom k rozsiahlosti vývoja regulácie na území Českej republiky budú v tejto práci 

popísané iba najdôležitejšie momenty pre vznik poisťovníctva. Väčšia pozornosť bude potom 

venovaná vývoju od roku 1991 kedy novo prijatý zákon Českej národnej rady č.185/1991 Sb., 

o poisťovníctve zrušil poisťovací monopol a výrazne zmenil podmienky podnikania 

v poisťovníctve.  

Prvé doklady o vzniku poisťovníctva na území dnešnej Českej republiky pochádzajú 

z konca 17. storočia, kedy Jan Kryštof Bořek
1
 navrhol zavedenie povinného požiarneho 

poistenia budov. Návrh spočíval v zavedení protipožiarneho fondu, do ktorého by povinne 

prispievali všetci, ktorí si práve kúpili dom. Jeho nápad však zrealizovaný nebol. 

Po uplynutí 78 rokov po tejto udalosti vznikla prvá poisťovňa, zaoberajúca sa riešením 

škôd v dôsledku požiarov na poľných zásobách, nábytku, náradí a dobytku. Dlho však 

neexistovala. Od roku 1822 začali na českom území fungovať dve zahraničné poisťovne, 

                                                 
1
 Sekretár českej dvorskej komory a merkantilista 

2
 Protektorát Čechy a Morava bolo územie okupované od 15. marca 1939 nacistickým Nemeckom do jeho 



 

7 

 

ktoré mali sídla vo Viedni a Terstu. V Prahe bola v roku 1827 založená Prvá česká vzájomná 

poisťovňa, a krátko na to aj Moravsko-slezská vzájomná poisťovňa. Pôvodne sa tieto 

poisťovne zaoberali iba požiarnym poistením nehnuteľnosti, od roku 1864 však Prvá česká 

začala ponúkať aj krúpobitné poistenie a poistenie hnuteľných vecí.  

Od roku 1909 bolo poisťovacie odvetvie rozšírené o životné poistenie, poisťovanie 

zákonnej zodpovednosti úrazu, poistenie proti vlámaniu. Okrem týchto veľkých poisťovní tu 

v druhej polovici 19. storočia vzniklo veľké množstvo nových poisťovní a poisťovacích 

spolkov. V roku 1896 vznikla poisťovňa Slavia a v roku 1872 Prvá česká zaisťovacia banka 

v Prahe. (Hradec, Křivohlávek, Zárybnická, 2005) 

Poisťovne neprestali vznikať ani na začiatku 20. storočia. K určitému útlmu však 

došlo v dobe protektorátu
2
 za druhej svetovej vojny. Aj napriek tomu bol počet fungujúcich 

poisťovní veľký. V roku 1945 bolo na českom území celkom 733 poisťovacích organizácií 

rôzneho typu. Ku koncu tohto roku bol však ich počet výrazne zredukovaný na základe 

Dekrétu prezidenta v procesu zoštátnenia. Od 1. januára 1947 potom v Československu 

vzniklo iba 5 poisťovní, národných podnikov. Po februári 1948 došlo k zriadeniu jediného 

ústavu – Československej poisťovne. Na niekoľko desaťročí došlo k prerušeniu tržného 

vývoja v tejto oblasti. V súvislosti s novým federatívnym usporiadaním štátu v roku 1968, 

boli z jednej Štátnej poisťovne vytvorené dva samostatné subjekty a to – Česká státní 

pojišťovna so sídlom v Prahe a Slovenská štátna poisťovňa so sídlom v Bratislave 

s účinnosťou od 1. januára 1969. Monopólne obdobie trvalo až do začiatku 90. rokov 20. 

storočia. (Ducháčková, 1995)   

Prvou normou, ktorá viedla k oživeniu českého poistného trhu, stanovila základné 

parametre konkurenčného prostredia a obnovila inštitút štátneho dohľadu bol Zákon 

č. 185/1991 Sb., o poisťovníctve. Tento zákon predovšetkým zrušil územný monopol štátnej 

poisťovne, a tak uľahčil cestu k vytvoreniu korektného konkurenčného prostredia. Postupne 

teda dochádzalo k budovaniu rozmanitého poistného trhu, ktorý je charakteristický pôsobením 

viacerých poisťovní, ponúkajúcich širokú škálu poistných produktov. (Daňhel, 2002)  

Vývoj počtu poisťovní v ČR od roku 1991 obsahuje Príloha č. 1 

 

                                                 
2
 Protektorát Čechy a Morava bolo územie okupované od 15. marca 1939 nacistickým Nemeckom do jeho 

kapitulácie 8. – 9. mája 1945. 
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Ďalej tento zákon stanovil Ministerstvo financií Českej republiky ako inštitúciu 

štátneho dozoru a vytýčil jeho hlavné úlohy. Pre prvé obdobie bola zvolená metóda priameho 

dozoru. Okrem vykonávania kontroly medzi jeho činnosti patrilo napr. aj udeľovanie 

povolenia k podnikaniu novo vznikajúcim poisťovniam.  

 

Dňa 1.1.1993 došlo k rozdeleniu federatívneho štátu a vznikla Česká republika. Vďaka 

tejto udalosti boli vytvorené podmienky pre samostatný rozvoj českého poistného trhu. Bol 

novelizovaný zákon o poisťovníctve a to zákonom č. 320/1993 Sb. Novela zmenila a doplnila 

zákon najmä o novú terminológiu v oblasti rezerv a fondov poisťovní porovnateľnou 

s podobnými predpismi vyspelých európskych krajín. Okrem nových druhov technických 

rezerv bol zavedený aj výkaz solventnosti poisťovne, ktorý zobrazuje kvalitatívne 

hospodárenie poisťovní s rezervami. Tiež bola stanovená povinnosť túto solventnosť 

preukazovať dozornému orgánu, ktorý stanovuje spôsob vykazovania a nápravné opatrenia 

v prípade jej nedostatočnej úrovne. Dôležitou udalosťou v oblasti poisťovníctva bol vznik 

Českej asociácie poisťovní (ČAP)
3
, ktorá zahájila svoju činnosť 1.1.1994.  

Na začiatku roku 1994 tiež bola vydaná ministerstvom financií vyhláška č. 52/1994 

Sb., ktorá stanovila tvorbu, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov technických rezerv 

poisťovní.
4
  

 

V roku 2000 prišla zásadná zmena v podobe zákona č. 363/1999 Sb., o poisťovníctve. 

Ten nadobudol účinnosť od 1. apríla 2000. Hlavným dôvodom vydania tohto zákona bolo 

poskytnúť prvú pomoc dozoru nad poisťovníctvom po krachu poisťovne Morava. Situácia na 

českom poistnom trhu si vyžadovala výrazné zefektívnenie výkonu štátneho dozoru. Súčasne 

však musel byť braný ohľad na dlhodobý cieľ, obsiahnutý v smerniciach Európskeho 

spoločenstva. A to vykonávať účinný dohľad pri zachovaní komerčnej slobody 

a neobmedzovaní pôsobenia konkurenčných mechanizmov. V praxi to na jednej strane 

znamenalo povoliť výkon poisťovacej činnosti iba subjektom, ktoré vykazujú záruky 

kvalifikovaného a bezpečného fungovania. Na druhej strane sa však bezdôvodne 

                                                 
3
 Česká asociácia poisťovní je záujmovým združením komerčných poisťovní, ktorého hlavným poslaním je 

koordinovať, zastupovať, hájiť a presadzovať spoločné záujmy poisťovní vo vzťahu k orgánom štátnej správy 
a ďalším osobám. (ČAP, 2010) 
4
Technické rezervy  predstavujú súhrn záväzkov poisťovne voči poisteným, ktorý plynie z uzatvorených 

poistných zmlúv a z poistných udalostí. Tvorením rezerv  v primeranej výške je zabezpečené, že poisťovňa bude 
schopná dostať svojim záväzkom voči poisteným. (ČNB, 2014) 
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neinteresovať do oblasti súkromného práva a neobmedzovať podmienky voľnej hospodárskej 

súťaže.  

Podstatnou zmenou zo strany dozoru bolo venovanie zvýšenej pozornosti stabilite 

a finančnej bezpečnosti podnikania v poisťovníctve. Ďalej musel dozor vypracovávať výročnú 

správu o činnosti vykonávanej v prospech klientov a zverejňovať ju vo Finančnom spravodaji. 

Zákon tiež obsahoval presnejšie definície základných pojmov, ktorých presná formulácia 

chýbala a pritom mala veľký praktický dopad.  

Došlo k premene metódy priameho dohľadu na nepriamy dohľad, inak povedané 

z dohľadu materiálneho na dohľad finančný s vypustením niektorých povinností. 

Napríklad zrušenie povinnosti dávať všeobecné poistné podmienky dopredu schváliť alebo 

zložiť kauciu. Dozor však mal naďalej právo zasiahnuť, ak by v obsahu všeobecných 

poistných podmienok alebo pri ich používaní bolo niečo protiprávne. Ťažiskom kontroly sa 

stal dozor nad finančným zdravím poisťovne. V záujme finančnej stability poisťovní 

a zaisťovní bola priamo zákonom predpísaná minimálna výška základného imania v súvislosti 

na poskytované druhy a skupiny poistenia.  

Garantom správnej kalkulácie potrebnej výšky poistno-technických rezerv a poistného 

je osoba zodpovedného poistného matematika
5
, ktorý je osobne dozoru zodpovedný 

za správnosť kalkulačného modelu.  

Medzi ďalšie nové kompetencie dozoru nad poisťovníctvom patrili: vyslovenie 

predbežného súhlasu pri závažnejších zmenách vlastníckej štruktúry poisťovne, pri zmenách 

v orgáne spoločnosti a bol presnejšie definovaný možný stret záujmov. Ďalej to bolo 

oprávnenie týkajúce sa nariadenia zníženia základného kapitálu, nariadenie realizácie 

ozdravného plánu, zavedenie nútenej správy, pozastavenie oprávnenia k uzatváraniu zmlúv 

a rozširovaniu záväzkov, pravidlá na predaj poistného kmeňa a v neposlednej rade boli 

upravené aj pasáže o pravidlách dodržiavania mlčanlivosti. (Ducháčková, Daňhel, 2012a) 

 

K ďalším legislatívnym úpravám došlo v súvislosti so vstupom Českej republiky 

(ďalej len ČR) do Európskej únie (ďalej len EU) v roku 2004. Pri všetkých zmenách bol 

významným kritériom súlad s európskymi smernicami. Pozmenený zákon č. 39/2004 Sb., 

o poisťovníctve platí od 1. 4. 2004. 

Výraznou zmenou bolo zvýšenie požiadavku na kapitálovú vybavenosť poisťovne, 

ktorá je rozdielna a to v závislosti od druhu poisťovacej činnosti. Podľa § 9 zákona č. 39/2004 

                                                 
5
 Túto funkciu môže vykonávať iba osoba, ktorá je zapísaná v zozname kvalifikovaných poistných matematikov 
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Sb., o poisťovníctve je minimálna výška základného kapitálu (ZK) poisťovne poskytujúcej 

životné poistenie stanovená na 90 mil. Kč. Pre poisťovne, ktoré poskytujú neživotné poistenie 

potom platí, že ich ZK musí činiť od 60 – do 200 mil. Kč a to v závislosti na prevádzkovanom 

odvetví či odvetviach. Ak poisťovňa poskytuje životné aj neživotné poistenie súbežne, ZK 

činí minimálne čiastku zodpovedajúcu súčtu čiastok ZK poisťovne stanovených pre 

vykonávanie poisťovacích činností podľa poistných odvetví životných a neživotných poistení. 

Poistné odvetvia životného a neživotného poistenia obsahuje Príloha č. 2 

Predmetom úpravy boli podmienky pre zaisťovne. Konkrétna zákonná úprava 

stanovila, že ZK pre zaisťovňu so sídlom v ČR činí najmenej 1 mld. Kč. 

Ďalšou zmenou bolo stanovenie podmienok pre vykonávanie poisťovacej činnosti  

na území ČR poisťovňou z iného členského štátu a poisťovňou z tretích krajín.  

Táto novela dovŕšila prechod súkromného poisťovníctva k tzv. „jednotnému 

európskemu pasu“ (ČNB, 2005) 

Keďže ide o zmenu, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila reguláciu a fungovanie 

na českom poistnom trhu, budeme sa touto problematikou bližšie zaoberať v samostatnej 

podkapitole tejto diplomovej práce. 

 

Z vyššie uvedených skutočností a súvislostí plynie, že cesta vedúca k súčasnej právnej 

úprave v oblasti poistenia a poisťovníctva nebola vôbec priama a jednoduchá. Poisťovníctvo 

je oborom, ktoré je prepojené s množstvom ďalších odvetví a teda zložitosť a rozsah úpravy je 

tomu priamo úmerná.  

V súčasnosti je oblasť regulácie rozdelená medzi Ministerstvo financií ČR a Českú 

národnú banku (ďalej len ČNB), pričom toto rozdelenie nie je striktné. Generálnu 

zodpovednosť za prípravu primárnej legislatívy, teda zákonov, má vláda prostredníctvom 

ministerstva financií, zatiaľ čo ČNB je zverené vydávanie vykonávacích predpisov (vyhlášky, 

opatrenia). (Jeník, 2011) Vyhlášky vydávané ČNB sú zverejňované v Zbierke zákonov, 

opatrenia a úradné oznámenia sú zverejňované vo Vestníku ČNB. (Ducháčková, 2009) 

2.1.1 Štátna regulácia v poisťovníctve  

Podľa Pavláta (2013) medzi hlavné dôvody regulácie finančných trhov vrátane 

segmentov trhov finančných derivátov je potrebné zaradiť ochranu spotrebiteľa, 
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obmedzovanie sily oligopolu a monopolu, ochranu verejnosti pred kriminalitou a obmedzenie 

negatívnych dôsledkov externalít.
6
  

Vzťahy spojené s fungovaním novodobých finančných trhov, ktoré sa vyznačujú 

dynamickým správaním, sú veľmi krehké. Finančné trhy v dnešnej podobe sú veľmi 

zraniteľné. Ich celková stabilita je udržovaná neustálym prekonávaním čiastkovej nestability. 

A preto je regulácia finančných trhov nevyhnutnosťou.  

 

Stále diskutovanou otázkou však je rozsah regulácie, teda to, na ktoré činnosti, 

procesy, transakcie, operácie sa v danej dobe a v daných konkrétnych podmienkach regulácia 

má vzťahovať. Predmetom zrelej úvahy je aj miera (stupeň) regulácie a spôsob jej 

vykonávania. Bezpodmienečne však platí zásada, že miera regulácie by mala byť primeraná, 

nie príliš prísna, aby neznižovala motiváciu regulovaných subjektov k podnikaniu. 

Regulácia by nemala brániť konkurencii, nemala by deformovať cenovú tvorbu 

na finančnom trhu a nemala by spomaľovať inovačný proces, ktorým dynamické finančné 

trhy prechádzajú. 

Na moderných finančných trhoch je čím ďalej viac pozorovateľná previazanosť 

jednotlivých tržných segmentov (bankovníctvo, obchodovanie s cennými papiermi, 

poisťovníctvo,...). Vzhľadom k tomu sa aj v oblasti regulácie a dohľadu postupne presadzuje 

celostný pohľad na finančný trh. Jedným z prejavov tejto skutočnosti sú aj zmeny v oblasti 

organizácie a inštitucionálneho zakotvenia orgánov regulácie a dohľadu. Výsledkom je v rade 

krajín integrácia oddelených orgánov a vznik jediného orgánu, zabezpečujúceho v minulosti 

navzájom nespojené funkcie regulácie a dohľadu. (Pavlát, Kubíček, 2010) 

2.1.2 Dôvody pre reguláciu v poisťovníctve 

Vedľa už zmienených obecne platných argumentov je ďalším dôvodom pre reguláciu 

aj verejný záujem na „slušnom“ rozvoji poisťovníctva. Ďalej je potrebné vziať do úvahy aj 

nasledujúce faktory: 

1. závislosť hospodárskeho výsledku poisťovne v neživotných druhoch poistenia 

na konkrétnom nastúpení náhodnej veličiny – veľkosť škodného priebehu, 

2. existencia značného časového rozdielu medzi začiatkom a koncom životného 

poistenia, teda medzi začiatkom platenia poistného a výplatou poistnej čiastky. 

                                                 
6
 Externality predstavujú činnosti, ktoré kladne alebo záporne ovplyvňujú iné subjekty, pričom tieto subjekty za 

ne nemusia platiť alebo sú odškodňované. 
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V priebehu tohto obdobia môže dôjsť k závažným zmenám v makroekonomickom okolí, 

na poisťovni nezávislými, ktorých dopad na klienta musí poisťovňa vo svojom hospodárení 

utlmiť.  

Poisťovníctvo je svojou podstatou založené na systéme rezerv, je teda logické, že práve 

určenie povinnosti tvoriť isté druhy týchto rezerv a následne normatívnej reglementácie 

hospodárenia poisťovne s týmito, objemne významnými poistno-technickými rezervami, je 

obecne základným kameňom ochrany klientov poisťovní. 

Toto špecifické podnikanie si okrem „vstavaných stabilizátorov“ historicky vytvorilo 

aj prepracovanú obecnú sústavu ochrany spotrebiteľov (poistených subjektov – klientov 

poisťovne), ktorej hlavnou súčasťou je štátny dohľad nad poisťovňami a selektívne aj rada 

na ochranu poistených, ktorá pôsobí buď autonómne, alebo prostredníctvom asociácie 

poisťovní či ombudsmana.  

V priebehu historického vývoja sa formovalo aj poslanie a hlavné ciele dohľadu a tiež 

jeho nástroje a kompetencie. Väčšinou do kompetencií štátnych dohľadov patrí koncesný 

systém: na založenie domácej poisťovne alebo pre prijatie zahraničného poisťovacieho 

subjektu je potrebný súhlas štátneho úradu. To znamená, že na národnom poistnom trhu môžu 

vykonávať poisťovaciu činnosť iba tie subjekty, ktoré majú licenciu na príslušný predmet 

podnikania. Tým je pre potenciálnych klientov uskutočnený predvýber, teda je znížené riziko 

voľby nekompetentného alebo dokonca nečestného poistiteľa. Ďalej je zmyslom koncesného 

systému regulácie počtu domácich a zahraničných poisťovní dohľad na dodržovaním 

deklarovaného predmetu podnikania a možnosť protikartelových opatrení. Regulátor určuje aj 

to, že poisťovne a zaisťovne sa môžu obecne najčastejšie vyskytovať vo forme akciovej 

spoločnosti či družstva. (Ducháčková, Daňhel, 2012a) 

2.1.3 Vymedzenie obsahu regulácie poisťovníctva  

V rámci regulácie poisťovníctva boli a sú uskutočňované opatrenia a konštruované 

pravidlá, ktoré zodpovedajú charakteru poskytovania poisťovacích služieb. V zásade 

regulácia poisťovníctva môže byť uskutočňovaná pomocou rôznych metód regulácie. 

Základné oblasti, v ktorých je možné teoreticky reguláciu poisťovacej činnosti uplatňovať 

môžeme vymedziť nasledovne: 

 vymedzenie povinných poistných produktov, 

 vymedzenie možných investičných inštrumentov, 

 regulácia cien poistenia, 
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 regulácia výpočtových podkladov pre určenie výšky poistného, 

 sledovanie podoby poistných produktov,  

 kontrola hospodárenia poisťovní prostredníctvom materiálneho dohľadu, 

 podpora využívania niektorých poistných produktov (najmä prostredníctvom 

daňových zvýhodnení), 

 stanovenie pravidiel hospodárenia poistiteľov z daňového pohľadu, 

 regulácia vstupu na poistný trh,  

 vymedzenie právnych foriem k vykonávaniu poisťovacej činnosti, 

 vymedzenie požiadaviek na spôsobilosť k činnosti pre poisťovacích 

sprostredkovateľov a likvidátorov poistných udalostí, 

 vymedzenie obsahu poistnej zmluvy ako základného dokumentu vymedzujúceho 

poistný vzťah, 

 vymedzenie povinných rezerv z hľadiska ich zamerania a metódy tvorby 

pre poisťovne, 

 sledovanie finančného zdravia poisťovní – solventnosť poisťovní.  

 

Konkrétny výber postupov a prístupov v rámci regulácie poisťovacej činnosti je 

závislý od rozvinutosti poistného trhu, od ekonomického prostredia, v ktorom poisťovníctvo 

funguje a súčasne od miery a podrobnosti uplatňovanej štátnej regulácie. 

Regulácia poisťovacej činnosti zo strany štátu sa realizuje viacstupňovo. Základom 

regulácie je existencia právnych predpisov upravujúcich priamo poisťovaciu činnosť 

(poisťovacia činnosť je samozrejme vedľa priamo poisťovacej legislatívy vždy upravená 

súčasne v rámci právnych predpisov obecnejšieho charakteru, napríklad daňové zákony, 

legislatívne normy upravujúce obchodnú činnosť). (Ducháčková, 2009) 

2.2 Regulácia v Európskej únii 

Česká republika pri vstupe do EU nastupovala do rýchlo idúceho vlaku v podobe 

pribúdajúcej európskej legislatívy a dynamicky sa meniaceho trhu, ktorý reagoval 

na odstraňovanie bariér medzi členskými štátmi. Aplikácia legislatívy do praxe bola náročná 

a mala výrazné dopady do prevádzkovej činnosti poisťovní.  
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2.2.1 Jednotný európsky poistný trh  

Už od začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia začali v rámci Európskych 

spoločenstiev vznikať prvé myšlienky týkajúce sa potreby zjednocovania poistného trhu. 

Prvým prejavom tohto úsilia bola Smernica Rady 73/239/EHS o koordinácií zákonov, 

nariadení a správnych predpisov, týkajúca sa zahájenia a prevádzkovania podnikania 

v priamom inom než životnom poistení.
7
  

S postupným prispôsobovaním národných právnych systémov právu Európskych 

spoločenstiev sa začal čoraz častejšie zmieňovať ako rozhodujúci princíp tzv. „jednotného 

pasu“ (single passport). Podľa tohto princípu, možno na základe povolenia udeleného v jednej 

krajine, v ktorej má podnikajúca osoba sídlo alebo bydlisko, pôsobiť v ktorejkoľvek členskej 

krajine, a to iba na základe splnenia oznamovacej povinnosti. Vznikla tak možnosť vykonávať 

činnosť v rámci jednotného trhu Spoločenstva na základe práva zakladať pobočky 

(tj. ponúkať svoje služby s využitím pobočiek založených v členských štátoch) a na základe 

slobody poskytovať služby (priame poskytovanie služieb bez toho aby boli v členských 

štátoch zakladané pobočky). 

Realizácia tohto princípu spočívala v odstraňovaní prekážok, ktoré prostredníctvom 

právneho prostredia znevýhodňovali zahraničné osoby na tuzemskom trhu.  

Komunitárne právo sa snažilo tieto tendencie eliminovať a prostredníctvom smerníc 

uvoľňovalo trh poisťovacích služieb.  

Tieto reštrikcie v oblasti súkromného poisťovníctva postupne odstraňujú tri generácie 

smerníc k priamemu životnému poisteniu: 

 smernica Rady č. 79/267/EHS – 1. smernica životného poistenia,  

 smernica Rady č. 90/619/EHS – 2. smernica životného poistenia,  

 smernica Rady č. 92/96/EHS – 3. smernica životného poistenia, 

a tri generácie smerníc k neživotnému poisteniu: 

 smernica Rady č. 73/239/EHS – 1. smernica neživotného poistenia,  

 smernica Rady č. 88/357/EHS – 2. smernica neživotného poistenia,  

 smernica Rady č. 92/49/EHS – 3. smernica neživotného poistenia,
8
  

                                                 
7
 První Směrnice Rady ze dne 24. července 1973 o koordinaci právnich předpisů týkajících se přístupu k činnosti 

v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu  
8
Směrnice Rady 79/267/EHS ze dne 5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 

přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu 
Směrnice Rady 90/619/EHS ze dne 8. listopadu 1990 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 
přímého životního pojištění, kterou se stanoví opatření pro usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb 
a kterou se mění směrnice 79/267/EHS 
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vrátane na ne nadväzujúcich smerníc, špecializovaných na určité poistné odvetvia 

neživotných poistení a tiež smerníc o poisťovacích sprostredkovateľoch, ktoré zavádzajú 

princíp jednotného pasu aj do tejto oblasti podnikania.  

Naplňovanie vyššie uvedených zásad bolo postupom času upravované s ohľadom 

na podmienky jednotlivých vývojových etáp Spoločenstva. 

V rámci EU bol základným východiskom funkčnosti integračného procesu proces 

harmonizácie právneho rámca, ktorý zahrňoval ako životné tak aj neživotné poistenie. 

V oboch prípadoch išlo predovšetkým o zjednocovanie legislatívy. 

Za základné predpoklady funkčného Jednotného európskeho trhu v poisťovníctve 

možno považovať harmonizáciu: 

 podmienok na udeľovanie licencií a podmienok na vykonávanie činnosti, 

 pravidiel slúžiacich na reorganizáciu poisťovní a odobratie licencie, 

 podmienok pre zakladanie pobočiek poisťovní, so sídlom mimo EU, 

 pravidiel pre poistno-technické rezervy, 

 predpisov pre vedenie účtovníctva, 

 zákonov o spoločnostiach, 

 vzájomného uznávania predpokladov pre činnosť sprostredkovateľov, 

 úprav o klamlivej, porovnávacej reklame apod.  

 

Hostiteľský štát, podľa smerníc vydaných orgánmi EU, nemá v podstate možnosť 

kontrolovať či poisťovňa, ktorá chce na jeho území vykonávať poisťovaciu činnosť, splňuje 

potrebné náležitosti stanovené legislatívou.  

Zodpovednosť za vydanie povolenia nesie domovský členský štát. Hostiteľský členský štát 

nemá oprávnenie spochybňovať vydanú licenciu. 

V prípade, že má hostiteľský členský štát pochybnosti o dodržiavaní podmienok, 

za ktorých bolo poisťovne vydané povolenie, má možnosť požiadať Komisiu aby 

na domovský štát podala žalobu za nedodržiavanie podmienok. 

                                                                                                                                                         
Směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 
přímého životního pojištění. 
Směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24.  července  1973 o  koordinaci právních a  správních předpisů týkajících se 
přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a  jejího výkonu. 
Směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 
přímého pojištění jiného než životního 
Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 
přímého pojištění jiného než životního. 
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V súlade so smernicami EU každý členský štát podmieňuje zahájenie poisťovacej 

činnosti na svojom území úradným povolením, ktoré udeľuje orgán dohľadu domovského 

členského štátu v Spoločenstve, bez nutnosti ďalšieho povolenia udeleného hostiteľským 

štátom. Povolenie je vydané pre určité poistné odvetvia.  

 

Európsky parlament a Rada EU ďalej prijali smernicu 2001/17/ES o reorganizácií a 

likvidácií poisťovní.
9
 Zmyslom tejto smernice bolo zaistiť vzájomne uznanie reorganizačných 

opatrení členských štátov a právnych predpisov o likvidácií poisťovní.     

Oprávnenie prijímať rozhodnutia o likvidačnom konaní poisťovacích podnikov majú 

iba príslušné orgány domovského členského štátu. To znamená, že konania sú účinné v rámci 

celej EU. Mali by platiť obecné pravidlá teda že, do likvidačných konaní musia byť zahrnuté 

všetky aktíva aj pasíva poisťovacieho podniku (zásada univerzálnosti). Orgány dohľadu 

domovského členského štátu a orgány všetkých ostatných členských štátov, by mali byť 

bezodkladne informované o zahájení likvidačného konania (zásada koordinácie).  

Najdôležitejšie je, aby poistené osoby, poistníci, oprávnené osoby a všetky poškodené 

strany, ktoré majú priame právo žalovať poisťovňu o nárok vzniknutý na základe 

poisťovacích operácií, boli v priebehu likvidačného konania chránené.  

Smernica ďalej požaduje, aby súčasťou zahájenia likvidačného konania bolo odobratie 

povolenia k výkonu činnosti, ktoré bolo udelené poisťovni.  

Táto smernica sa zameriava aj na reorganizačné opatrenia, ktoré sú prijaté príslušným 

orgánom členského štátu podľa daných zásad, vzťahujúcim sa na likvidačné konanie.  

2.2.2 Inštitucionálne usporiadanie finančnej regulácie  

Vo svete sa používané modely regulácie a dohľadu finančných trhov od seba výrazne 

líšia a to v dôsledku konkrétnych ekonomických podmienok fungovania finančných trhov. K 

tým patrí najmä ekonomická úroveň krajiny a historicky dané inštitucionálne zvláštnosti. 

Dôležitú úlohu hrajú aj politické programy a osobné prvky danej krajiny. Môžeme povedať, 

že v súčasnej dobe neexistuje niečo ako univerzálny model usporiadania dohľadu. Používajú 

sa rôzne formy integrovaného či sektorového dohľadu.  

Úroveň integrácie v oblasti dohľadu finančných trhov môžeme posudzovať 

z niekoľkých hľadísk. Na jednej strane ju môžeme posúdiť podľa miery koncentrácie objemu 

                                                 
9
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci 

pojišťoven 
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finančných operácií v jednotlivých inštitúciách regulácie a dohľadu, a na druhej strane podľa 

celkového počtu inštitúcií, zodpovedných za reguláciu a dohľad. Ak ide o prvú 

charakteristiku, ČR dosahovala už pred prijatím integrovaného modelu dohľadu 

nad finančným trhom v roku 2006 pomerne vysokej koncentrácie dohľadu, pretože viac než 

80% objemu finančných aktív všetkých kontrolovaných inštitúcií bolo regulovaných 

a kontrolovaných jediným subjektom a to bankovým dohľadom ČNB. Je to spôsobené tým, že 

kľúčovú úlohu medzi finančnými inštitúciami v našej krajine hrajú banky. Podobne je tomu aj 

v iných krajinách, kde je bankový sektor dobre rozvinutý. Banky sú v mnohých prípadoch tiež 

zakladateľmi ostatných podnikov finančných služieb. 

Vo svete obecne existujú dve základné alternatívy inštitucionálneho usporiadania 

zjednotenej regulácie a dohľadu nad finančným trhom, vyskytujúce sa vo vyspelých 

ekonomikách. 

 

Prvým je Sektorový, resp. odvetvový model, v ktorom sú finančná regulácia a dohľad 

inštitucionálne usporiadané podľa základných sektorov finančného sprostredkovania. Tento 

model má tri základné varianty: 

 usporiadanie, ktoré je založené na oddelených regulačných inštitúciách 

pre bankovníctvo, kapitálový trh a investičné služby a pre poisťovníctvo a penzijné 

pripoistenie, 

 čiastočná integrácia dohľadu – príkladom je spojenie bankového dohľadu s reguláciou 

a dohľadom nad poisťovníctvom alebo tzv. dvojpilierový systém, kedy bankový 

dohľad vykonáva napr. centrálna banka a iná, samostatná regulačná inštitúcia 

vykonáva dohľad nad nebankovými finančnými inštitúciami a kapitálovým trhom, 

 úplná integrácia – kedy jedna inštitúcia vykonáva dohľad nad všetkými základnými 

odvetviami finančných služieb aj nad kapitálovým trhom. 

Tento model je postavený na empirickom základe, keďže sa opiera o to, ako sa historicky 

vyvinuli základné odvetvia finančného sprostredkovania. 

Sektorové usporiadanie prevláda v krajinách ako napr. Grécko, Španielsko, 

Portugalsko, Fínsko, Francúzsko, Luxembursko a polovica krajín, ktoré v roku 2004 pristúpili 

k EU. Príkladom štátov, ktoré už zjednotili dohľady do jednej inštitúcie sú okrem ČR aj 

Slovensko, Dánsko, Belgicko, Írsko, Kanada, Kórea a ďalej Rakúsko, Nemecko, Nórsko, 

Švédsko, Veľká Británia, Estónsko či Japonsko. 
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Druhým je funkcionálny model, ktorý má tiež tri základné varianty: 

 usporiadanie založené na oddelených regulátoroch – existuje jedna inštitúcia 

na ochranu investorov a spotrebiteľov, ktorá je zameraná na férové využívanie trhov, 

jedna inštitúcia pre obozretnú reguláciu, ďalej centrálna banka ako veriteľ posledného 

stupňa, zároveň zodpovedajúci za stabilitu finančného systému, a nakoniec regulátor 

pre hospodársku súťaž, 

 čiastočná integrácia – dohľad nad obozretným podnikaním bánk aj nebankových 

finančných inštitúcií je sústredený v centrálnej banke a v dôsledku toho je spojený 

s dohľadom nad finančnou stabilitou a funkciou posledného veriteľa, vedľa tohto 

pôsobí samostatný regulátor pre férové využívanie trhov a ďalší regulátor 

pre hospodársku súťaž, 

 úplná integrácia – jedna regulačná inštitúcia je zodpovedná za dohľad 

nad obchodovaním na finančných trhoch a tiež za obozretný dohľad, úplná integrácia 

teda vedie k usporiadaniu prakticky totožnému s úplnou integráciou dohľadu 

po odvetvovej línii. (Böhm, Mužáková, 2010) 

2.2.3 Solvency II 

Solventnosť poisťovní je v súčasnej dobe v ČR definovaná v zákone 

o poisťovníctve.
10

 

Projekt Solvency II je veľmi aktuálnym problémom, ktorý sa týka všetkých poisťovní, 

najmä ich managementu, útvarov auditu a útvarov riadenia rizík. Prebiehajú školenia 

prostredníctvom ktorých, sú pracovníci poisťovní včas oboznámení s úlohami, ktoré musia 

splniť v súvislosti s implementáciou celého modelu Solvency II. Predpokladaný dátum 

implementácie nového systému pre poisťovateľov a zaisťovateľov je 1. január 2016.  

Solvency II predstavuje koncept budúcej regulácie solventnosti v odbore 

poisťovníctva v rámci EU, ktorý vyžaduje systematický a komplexný prístup k riadeniu rizík. 

Vyžaduje integrovaný prístup ku všetkým druhom identifikovateľných rizík a stanovuje nové 

nároky na vnútorný kontrolný systém poisťovní. Poisťovňa musí mať k dispozícií systém, 

ktorý pokrýva všetky možné riziká. Plánovaná direktíva EU nebude teda riešiť len poistné 

                                                 
10

 Zákon č. 277/2009 Sb., o poisťovníctve rozlišuje disponibilnú mieru solventnosti, ktorou sa rozumie upravená 
výška vlastných zdrojov poisťovne, a požadovanú mieru solventnosti, čo je minimálna hodnota disponibilnej 
miery solventnosti.  
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riziko alebo riziká plynúce zo zaistenia, ale všetky druhy ako sú riziko úverové, tržné, 

operačné apod. (Korobczuk, 2005) 

Cieľom tohto projektu je lepšia ochrana klientov, zvýšenie harmonizácie 

kvantitatívnych a kvalitatívnych regulačných metód a stanovenie minimálnych štandardov. 

Ďalej zabezpečenie konzistencie napriek finančným sektorom, účinný dohľad 

nad poisťovacími skupinami a finančnými konglomerátmi, zlepšenie transparentnosti 

a porovnateľnosti v oblasti poisťovníctva, spolupráca a výmena informácií regulátorov. 

 

Princípy Solvency II: 

 kvantitatívny a kvalitatívny nástroj pre hodnotenie celkovej solventnosti, 

 rizikovo orientované ohodnotenie,  

 povzbudenie tvorby interných modelov pre výpočet kapitálovej primeranosti, 

 východiskom je trojpilierová štruktúra Basel II, 

 konzistentnosť vo finančnom sektore (banky a poisťovne), 

 modely budú schvaľované regulátorom, 

 regulácia sa uplatňuje na úrovni právneho celku, 

 zvýšenie harmonizácie metód dohľadu členských štátov EU. 

 

Jednou z hlavných a nových vlastností Solvency II je potreba nadviazania 

kapitálových požiadaviek na poisťovňou podstupované riziká. Táto previazanosť bude plniť 

predovšetkým stabilizačnú a optimalizačnú funkciu. A povedie k efektívnejšiemu 

zaobchádzaniu s finančnými zdrojmi poisťovne. (Bokšová, 2006) 

Projekt počíta so systémom „3 pilierov“, ktorý sa veľmi podobá regulačnému 

nariadeniu Basel II, vytvorenému pre bankový sektor. Každý z pilierov Solvency II bude 

determinovaný rizikami, ktorým je daný poistiteľ vystavený. Minimálna výška kapitálu 

definovaná pilierom I bude odrážať riziká, ktoré poisťovňa podstupuje, pričom pilier II bude 

podporovať aktívny prístup k ich riadeniu. Pilier III umožní pozorovateľom porovnať odlišné 

prístupy poistiteľov k daným rizikám.  

Trojpilierovú štruktúru Solvency II zobrazuje obrázok č. 2.1 
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Obr. 2.1 – Štruktúra Solvency II 

zdroj: Národná banka Slovenska, 2008, www.nbs.sk  

 

1. pilier: Stanovenie minimálneho kapitálového požiadavku – tento pilier v sebe 

zahŕňa metodiky, ktoré sa týkajú výpočtu kapitálového požiadavku a kvantitatívnych metód 

pre stanovenie výšky technických rezerv, riadenia jednotlivých druhov rizík a alokácie aktív 

a pasív. Cieľom Európskej komisie je presadiť určitú mieru konvergencie týchto pravidiel 

s ohľadom na bezpečnosť a mieru diverzifikácie portfólia. Rovnako budú sprísnené 

intervenčné opatrenia regulačných orgánov spojené s rizikom platobnej nespôsobilosti 

poistiteľov. Bude stanovená hranica pre objem optimálneho ekonomického kapitálu a tiež 

minimálna výška regulačného kapitálu. Úroveň minimálnej kapitálovej primeranosti bude 

závislá na objeme uskutočnených obchodov poistiteľom, zatiaľ čo optimálny objem bude 

odvodený od výšky rizikového ekonomického kapitálu, v prípade keby došlo ku 

katastrofickému sledu udalostí. Inštitúcie majú oprávnenie vyvíjať vlastné modely, ale pre 

kalkuláciu cieľového ekonomického kapitálu bude stanovený jednotný európsky rámec, 

ktorého parametre budú musieť jednotlivé varianty splňovať. 

2. pilier: Zavedenie kontrolných procesov – obsahuje inštrukcie pre zavedenie 

mechanizmov dôslednej internej kontroly, pravidiel riadenia rizík, prehodnotenie stratégie 

zaistenia a konzistentné vytváranie opravných položiek. Zodpovedné za sledovanie 

kapitálovej primeranosti budú dohľadné orgány jednotlivých členských krajín. Posilnená bude 

ich medzinárodná spolupráca, najmä spolupráca dohľadu v odvetví bánk a poisťovní. Tak isto 

aj kontrolné mechanizmy budú v čo najvyššej miere koordinované a štandardizované.  
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3. pilier: Tržná disciplína – sa vzťahuje k povinností inštitúcií uverejňovať objektívne 

informácie o svojej obchodnej činnosti a finančnej situácií za účelom vyššej transparentnosti. 

Vďaka konkurenčnému prostrediu vytvorenému zverejnením podrobnejších údajov, budú 

poisťovne nútené k tomu, aby dodržiavali kvantitatívne a kvalitatívne parametre dohľadu. 

(Meyer, 2005) 

 

Basel II verzus Solvency II 

Basel II ako banková regulácia poskytuje určitú inšpiráciu pre reguláciu 

v poisťovníctve. Je to rizikovo senzitívny regulačný koncept, ktorý umožňuje bankám ísť 

cestou regulátorom stanovených štandardizovaných metód alebo cestou budovania vlastných 

modelov a tým optimalizovať kapitálové požiadavky.  

Spoločné charakteristiky: 

 cieľom je ochrana klienta a a zvýšenie stability finančného sektora, 

 sú založené na 3 pilieroch, 

 vyžadujú vyššie požiadavky na databázu dát a software, 

 dohľad je orientovaný na riziká, 

 využívajú systém vnútornej kontroly. 

Rozdiely: 

Zatiaľ čo Solvency II smeruje k harmonizácií finančných trhov Basel II umožňuje slobodu 

lokálnym dohľadom. 

 

Tab. 2.1 – Solvency II vs. Basel II 

Riziko Solvency I Solvency II Basel II 

Poistné X X  

Tržné  X X 

ALM  X  

Kreditné  X X 

Operačné  X X 

zdroj: Národná banka Slovenska, 2008, www.nbs.sk, vlastné spracovanie  

 

Ďalším rozdielom, ktorý zobrazuje tabuľka 2.1 je aj to, že Basel II sa zaoberá iba tromi 

druhmi rizika a to tržným, kreditným a operačným, a ignoruje diverzifikáciu medzi 

jednotlivými rizikami. (Korobczuk,2005) 
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2.2.4 Vplyv vstupu do Európskej únie na český poistný trh 

Po vstupe Českej republiky do EU začali platiť pravidlá, ktoré umožňovali nielen 

voľný pohyb osôb a tovaru, ale aj služieb a kapitálu. Po uplynutí času môžeme konštatovať, 

že dopad vstupu do EU bol pre poistný trh vcelku kladný, a to pre všetky zainteresované 

strany: klientov, štátny dohľad aj poisťovne a sprostredkovateľov poistenia.  

Už pred vstupom ČR do EU sa vytvorila názorová skupina, ktorá tvrdila, že vstup 

do EU prinesie zníženie počtu poisťovní a zmenšenie českého poistného trhu. K čiastočnému 

odlivu klientov do zahraničia síce došlo, ale ich počet nebol až taký dramatický. Pri riadení 

rizík a riešení poistných udalostí je totiž potrebná znalosť jednotlivých špecifík národného 

trhu a legislatívy. 

Naopak vzrástol počet zahraničných poisťovní, ktoré ponúkajú svoje služby v ČR 

na základe jednotného poistného pasu. Ide predovšetkým o poisťovne zo susedného Nemecka 

a Rakúska, ale aj o britské, francúzske, dánske alebo americké ústavy.  

Z pohľadu spotrebiteľov pripojenie k celoeurópskemu poistnému trhu prinieslo nielen 

širšiu ponuku poistných produktov, ale boli dokonca predstavené úplne nové druhy poistenia. 

Navyše tu vzniklo aj niekoľko špecializovaných poisťovacích ústavov. 

Ku zmenám došlo aj na úrovni regulačných orgánov. ČNB získala právomoc zjednotiť 

dohľad nad poistným trhom s kontrolou ostatných finančných trhov, čo umožnilo regulovať 

poisťovací trh s ohľadom na vývoj celej finančnej sféry. 

Negatívne predpovede sa teda nenaplnili a my môžeme konštatovať, že vstup do EU 

český poistný trh ovplyvnil pozitívnym spôsobom. (Evropská komise, 2008) 

2.3 Integrácia dohľadu v Českej republike 

Štátny dozor nad poistným trhom bol zriadený začiatkom deväťdesiatych rokov 

v súvislosti s demonopolizáciou trhu a bol zverený Ministerstvu financií. Zo začiatku bol 

dohľad vykonávaný niekoľkými pracovníkmi. S rozvojom komerčného poisťovníctva 

na území ČR sa však počet zamestnancov zvyšoval. V súvislostí so zavedením penzijného 

pripoistenia v roku 1994 bol Ministerstvu financií zverený aj dozor v tejto oblasti, čo viedlo 

k ďalšiemu nárastu zamestnancov. 

V roku 2000 vznikol Úrad štátneho dozoru v poisťovníctve a penzijnom pripoistení 

(ďalej len Úrad), ktorý však zostal organizačnou zložkou Ministerstva. Úrad mal osem 

oddelení, z toho štyri zamerané na poisťovníctvo. (Karfíková, Přikryl, Čechová, 2001) 
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Ministerstvo financií ukončilo svoju činnosť dohľadu ku dňu 31. 3. 2006 v súvislosti 

s integráciou dohľadu nad finančnými trhmi do Českej národnej banky. Tá prezvala ku dňu 

účinnosti zákona č. 57/2006 Sb., o zmene zákonov v súvislosti so zjednotením dohľadu 

nad finančným trhom, nielen agendu Úradu ale aj Komisie pre cenné papiere a Úradu 

pre dohľad nad družstevnými záložňami.  

 

Organizačná štruktúra ČNB bola rozšírená o dve nové sekcie: 

1. sekcia regulácie a dohľadu nad poisťovňami – prevzala agendu dohľadu 

nad poisťovňami. Táto sekcia už nevykonávala dohľad v oblasti penzijného 

pripoistenia,  

2. sekcia regulácie a dohľadu nad kapitálovým trhom – prevzala agendu dohľadu 

nad penzijnými fondmi spoločne s agendou Komisie pre cenné papiere. 

Obe sekcie boli podriadené bankovej rade. 

 

Legislatívny rámec činnosti dohľadu tvorili historicky predovšetkým postupne obidva 

zákony o poisťovníctve (č. 185/1991 Sb., resp. novo č. 363/1999 Sb.) v aktuálnom znení. 

Ďalej sa uplatňoval zákon o poisťovacích sprostredkovateľoch a samostatných likvidátoroch 

poistných udalosti č. 38/2004 Sb., upravujúci dohľad nad činnosťami týchto subjektov, a tiež 

zákon o finančných konglomerátoch č. 377/2005 Sb. (ČNB, 2006)  

Tabuľka č. 2.2 zobrazuje vývoj organizácie dohľadu nad poisťovníctvom v ČR. 

 

Tab. 2.2  – Vývoj organizácie dohľadu nad poisťovníctvom v ČR 

1991 Ministerstvo financií ako orgán štátneho dohľadu 

2000 Úrad štátneho dozoru v poisťovníctve a penzijnom pripoistení na Ministerstvu 

financií ČR 

2006 Dohľad nad poisťovníctvom Česká národná banka (štruktúrovaný jednotný dohľad 

nad finančným trhom) 

2008 Funkcionálny dohľad nad finančným trhom vykonávaný ČNB 

zdroj: Ducháčková, Eva, 2009, vlastné spracovanie 

 

Dôvody pre integráciu dohľadu nad finančným trhom boli najmä: 

 zvýšenie prehľadnosti systému regulácie a dohľadu, 

 obmedzenie prekrývania kompetencií medzi orgánmi dohľadu,  

 efektívnejšie monitorovanie finančného trhu, 
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 prehĺbenie výkonu konsolidovaného dohľadu nad prepojenými finančnými skupinami, 

 väčšia transparentnosť a zjednodušenie legislatívy,  

 zjednotenie dohľadu pri postihovaní negatívnych javov,   

 uplatňovanie rovnakých kritérií vo vzťahu k rôznym finančným inštitúciám, 

 využívanie spoločnej prevádzkovej infraštruktúry a tým aj znižovanie nákladov. 

(Votava, 2006) 

 

Od roku 2006 je Česká národná banka podľa zákona č. 6/1993 Sb., o Českej národnej 

banke, teda orgánom vykonávajúcim dohľad nad celým finančným trhom v Českej republike. 

ČNB vykonáva dohľad nad bankovým sektorom, kapitálovým trhom, družstevnými 

záložňami, poisťovníctvom, penzijnými spoločnosťami, fondmi penzijných spoločností, 

zmenárňami a nad inštitúciami v oblasti platobného styku. Určuje pravidlá, chrániace stabilitu 

bankového sektoru, kapitálového trhu, poisťovníctva a sektoru penzijných fondov. 

Systematicky reguluje, dohliada a v prípade nedodržiavania stanovených pravidiel postihuje. 

(ČNB, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

3 VÝKON DOHĽADU NAD SUBJEKTMI POISTNÉHO TRHU 

Dohľad je druhou stránkou regulácie. Je nevyhnutné aby boli schvaľované kvalitné 

zákony a vyhlášky, pre správne fungovanie poisťovníctva, ale zároveň je potrebné zákony 

implementovať do každodennej činnosti poisťovní. Prax ukázala, že dohľad 

nad dodržiavaním ustanovení zákonov je nevyhnutnosťou.   

3.1 Obecné metódy dohľadu nad poistným trhom 

Z obecných využívaných metód dohľadu je dodnes používaný nástroj materiálneho 

dohľadu, ktorý spočíva v podrobným periodických overeniach hospodárenia poisťovní a tiež 

slúži ako nástroj kótovania aktív. Pri kótovaní aktív ide o stanovenie minimálnej povinnej 

kvóty, ktorú musí poisťovňa zo svojho celkového portfólia uložiť do veľmi bezpečných aktív 

a stanovenie maximálnej kvóty, ktorú môže poisťovňa investovať do rizikovejších nástrojov 

finančného trhu. 

V prípade, že daná krajina uplatňuje normatívny priamy dohľad, orgány štátneho 

dohľadu zasahujú aj do výšky technickej úrokovej miery, do všeobecných poistných 

podmienok a do tarifnej politiky poisťovní. Medzi účinné normatívne zásahy patrí aj 

stanovenie určitých, zvyčajne ekonomicky významných druhov poistenia ako napr. povinné 

poistenia, či dokonca zákonné poistenia. 

Predmetom kontroly zo strany štátneho dohľadu sú aj produkty poisťovní. Zmyslom je 

podporovať žiaducu štruktúru produktov z hľadiska potrieb zákazníkov. Stanovenie 

normatívnej povinnosti licencovanej poisťovni predkladať štátnemu dohľadu ku schváleniu 

kompletné znenie poistných podmienok, je zo strany dohľadu v prvom rade motivované 

snahou chrániť klienta poisťovne. V druhom rade je to potom snaha dohľadu poistné 

podmienky čo najviac zjednocovať a nechať pôsobiť voľnú konkurenciu v cenách poistného 

alebo v kvalite poskytovaných služieb. 

Opakom priameho normatívneho dohľadu je systém dohľadu nad poisťovníctvom 

označovaný ako nepriamy alebo tiež finančný dohľad. Je koncipovaný ako dohľad 

nad finančným zdravím poisťovne, ktorý zahŕňa predovšetkým dostatočnosť rezerv, ich 

bezpečné kapitálové umiestnenie a vhodnú väzbu medzi prevzatými rizikami a zaistením. 

Hlavným nástrojom tohto dohľadu je kontrola solventnosti poisťovne, pozorné sledovanie 

účtovných výkazov, výrokov audítora apod. Vyššia miera liberalizácie a teda aj zvýšená 

konkurencia má pre klienta poisťovacej služby výhody najmä v oblasti sadzieb poistného. 
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Na druhej strane však predpokladá u klienta značnú mieru kvalifikácie a orientácie 

na poistnom trhu, čo však zatiaľ pre väčšinu obyvateľov neplatí. (Ducháčková, Daňhel, 

2012a)  

Ako už bolo spomenuté v ČR je od roku 2000 používaná metóda finančného dohľadu 

a výkon tohto dohľadu  spadá do výlučnej pôsobnosti ČNB. 

3.2 Subjekty podliehajúce dohľadu  

V oblasti poisťovníctva dohľadu podliehajú tuzemské poisťovne, tuzemské zaisťovne, 

osoby poisťovacích sprostredkovateľov, samostatných likvidátorov poistných udalostí 

a poistní matematici. Dohľad vykonávaný ČNB sa vzťahuje aj na pobočky českých poisťovní 

vykonávajúcich poisťovaciu činnosť v členských krajinách. Regulované sú tiež pobočky 

zahraničných poisťovní a zaisťovní z krajín mimo Európsky hospodársky priestor a to 

v rozsahu činnosti vykonávanej na území ČR.  

 

Podľa zákona č. 277/2009 Sb., o poisťovníctve Tuzemskou poisťovňou rozumieme 

právnickú osobu so sídlom na území ČR, ktorej bolo Českou národnou bankou udelené 

povolenie k vykonávaniu poisťovacej činnosti. Je to špecifická finančná inštitúcia, ktorá 

preberá riziká a poskytuje poistné produkty. Z hľadiska právnej formy sa môžeme stretnúť so: 

 štátnou poisťovňou, ktorú zriaďuje štát alebo štátne orgány. Ide väčšinou 

o zabezpečenie poistného krytia pre klientov v tých oblastiach rizika, ktoré 

pre akciové poisťovne nie sú dostatočne atraktívne, alebo v oblastiach, kde má štát 

záujem podporovať určitú oblasť podnikania prostredníctvom podpory poistenia. 

 vzájomnou (družstevnou) poisťovňou, pre ktorú je charakteristická vzájomná pomoc 

pri krytí rizika. V týchto poisťovniach sa vychádza z toho, že škoda, ktorá postihla 

jedného člena spoločenstva má byť nesená ostatnými, ktorým sa nestala. Riziko nesú 

členovia (vlastníci), ktorí sú súčasne poistníkmi.  

 komerčnou poisťovňou, ktorá sa usiluje o dosiahnutie výnosu z poisťovacej činnosti, 

eventuálne z operácií na finančnom trhu. 

 

Špecifickú formu predstavuje tzv. kaptívna poisťovňa. Ide o poistiteľa, založeného 

v rámci holdingu alebo koncernu za účelom poisťovania rizík iba tohto ekonomického 

subjektu.  
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Tuzemskou zaisťovňou je potom právnická osoba, ktorá má sídlo na území ČR 

a bolo jej udelené povolenie od dohľadného orgánu na výkon zaisťovacej činnosti. 

(Ducháčková, 2009) 

Zákon č. 277/2009 Sb., o poisťovníctve definuje pobočky zahraničných poisťovní 

a zaisťovní z tretích krajín ako právnické osoby so sídlom na území tretieho štátu, ktoré sú 

v súlade s právom krajiny svojho sídla oprávnené vykonávať poisťovaciu či zaisťovaciu 

činnosť. Podliehajú dohľadu v rozsahu činnosti, ktorú vykonávajú na území ČR.  

 

V Českej republike upravuje činnosť sprostredkovateľov a samostatných 

likvidátorov  zákon č. 38/2004 Sb., o poisťovacích sprostredkovateľoch a samostatných 

likvidátoroch poistných udalostí. Výkon týchto činností je  podmienený podaním žiadosti 

o zápis do registru vedeného ČNB a splnením predpísaných podmienok. Poisťovací 

sprostredkovatelia aj samostatní likvidátori poistných udalostí sú povinní preukázať odbornú 

spôsobilosť, teda získanie všeobecných a odborných znalostí nevyhnutných pre výkon ich 

činnosti. Ďalej musia pri výkone svojej činnosti chrániť záujmy spotrebiteľov, zachovávať 

mlčanlivosť a poskytovať pred uzatvorením poistnej zmluvy alebo pri jej zmene informácie 

uložené mu zákonom.  

Sprostredkovatelia poistenia sú medzičlánkom, ktorý uľahčuje kontakt klienta 

s poistiteľom a fungujú ako samostatné subjekty. Pozitívne pôsobenie sprostredkovateľov 

spočíva v tom, že dobre poznajú poistný trh daného teritória a určitým spôsobom zosúlaďujú 

rovnováhu medzi ponukou a dopytom.
 
 (Ducháčková, Daňhel, 2012a) 

Zákon tiež vymedzuje možnosti, ktorými možno vykonávať sprostredkovateľskú činnosť 

v poisťovníctve. Ide o päť kategórií poisťovacích sprostredkovateľoch, ktorých 

charakteristiky sú uvedené v nasledujúcom texte. 

Viazaný poisťovací sprostredkovateľ vykonáva sprostredkovateľskú činnosť 

menom a na účet jednej alebo viacerých komerčných poisťovní. Neinkasuje poistné ani 

nevypláca plnenie z poistných alebo zaistných zmlúv. V prípade ponuky poistných produktov 

viacerých komerčných poisťovní si tieto produkty nemôžu navzájom konkurovať. Musí byť 

zapísaný do registru, splňovať podmienky dôveryhodnosti a podmienky stanovené zákonom 

pre základný kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti. Pri výkone svojej činnosti je viazaný 

písomnou zmluvou s poisťovňou, pre ktorú pracuje. Poisťovňa zároveň zodpovedá za škodu, 

ktorú spôsobí sprostredkovateľ pri výkone sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve. 
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Podriadený poisťovací sprostredkovateľ spolupracuje s poisťovacím agentom alebo 

maklérom na základe písomnej zmluvy. Neinkasuje poistné a nesprostredkováva plnenie 

z poistných alebo zaistných zmlúv. Je viazaný pokynmi a aj odmeňovaný poisťovacím 

sprostredkovateľom, ktorého menom a na účet koná. Musí splňovať rovnaké podmienky 

zápisu, dôveryhodnosti a odbornosti ako viazaný poisťovací sprostredkovateľ. Zodpovednosť 

za škodu spôsobenú pri výkone činnosti za neho preberá poisťovací sprostredkovateľ, ktorého 

menom a na účet jedná.  

Výhradný poisťovací agent vykonáva sprostredkovateľskú činnosť v poisťovníctve 

na základe písomnej zmluvy menom a na účet jednej poisťovne. Je viazaný vnútornými 

predpismi tejto poisťovne. Ak to bolo dohodnuté môže tento sprostredkovateľ vyberať poistné 

alebo sprostredkovávať plnenie z poistných zmlúv. Musí splňovať totožné podmienky ako 

predchádzajúci dvaja. Za škody spôsobené činnosťou výhradného poisťovacieho agenta 

zodpovedá poisťovňa, ktorej menom a na účet koná.  

Poisťovací agent  uskutočňuje sprostredkovateľskú činnosť na základe písomnej 

zmluvy, menom a na účet jednej alebo viacerých komerčných poisťovní. V prípade ponuky 

poistných produktov viacerých poisťovní môžu byť tieto produkty vzájomne konkurenčné. 

Poisťovací agent je pri výkone svojej činnosti viazaný vnútornými predpismi poisťovne. Je 

oprávnený prijímať poistné a sprostredkovávať plnenia z poistných zmlúv. Je odmeňovaný 

poisťovňou, za ktorú jedná, musí byť zapísaný do registru, splňovať podmienky 

dôveryhodnosti a podmienky stanovené zákonom pre stredný kvalifikačný stupeň odbornej 

spôsobilosti.  

Poisťovací maklér je vo svojej činnosti viazaný obsahom zmluvy uzatvorenej 

so záujemcom o poistenie alebo zaistenie (ďalej len klient). V závislosti na obsahu zmluvy 

s klientom spracováva komplexné analýzy poistných rizík, návrhy poistných alebo zaistných 

programov, poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť, vykonáva správu uzatvorených 

poistných alebo zaistných zmlúv, sleduje lehoty k ich revízii, spolupracuje pri likvidácií 

poistných udalostí. Poisťovací maklér musí byť zapísaný do registru, splňovať podmienky 

dôveryhodnosti, podmienky stanovené týmto zákonom pre vyšší kvalifikačný stupeň odbornej 

spôsobilosti a musí byť po celú dobu výkonu danej činnosti poistený pre prípad 

zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom sprostredkovateľskej činnosti na celom území 

Európskeho hospodárskeho priestoru. Poisťovací maklér je obvykle odmeňovaný komerčnou 

poisťovňou alebo zaisťovňou.  

Poisťovací sprostredkovateľ, ktorého domovským členským štátom nie je ČR 

môže na území ČR vykonávať sprostredkovateľskú činnosť v poisťovníctve v rozsahu, 
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v akom je túto činnosť oprávnený vykonávať v domovskom členskom štáte, a to po splnení 

informačných povinností.  

Počet registrovaných poisťovacích sprostredkovateľov k 31. januáru 2014 zobrazuje tabuľka 

3.1 

 

Tab. 3.1 – Počet registrovaných poisťovacích sprostredkovateľov  

Poisťovací sprostredkovatelia podľa typu 31. január 2014 

Poisťovací makléri 787 

Poisťovací agenti 1 454 

Výhradní poisťovací agenti 36 991 

Viazaní poisťovací sprostredkovatelia 12 691 

Podriadení poisťovací sprostredkovatelia 99 240 

Celkom 151 163 

zdroj: Česká národná banka, 2014, www.cnb.cz, vlastné spracovanie 

 

Samostatný likvidátor poistných udalostí vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy 

s poisťovňou, jej menom a na jej účet, šetrenie nevyhnutné k zisteniu rozsahu povinnosti 

poisťovne plniť zo zjednaného poistenia. Likvidátor tiež musí byť zapísaný v registri, 

splňovať podmienky dôveryhodnosti a podmienky pre základný kvalifikačný stupeň odbornej 

spôsobilosti. Po celú dobu výkonu svojej činnosti musí byť poistený pre prípad zodpovednosti 

za škodu spôsobenú výkonom tejto činnosti. (Šulcová, 2009)  

3.3 Rozsah pôsobnosti dohľadu 

Ako už bolo zmienené, pri cezhraničnom výkone poisťovacej činnosti tuzemskou 

poisťovňou alebo zaisťovňou vykonáva primárne dohľad ČNB ako domovský orgán dohľadu.  

V rámci výkonu dohľadu môže ČNB vykonávať aj fyzickú kontrolu pobočiek 

tuzemských poisťovní a zaisťovní v iných členských štátoch 

Hostiteľský orgán dohľadu má voči českým poisťovniam a zaisťovniam teda iba obmedzené 

kompetencie.  

Recipročne sú nastavené tiež pravidlá pre finančný dohľad nad činnosťou poisťovní 

a zaisťovní z iných členských štátov na území ČR, kde dohľad primárne vykonáva domovský 

orgán dohľadu a právomoci hostiteľského orgánu dohľadu, teda ČNB, sú obmedzené napr. 
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na oblasti informačných povinností apod. V prípade zistenia nedostatkov vyzve ČNB 

poisťovňu alebo zaisťovňu z iného členského štátu k ich odstráneniu. Ak nedostatky ani 

po výzve nie sú odstránené, ČNB informuje domovský orgán dohľadu. 

Členské štáty sa dohodli, že ak poisťovňa či zaisťovňa, ktorej bolo vydané povolenie 

v inom členskom štáte, vykonáva činnosť prostredníctvom pobočky, môžu orgány dohľadu 

domovského členského štátu potom, čo informovali orgány dohľadu hostiteľského členského 

štátu, samy alebo prostredníctvom osôb, vymenovaných pre uvedený účel, na mieste overovať 

informácie, potrebné k zabezpečeniu finančného dohľadu nad touto poisťovňou/zaisťovňou. 

(Böhm, Mužáková, 2010) 

 

Podľa § 87 zákona č. 277/2009 Sb., o poisťovníctve je neoddeliteľnou súčasťou 

dohľadu dohľad nad činnosťou poisťovne alebo zaisťovne v skupine. ČNB vykonáva dohľad 

nad činnosťou poisťovne alebo zaisťovne, ktorá: 

 má účasť najmenej v jednej poisťovni alebo zaisťovni, 

 je ovládaná osobou poisťovacej holdingovej osoby alebo poisťovne z tretieho štátu 

alebo zaisťovne z tretieho štátu, alebo 

 je ovládaná osobou poisťovacej holdingovej osoby so zmiešanou činnosťou alebo 

zmiešanej finančnej holdingovej osoby.  

Predmetom dohľadu v skupine je dohľad nad dodržiavaním požadovanej výšky 

upravenej miery solventnosti, nad operáciami vnútri skupiny a schvaľovanie osôb vo vedení 

poisťovacej holdingovej osoby. Pre účely dohľadu nad skupinou poisťovne alebo zaisťovne 

zavádza zákon o poisťovníctve rozsiahlu informačnú povinnosť. 

Pri výkone dohľadu v poisťovníctve spolupracuje ČNB s medzinárodnými 

organizáciami, s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, s ústrednými správnymi orgánmi 

a organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti poisťovníctva.  

3.4 Predmet dohľadu 

Podľa § 85 zákona č. 277/2009 Sb., o poisťovníctve je predmetom dohľadu ČNB 

dodržovanie zákona o poisťovníctve a iných právnych predpisov v rozsahu, v ktorom sa 

vzťahujú k vykonávaniu poisťovacej a zaisťovacej činnosti a činnosťami s nimi súvisiacimi.  
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Najmä: 

 súlad vykonávaných činností s udeleným povolením alebo právom zakladať pobočky 

či slobodou dočasne poskytovať služby, 

 hospodárenie poisťovne/zaisťovne z hľadiska zabezpečenia splniteľnosti ich 

záväzkov, 

 spôsob vytvárania a použitia technických rezerv, ďalej finančné umiestnenie 

a solventnosť poisťovne, 

 plnenie povinností, ktoré boli uložené rozhodnutím ČNB, 

 vedenie účtovníctva, 

 riadiaci a kontrolný systém,  

 doplnkový dohľad nad činnosťou poisťovne v skupine. 

3.5 Činnosti štátneho dohľadu 

Výkon dohľadu nad finančným trhom predstavuje súbor činností, ktoré sa týkajú 

povoľovacích a schvaľovacích konaní, plnení informačných povinností, vlastného dohľadu 

na mieste aj na diaľku, medzinárodnej spolupráce apod. (ČNB,2014) Kvôli veľkému počtu 

subjektov podliehajúcich dohľadu, sa v tejto práci zameriame na tie, ktoré disponujú  

najväčším podielom na poistnom trhu, teda poisťovne a poisťovacích sprostredkovateľoch.  

Činnosť štátneho dohľadu v oblasti poisťovníctva je relatívne rôznorodá, preto je 

potrebné rozčleniť ju na niekoľko okruhov: 

1. Legislatívna a metodická činnosť, 

2. Povoľovacia, schvaľovacia, registračná a notifikačná činnosť, 

3. Kontrolná činnosť, 

4. Ostatné činnosti (vrátane činností v rámci EU). 

3.5.1 Legislatívna a metodická činnosť 

Legislatívnou činnosťou rozumieme to, že na pôde orgánov zaoberajúcich sa 

dohľadom v poisťovníctve bola a je pripravovaná drvivá väčšina zákonov, ktoré upravujú 

poisťovaciu činnosť. V minulosti to bola napríklad nová úprava poistnej zmluvy, obecné 

zákony o poisťovníctve, zákon o poisťovacích sprostredkovateľoch a samostatných 

likvidátoroch poistných udalostí, zákon o finančných konglomerátoch, novelizácie týchto 

zákonov a samozrejme ďalšie predpisy. Pri príprave týchto právnych predpisov sa vychádza 
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predovšetkým z potrieb praxe, rovnako ako z požiadavkou európskeho práva. Zákony 

navrhnuté orgánom dohľadu sú predkladané Parlamentu ČR ku schváleniu, podzákonné 

predpisy vydáva sám orgán dohľadu.  

Okrem navrhovania zákonov a vydávania podzákonných predpisov vydáva orgán 

dohľadu tiež metodické postupy, ktoré regulujú jeho vlastnú činnosť. Ďalej sa snaží pôsobiť 

na správanie podnikateľských subjektov tým, že vydáva metodické pokyny týkajúce sa 

výkazníctva a informačných materiálov poisťovní. Dohľad v rámci tejto činnosti každoročne 

vyhodnocuje výkazy solventnosti poisťovní, vytvára a aktualizuje výkazy ku kontrole činnosti 

poisťovní, spracováva odborné stanoviská k tvorbe technických rezerv a umiestnenia 

prostriedkov, ktorých zdrojom sú technické rezervy, zabezpečuje osobnú účasť svojich 

pracovníkov na pripomienkových konaniach novej legislatívy, poprípade spracováva návrhy 

podzákonných legislatívnych noriem.  

ČNB na podporu účastníkov trhu tiež vydáva radu výkladových a metodických 

materiálov formou úradných oznámení a odpovedí na otázky. Priamo záväzné pravidlá 

a metodické materiály stále častejšie vydávajú aj orgány EU. 

3.5.2 Povoľovacia, schvaľovacia, registračná a notifikačná činnosť 

Povoľovacou činnosť sa rozumie vydávanie nových povolení, rozširovanie 

existujúcich povolení a taktiež odobratie týchto povolení.  

Ako už bolo zmienené, povolenie činnosti je udeľované poisťovni alebo zaisťovni 

po splnení zákonných podmienok. (ČNB, 2014) Podľa zákona č. 277/2009 Sb., 

o poisťovníctve ČNB udeľuje povolenie k vykonávaniu poisťovacej alebo zaisťovacej 

činnosti podľa poistných odvetví životných poistení, podľa poistných odvetví neživotných 

poistení alebo podľa skupín neživotných poistení uvedených v prílohe zákona 

o poisťovníctve. Povolenie sa môže vzťahovať aj na výkon činností súvisiacich s poisťovacou 

činnosťou, ak o to žiadateľ požiadal, a ak v žiadosti preukázal dostatočnú schopnosť tieto 

činnosti prevádzkovo aj finančne zabezpečiť. ČNB môže požadovaný rozsah činnosti 

obmedziť, ak nie je dostatočne preukázaná schopnosť žiadateľa zabezpečiť prevádzkovanie 

činnosti v rozsahu uvedenom v žiadosti. Orgán dohľadu rozhodne o podanej žiadosť v lehote 

6 mesiacov odo dňa jej doručenia orgánu dohľadu. Zákon stanovuje aj prípady, kedy 

povolenie nie je možné udeliť (napr. ak nie sú splnené podmienky stanovené zákonom, ak 

žiadateľ uviedol nepravdivé údaje, ktoré sú pre posúdenie žiadosti rozhodujúce apod.) 
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Činnosť schvaľovacia je činnosť orgánu dohľadu týkajúca sa predovšetkým zmien 

osôb v orgánoch poisťovne, zmien v účastiach na vlastníckych právach, schvaľovanie 

prevodu poistného kmeňa či výkonu dohľadu nad investovaním poisťovní do investičných 

nástrojov a do iného majetku podľa zákona o poisťovníctve. 

Zmena v osobe člena štatutárneho alebo dohľadného orgánu tuzemskej poisťovne 

a v osobe prokuristu tejto poisťovne podlieha predchádzajúcemu súhlasu ČNB na základe 

písomnej žiadosti podanej osobou, ktorá túto zmenu navrhuje.  

Prevádzkovanie činnosti poisťovacích sprostredkovateľov a samostatných likvidátorov 

poistných udalostí je viazané na ich zápis do registru, ktorý vedie orgán dohľadu. Register je 

verejne prístupný, každý má právo doň nahliadať, obstarávať si z neho výpisy, opisy a kópie. 

Stanovené sú povinné náležitosti žiadosti o zápis do registru. Zápis môže byť zrušený len 

z taxatívne vymenovaných dôvodov. 

Povinnosti zapísať sa do zoznamu vedeného orgánom dohľadu podliehajú aj 

zodpovední poistní matematici. Bez tohto zápisu nemôže byť táto funkcia vykonávaná. 

O zápise rozhoduje orgán dohľadu na základe písomnej žiadosti od fyzickej osoby, ktorá 

doložila požadované skutočnosti potrebné pre výkon tejto funkcie. Podobne ako 

v predchádzajúcom prípade možno aj zodpovedného poistného matematika zo zoznamu 

v zákonom stanovených prípadoch vymazať. V roku 2012 sa uskutočnilo jedno správne 

konanie vo veci zápisu do zoznamu zodpovedných poistných matematikov. Ku konci tohto 

roku bolo v zozname zapísaných 64 osôb.  

Notifikačnou povinnosťou je označovaná povinnosť poisťovne z iného členského štátu 

oznámiť orgánu dohľadu ČR prostredníctvom svojho domovského orgánu dohľadu nielen to, 

že chce vykonávať svoju poisťovaciu činnosť na území ČR, ale aj zákonom dané minimálne 

informácie. Rovnako je povinný tuzemský orgán dohľadu zaslať európskym právom 

požadované informácie v prípade, kedy česká poisťovňa chce rozšíriť svoju činnosť 

na územie iného členského štátu. Tuzemský orgán dohľadu je povinný túto informáciu 

v prípade zriadenia pobočky zaslať príslušnému orgánu dohľadu v lehote 3 mesiacov od 

prijatia všetkých podstatných informácií od poisťovne. V prípade slobody dočasne 

poskytovať služby platí lehota 1 mesiaca. (Votava, 2006) Počet uskutočnených notifikácií 

obsahuje tabuľka 3.2 

 

 

 

 



 

34 

 

 

Tab. 3.2– Počty notifikácií o cezhraničnom poskytovaní služieb 

 31.12.2011 prírastok v 2011 úbytok v 2012 31.12.2012 

Poisťovne 696 48 14 730 

        z toho pobočky 168 2 1 169 

zdroj: Správa o výkone dohľadu nad poistným trhom z roku 2012, www.cnb.cz, vlastné 

spracovanie 

 

Tak isto aj poisťovací sprostredkovateľ s bydliskom alebo sídlom na území ČR je 

povinný pred zahájením svojej činnosti na území iného členského štátu informovať o tomto 

zámeru ČNB. Tá v lehote do 1 mesiaca predá informáciu o tomto zámere, vrátane 

identifikačných údajov poisťovacieho sprostredkovateľa, príslušnému orgánu dohľadu 

hostiteľského členského štátu. (Škopová, Musilová, Krupičková, 2006) 

Za rok 2012 bolo do ČNB doručených 405 oznámení o úmysle poisťovacích 

sprostredkovateľoch s domovským členským štátom iným než ČR vykonávať činnosť 

na našom území (z toho 99 zo Slovenskej republiky). Súčasne 267 poisťovacích 

sprostredkovateľov s bydliskom alebo sídlom na území ČR oznámilo ČNB zámer zahájiť 

svoju činnosť na území hostiteľských členských štátov. (ČNB, 2012) 

3.5.3 Kontrolná činnosť 

Kontrolná činnosť štátneho dohľadu je zameraná na kontrolu dodržiavania legislatívne 

stanovených pravidiel regulujúcich vykonávanie činností v súkromnom poisťovníctve.  

Je to činnosť, ktorú v žiadnom prípade nemôžeme z činnosti dohľadu opomenúť. Aj 

keď konkrétna detailná náplň sa behom rokov so zmenami zákonov samozrejme menila, 

zoznam základných okruhov je prakticky stále rovnaký.   

Kontrola je uskutočňovaná dvomi základnými spôsobmi tzv. kontrolou „na diaľku“ 

a kontrolou „na mieste“. (Votava, 2006) 

 

Pri kontrole „na diaľku“ je hlavným cieľom dohľadného orgánu zistiť skutočnosti 

o fungovaní poisťovne a poisťovacích sprostredkovateľoch. 

 K tomuto účelu je poisťovňa povinná predložiť nasledujúce výkazy: 

 o tvorbe a výške technických rezerv, 

 o solventnosti, 
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 o finančnom umiestnení aktív, 

 vybrané ukazovatele životného a neživotného poistenia, 

 výkaz ziskov a strát, 

 rozvahu a iné účtovné výkazy, 

 iné výkazy, ktoré orgán dohľadu vyžaduje. 

 

Kontrolu „na mieste“ vykonávajú pracovníci orgánu dohľadu priamo v priestoroch 

poisťovne alebo priamo u poisťovacieho sprostredkovateľa. Tam sa zameriavajú 

predovšetkým na: 

 dodržiavanie zákona o poisťovníctve a súvisiacich predpisov, 

 dodržiavanie právnych predpisov, 

 spôsob tvorby a použitia technických rezerv, 

 finančné umiestnenie majetku, 

 hospodárenie poisťovní a zabezpečenie splniteľnosti záväzkov z poistnej činnosti. 

(Ducháčková, 2009) 

Zákon č. 277/2009 Sb., o poisťovníctve stanovuje, že kontrolu na mieste vykonáva 

ČNB buď z vlastného podnetu, na základe dožiadania štátneho orgánu alebo dožiadania 

príslušného orgánu dohľadu, alebo ak to stanoví zákon o poisťovníctve alebo iný právny 

predpis.  

Tento dohľad vykonáva iba zamestnanec ČNB, a to na základe písomného poverenia 

alebo osoba k tomu písomne poverená príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, ak 

ide o kontrolu činnosti poisťovne či zaisťovne z iného členského štátu. 

Zamestnanec ČNB nesmie vykonávať dohľad formou kontroly na mieste v prípadoch, 

kedy je osobou blízkou voči kontrolovanej osobe. (Votava, 2006) 

 

Nápravné opatrenia a sankcie 

Jednou z podmienok účinného dohľadu je možnosť vynucovať plnenie povinností 

formou uloženia sankcií. Za týmto účelom ČNB disponuje oprávnením k ukladaniu opatrení 

k náprave a sankcií podľa zákona o ČNB a podľa zvláštnych predpisov. Tieto opatrenia 

a sankcie sú upravené individuálne pre jednotlivé kontrolované subjekty. (Jeník, 2011) 

Ak orgán dohľadu zistí nedostatky v hospodárení, ktoré ohrozujú alebo by mohli 

ohroziť splniteľnosť záväzkov, má ČNB niekoľko možností ako na to zareagovať.  
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Pre prípad poisťovní či zaisťovní môže orgán dohľadu už od prvej polovice 

deväťdesiatych rokov podľa zákona č. 185/1991 Sb., o poisťovníctve uložiť regulovanej 

osobe vykonať opatrenia k odstráneniu nedostatkov, pozastaviť poisťovni oprávnenie 

k uzatváraniu ďalších poistných zmlúv aj k rozširovaniu záväzkov už prevzatých, odobrať 

povolenie k podnikaniu alebo uložiť pokutu. Zákon ďalej konkretizuje opatrenia orgánu 

dohľadu pre prípad nebezpečenstva alebo dokonca ohrozenia splniteľnosti záväzkov voči 

poisteným, ako je možnosť nariadiť poisťovni alebo zaisťovni predloženie ozdravného plánu 

ku schváleniu, zníženie či zvýšenie základného kapitálu, prevod poistného kmeňa na inú 

poisťovňu a tiež možnosť zaviesť nútenú správu.    

  

Úprava opatrení k odstráneniu nedostatkov v  zákone konkretizuje opatrenia 

v závislosti na zistených nedostatkoch. (Votava, 2006) Podľa zákona č. 277/2009 Sb., môžu 

byť súčasťou tohto opatrenia zmeny v niektorých vedúcich funkciách v poisťovni či 

zaisťovni, ako napr. generálneho riaditeľa, prokuristu, člena predstavenstva apod.   

Povinnosť predložiť ku schváleniu ozdravný plán možno uložiť ak nie je plnený 

obchodný plán alebo požiadavky stanovené právnymi predpismi, a táto situácia môže ohroziť 

splniteľnosť záväzkov z poisťovacej/zaisťovacej činnosti. Ďalej ak nie sú splnené požiadavky 

solventnosti alebo ak poisťovňa/zaisťovňa vykazuje straty, ktorých úhrada by viedla 

k zníženiu základného kapitálu pod stanovenú hranicu.  

Ozdravný plán musí obsahovať minimálne údaje a doklady o činnosti na nasledujúce 3 

účtovné obdobia v týchto položkách:  

 odhady predpokladaných správnych nákladov, 

 podrobné odhady predpokladaných príjmov a výdajov, 

 predpokladanú rozvahu, 

 odhad finančných zdrojov určených ku krytiu prijatých záväzkov a požadovanej miery 

solventnosti, 

 zmeny v zaistení.  

ČNB je oprávnená súčasne s ozdravným plánom vyžadovať od tuzemskej 

poisťovne/zaisťovne vo výpočtu solventnosti vyššiu hodnotu požadovanej miery solventnosti. 

Tieto požiadavky musia byť odrazené v ozdravnom pláne.  

V prípade priameho ohrozenia splniteľnosti záväzkov poisťovne či zaisťovne prijíma 

dohľad zavedenie nútenej správy. Nútená správa je tiež zavedená ak má poisťovňa alebo 

zaisťovňa disponibilnú mieru solventnosti nižšiu, než je výška garančného fondu. Dôsledkom 
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tohto opatrenia je pozastavenie výkonu činnosti orgánov spoločnosti a zákaz nakladania s jej 

prostriedkami bez súhlasu orgánom určeného núteného správcu. Toto opatrenie má mať za 

výsledok ozdravenie finančnej situácie spoločnosti alebo jej likvidáciu.  

Rozhodnutie, ktorým sa zavádza nútená správa v tuzemskej poisťovni/zaisťovni, 

obsahuje, okrem obecných náležitostí stanovených správnym poriadkom, dôvod zavedenia, 

menovanie núteného správcu, jeho meno, priezvisko a dátum narodenia, povinnosti správcu, 

vrátane lehôt pre ich splnenie a ďalšie náležitosti stanovené týmto zákonom. 

Správca postupuje v súlade s rozhodnutím ČNB o zavedení nútenej správy, a uskutočňuje 

opatrenia nevyhnutné k obnoveniu stability a likvidity poisťovne/zaisťovne. Správca 

informuje orgán dohľadu o všetkých významných skutočnostiach a postupoch súvisiacich 

s jeho činnosťou v rozsahu a v lehotách stanovených v rozhodnutí. K prijatiu zásadného 

opatrenia je potrebný súhlas ČNB.  

V súvislosti so zavedením nútenej správy, alebo ak je ohrozená splniteľnosť záväzkov 

poisťovne, a opatrenia uložené dohľadom neviedli k zlepšeniu hospodárskej situácie, môže 

byť pozastavené poisťovni oprávnenie k uzatváraniu poistných zmlúv a rozširovaniu 

záväzkov, už prevzatých. Pozastavenie sa môže týkať celého rozsahu povolenej činnosti 

alebo len časti. ČNB o tejto skutočnosti informuje verejnosť prostredníctvom hromadných 

oznamovacích prostriedkov. 

Ďalšou možnosťou je nariadenie o prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti. Toto 

opatrenie je prijímané v prípade, kedy poisťovňa neplní opatrenia k náprave, ktoré jej boli 

uložené ČNB alebo v súvislosti: 

 s ohrozením jej schopnosti plniť svoje záväzky,  

 so zavedením nútenej správy,  

 s pozastavením oprávnenia k uzatváraniu poistných zmlúv a rozširovaniu záväzkov, 

alebo 

 s odobratím povolenia k vykonávaniu poisťovacej činnosti. 

 

Ak je prijaté toto opatrenie, musí poisťovňa, v lehote stanovenej orgánom dohľadu, 

predložiť postup tohto prevodu. Preberajúca poisťovňa sa stáva účastníkom poistnej zmluvy 

a vstupuje do práv a záväzkov odovzdávajúcej poisťovne. V určenej lehote je tiež povinná 

informovať o tomto prevodu poistníkov. K prevodu poistného kmeňa môže tiež dôjsť 

na základe žiadosti poisťovne. V tomto prípade je potrebný súhlas ČNB. V dohode o prevodu 

poistného kmeňa alebo jeho časti odovzdávajúca poisťovňa a preberajúca poisťovňa určia 
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deň, ku ktorému má dôjsť k prevodu. Dňom, kedy došlo k prevodu poistného kmeňa, vstupuje 

preberajúca poisťovňa do všetkých práv a povinností odovzdávajúcej poisťovne, ktoré boli 

predmetom prevodu. Zmluvy týkajúce sa sprostredkovania poistenia z prevádzaných 

poistných zmlúv uzatvorené odovzdávajúcou poisťovňou sa týmto dňom považujú za zmluvy 

uzatvorené preberajúcou poisťovňou.  

K opatreniu kontrolného charakteru tiež patria tzv. predbežné opatrenia, ktorých 

cieľom je zaistenie právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb, najmä tam, 

kde hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Príkladom tejto situácie môže byť napríklad 

vytunelovanie spoločnosti.   

Spočívajú v uložení povinnosti: 

 neuzatvárať ďalšie poistné zmluvy, 

 nedisponovať bez súhlasu ČNB so svojimi aktívami, 

 nepostupovať bez súhlasu ČNB podľa rozhodnutia orgánu. 

 

Orgán dohľadu tiež môže rozhodnúť, aby subjekt prednostne použil zisk po zdanení 

k doplneniu rezervného fondu ale ku zvýšeniu základného kapitálu, alebo aby poisťovňa 

znížila základný kapitál o čiastku zodpovedajúcu strate za predpokladu, že strata presahuje 

20% jej základného kapitálu. (Ducháčková, 2009) 

Zákon č. 277/2009 Sb., o poisťovníctve hovorí, že najväčším zásahom do činnosti 

poisťovne alebo zaisťovne je odobratie povolenia. Toto opatrenie môže orgán dohľadu 

nariadiť v prípade že: 

 poisťovňa alebo zaisťovňa je zadlžená,
11

 

 uložené opatrenia neviedli k obnoveniu jej platobnej schopnosti, 

 získala povolenie k výkonu poisťovacej činnosti na základe nesprávne uvedených 

údajov, ktoré sú dôležité pre udelenie tohto povolenia, 

 do 1 roku od udelenia povolenia nezahájila svoju činnosť, 

 nevykonáva poisťovaciu či zaisťovaciu činnosť dlhšie než 6 mesiacov, 

 premiestnila svoje sídlo mimo územie ČR, alebo prestala vykonávať na tomto území 

svoju činnosť alebo ju vykonáva v rozsahu, ktorý jej neumožňuje potrebné rozloženie 

prevzatých rizík, alebo 

 o to poisťovňa/zaisťovňa sama požiada. 

                                                 
11

 poisťovňa či zaisťovňa je zadĺžená v prípade, že má viacej veriteľov a súhrn všetkých jej záväzkov prevyšuje 
hodnotu jej majetku. 
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Na spoločnosť, ktorej bolo odobraté povolenie sa naďalej vzťahuje zákon o poisťovníctve a je 

teda povinná vykonať všetky opatrenia uložené dohľadom. 

Vo všetkých prípadoch, kedy je poisťovni obmedzený rozsah činnosti, je orgán 

dohľadu povinný o tejto skutočnosti informovať verejnosť tak, aby mala dostatok informácií 

o zmene rozsahu oprávnenia jednotlivých poisťovní vykonávať poisťovaciu činnosť.  

V prípade porušenia povinností poisťovacím sprostredkovateľom alebo samostatným 

likvidátorom poistných udalostí dovoľuje zákon o poisťovacích sprostredkovateľoch 

a samostatných likvidátoroch poistných udalostí ČNB udeliť opatrenia k uvedeniu činnosti 

do súladu so zákonom, uloženie pokuty, v určitých situáciách aj pozastavenie činnosti 

a v krajnom prípade je možné aj zrušenie registrácie.  

ČNB môže činnosť poisťovacieho sprostredkovateľa alebo samostatného likvidátora 

pozastaviť v prípade ak: 

 nebola v stanovenej lehote činnosť poisťovacieho sprostredkovateľa alebo 

samostatného likvidátora uvedená do súladu s podmienkami stanovenými v zákone, 

 zaniklo poistenie zodpovednosti poisťovacieho sprostredkovateľa alebo samostatného 

likvidátora, 

 nesplňuje poisťovací agent alebo maklér podmienku finančnej istiny, 

 nesplňuje zodpovedný zástupca podmienky alebo neplní povinnosti stanovené 

zákonom. 

 

Pozastaviť činnosti týchto subjektov je možné nanajvýš na dobu 6 mesiacov. V dobe 

kedy bola poisťovaciemu sprostredkovateľovi alebo samostatnému likvidátorovi pozastavená 

činnosť, nemôžu sprostredkovávať uzatváranie nových poistných alebo zaistných zmlúv, 

sprostredkovávať predlžovanie alebo rozširovanie poistných či zaistných zmlúv a preberať 

poistné alebo poistné plnenie. (Škopová, Musilová, Krupičková, 2006)  

 

V rámci výkonu dohľadu je ČNB oprávnená uložiť subjektom podliehajúcim dohľadu 

poriadkovú pokutu za neposkytnutie informácií a súčinnosti až do výšky 5 mil. Kč. Ďalej je 

ČNB oprávnená uložiť pokutu za priestupok fyzickej osobe až do výšky 1 mil. Kč, 

napr. v prípade uvedenia nepravdivých informácií vedúcou osobou alebo pri nadobudnutí 

kvalifikovanej účasti bez predchádzajúceho súhlasu ČNB. Správne delikty právnických osôb 

môže ČNB postihovať pokutami až do výšky 50 mil. Kč, napr. v prípade vykonávania 
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poisťovacej či zaisťovacej činnosti v rozpore s povolením alebo pri nesplnení opatrenia 

k náprave. (Böhm, Mužáková, 2010) 

3.5.4 Ostatné činnosti 

Pod ostatné činnosti patrí hlavne činnosť analyticko-štatistická, poradenská činnosť, 

ale aj reprezentácia a medzinárodná spolupráca, či už na úrovni orgánov Európskeho 

spoločenstva, alebo na úrovni celosvetovej. 

V rámci analyticko-štatistickej činnosti spracováva orgán dohľadu podklady potrebné 

pre výkon kontroly, tiež zhromažďuje štatistické dáta o kontrolovaných subjektoch, ich 

produktoch a hospodárskych výsledkoch, ktoré sú následne použité ako pre Český štatistický 

úrad tak pre rôzne zahraničné organizácie.  

V rámci poradenskej činnosti sú riešené najrôznejšie sťažnosti, petície, oznámenia či 

podnety od rôznych subjektov. Najčastejšou agendou sú pochopiteľne sťažnosti poistníkov či 

poistených na konkrétne úkony poisťovní.  

Medzinárodná spolupráca prebieha formou účasti na rôznych medzinárodných 

zadaniach a fórach, kde bývajú riešené aktuálne otázky poisťovníctva. ČNB naviazala 

na kontakty Úradu štátneho dozoru v poisťovníctve a penzijnom pripoistení a vyvíja 

významnú spoluprácu predovšetkým v rámci Organizácie pre ekonomickú spoluprácu 

a rozvoj, Medzinárodnej asociácie poistných dozorov, Medzinárodného menového fondu, 

Svetovej banky, Inštitútu pre finančnú stabilitu alebo Banky pre medzinárodné vyrovnávanie 

platieb. 

 V orgánoch Európskeho spoločenstva sa účastní jednaní rôznych pracovných skupín 

v rámci orgánu ako je Európsky výbor pre poisťovníctvo a penzijné pripoistenie alebo Výbor 

európskych poisťovacích a penzijných dozorov, kde je riešená významná aktuálna 

problematika v oblasti poisťovníctva. (ČNB, 2014) 

3.6 Ďalšie inštitúcie na ochranu poistených 

Hlavnou inštitúciou, ktorá chráni záujmy klientov poisťovní, je teda orgán štátneho 

dohľadu. Vedľa neho však v niektorých krajinách fungujú ďalšie inštitúcie, ktoré sa zaoberajú 

ochranou poistených. Patrí k nim inštitút ombudsmana, komisia na ochranu poistených 

pôsobiaca v rámci asociácie poisťovní a komisia na ochranu poistených u jednotlivých 

poisťovní.  
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Inštitút ombudsmana je nezávislý orgán, ktorý pôsobí ako zástanca spotrebiteľov. 

Býva menovaný parlamentom, ktorému je za svoju činnosť zodpovedný. Poisťovací 

ombudsman pôsobí ako prostredník medzi záujmami poistených a záujmami poistiteľov. Je 

nástrojom pre obmedzovanie vzájomných sporov a nedorozumení medzi poistiteľmi a ich 

zákazníkmi. Je tiež nástrojom pre lepšiu informovanosť. Právomoci a náplň činnosti 

poisťovacieho ombudsmana nie sú v jednotlivých krajinách rovnaké.  

Ombudsman, preveruje jednotlivé sporné prípady priamo v poisťovniach, informuje 

poisteného o jeho právach, posudzuje konkrétne prípady a odporúča spôsob ich riešenia.  

Komisie na ochranu poistených pôsobiacich v rámci asociácií poisťovní, sú 

dobrovoľné združenia poisťovní, ktoré sa snažia presadzovať spoločné záujmy zúčastnených 

inštitúcií pri jednaní s orgánmi štátnej správy a zahraničnými partnermi a pomáhať pri riešení 

spoločných odborných problémov. Ako už bolo spomenuté, v ČR pôsobí Česká asociácia 

poisťovní, ktorá v súčasnosti združuje 28 poisťovní pôsobiacich na českom poistnom trhu. 

Zoznam členských poisťovní obsahuje Príloha č. 3 

Cieľom komisií je chrániť slušné poisťovacie firmy pred nesolídnymi, a dávať pozor, 

aby zákazníkovi boli ponúkané len solídne produkty. Komisia však pri nesprávnom postupe 

poisťovne, nemá práva ukladať opatrenia. Výsledky svojich šetrení zverejňuje, alebo upozorní 

na nedostatky jednotlivých poisťovní orgán dohľadu. Súčasne komisia pôsobí ako 

konzultačné stredisko, kde si poistený môžu overiť, či daná poisťovňa voči nim postupuje 

správne. (Ducháčková, 2009) 
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4 ZHODNOTENIE A VÝVOJOVÉ TRENDY V REGULÁCII 

POISTNÉHO TRHU 

Vo štvrtej kapitole diplomovej práce najskôr zhodnotíme účinnosť dohľadu 

nad poistným trhom. Rovnako ako v predchádzajúcej kapitole, aj pri zhodnotení dohľadu sa 

zamierame na výkon dohľadu uskutočňovaný nad poisťovňami a poisťovacími 

sprostredkovateľmi. Ďalšia časť bude potom venovaná vývojovým trendom v regulácii, ktoré 

ovplyvňujú a budú ovplyvňovať poistný trh na našom území v blízkej budúcnosti. 

4.1 Zhodnotenie dohľadu nad poistným trhom  

ČNB sa, ako integrovaný orgán regulácie a dohľadu nad finančným trhom, stará 

o stabilitu finančného systému a bezpečný a plynulý rozvoj finančného trhu Českej republiky. 

Stabilný finančný systém a dynamicky sa rozvíjajúci finančný trh, založený najmä 

na zdravých a prosperujúcich finančných inštitúciách, výrazne prispievajú k dlhodobému 

rastu ekonomiky a sú v záujme podnikov aj obyvateľstva.   

Česká národná banka ďalej usiluje o to, aby bola vnímaná ako kompetentná a 

dynamická inštitúcia, ktorá je uznávaná trhom, širokou verejnosťou aj odborníkmi. (ČNB, 

2007) 

Podľa slov vrchnej riaditeľky ČNB Michaely Erbenovej (2006) nájdenie správnej 

rovnováhy medzi zabezpečovaním stability a bezpečnosti finančného systému na jednej strane 

a snahou kultivovať súťažné a mnohotvárne prostredie na strane druhej je jednou 

z najvýznamnejších úloh integrovaného dohľadu nad finančným trhom v Českej republike.  

ČNB uplatňuje svoje právomoci v oblasti dohľadu prostredníctvom výkonu dohľadu 

na diaľku a vykonaných kontrol na mieste. Formu výkonu dohľadu vyberá vždy s ohľadom 

na jej efektívnosť v danom konkrétnom prípade. Činnosť dohľadu je vždy dôsledne plánovaná 

a je vykonávaná v súlade s internými postupmi.  

Od roku 2006 je ČNB tiež povinná každoročne vypracovať správu o tomto výkone 

dohľadu. Táto správa je následne doručovaná Poslaneckej snemovni, Senátu a vláde. Súčasne 

tento dokument slúži k informovaniu verejnosti o spektre aktivít ČNB v rámci dohľadu. 

(ČNB, 2014) 
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Kontroly u poisťovní  

V rámci dohľadu na diaľku, v posledných rokoch uskutočnila ČNB informačné 

návštevy u väčšiny poisťovní. Tieto návštevy boli zamerané predovšetkým na aktuálnu 

finančnú a obchodnú situáciu poisťovní a ich ďalšie zámery a stratégie. Rovnako bol 

diskutovaný proces prípravy poisťovní na blížiaci sa regulačný režim Solvency II. V rámci 

poistenia zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z prevádzky vozidla sa dohľad tiež zameral 

na oblasť tzv. otvorených flotil, teda poistných zmlúv, ktoré poisťujú viac vozidiel. 

Na základe uskutočnenej analýzy boli zistené nedostatky, ktoré boli následne oznámené 

poisťovniam spoločne s výzvou k náprave týchto zistených nedostatkov. 

Tabuľka 4.1 obsahuje počet uskutočnených kontrol na mieste v predchádzajúcich 

rokoch. Podrobnejšie sa budeme venovať vykonaným kontrolám z najaktuálnejšej výročnej 

správy ČNB, teda za rok 2012 

 

Tab. 4.1 – Počet vykonaných kontrol Českou národnou bankou 

zdroj: Správy o výkone dohľadu nad finančným trhom z roku 2006 až 2011, www.cnb.cz, 

vlastné spracovanie  

 

V rámci sledovaného obdobia sa kontroly ČNB u poisťovní zameriavali najmä 

na preverenie oblasti riadenia poistných rizík, likvidácie poistných udalostí, zaistenia, 

stanovovania výšky a použitia technických rezerv a procesu upisovania poistných rizík. 

Najčastejšie boli nedostatky nájdené v procesu likvidácie poistných udalostí a týkali sa 

väčšinou oneskorenej registrácie a nevykonania likvidácie v zákonnej lehote. Ďalšími 

nedostatkami bolo vykonávanie nedostatočnej kontrolnej činnosti poistného matematika, 

chýbajúce konkrétne mechanizmy pri zadávaní poistných zmlúv do systému, obmedzená 

komunikácia s partnerskými poisťovňami a nedostatky v zmluvnej dokumentácii o spolupráci 

s poisťovacími maklérmi.  

V oblasti obozretného dohľadu bolo v roku 2012 vykonaných v poisťovniach 6 

čiastkových kontrol. Podľa výsledkov kontrol boli subjekty vyzvané k predloženiu časového 

harmonogramu a vecnej náplne nápravných opatrení. V procesu likvidácie poistných udalostí 

Kontrolovaný 

subjekt 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Poisťovne 6 3 4 4 3 2 

Poisťovací 

sprostredkovatelia 

3 4 4 2 1 0 
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boli zistené menej závažné nedostatky. Týkali sa najmä oneskorenej registrácie a aktualizácie, 

nedodržiavanie zákonných lehôt pre likvidáciu a tiež vnútorné predpisové základne.  

Nedostatky s nižšou až strednou mierou závažnosti boli nájdené najmä v procesu 

výplaty poistného plnenia a ďalej v riadení prístupových práv do prevádzkových prístupov.  

V rovnakom roku boli uskutočnené aj kontroly na mieste u troch poisťovní, ktoré boli 

zamerané na oblasť kontroly a riadenia kvality distribučných sietí, odbornej starostlivosti 

pri zjednávaní zmlúv s klientmi, likvidáciu poistných udalostí, evidenciu a správu zmlúv 

a na vybavovanie sťažností. Zistené boli najmä nedostatky v kontrolných mechanizmoch 

pri uzatváraní zmlúv a monitoringu kvality činnosti distribútorov. Nedostatky boli tiež zistené 

v oblasti odbornej starostlivosti poskytovaním nedostatočných alebo zavádzajúcich informácií 

klientom a pri získavaní a vyhodnocovaní informácií od klientov. (ČNB, 2012) 

 

Kontroly u poisťovacích sprostredkovateľov 

Tabuľka 4.1 tiež zachytáva počet vykonaných kontrol u poisťovacích 

sprostredkovateľoch. Počas uvedených rokov boli najčastejšie nedostatky nájdené v porušení 

povinností v súvislosti s uzatváraním poistných zmlúv, ako nedostatočné informovanie 

klientov, použitie zavadzajúcich informácií a zanedbávanie odbornej starostlivosti, ďalej 

uskutočňovanie prípravných prací k uzatvoreniu poistných zmlúv bez registrácie u ČNB 

a nedodržiavanie interných pravidiel.  

Kontroly na mieste v roku 2012 vykonala ČNB u dvoch poisťovacích 

sprostredkovateľoch. Tieto kontroly boli zamerané na dodržiavanie povinností v oblasti 

sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve. Zistenia sa týkali najmä nedostatočnej kontroly 

sprostredkovateľskej siete, obchádzania zákona v oblasti registrácie, nedostatočného 

zisťovania potrieb klientov a výplaty provízií podriadeným poisťovacím sprostredkovateľom 

bez právneho titulu. Z kontroly u druhého subjektu sa zistenia týkali nedostatkov v oblasti 

odbornej starostlivosti a plnenia informačných povinností voči klientom.  

Vyššie uvedené subjekty pristúpili k prijatiu nápravných opatrení. V závažnejších 

prípadoch bolo zahájené správne konanie. (ČNB, 2012) 

 

Na základe poznatkov získaných pri výkone dohľadu v poisťovníctve, ČNB ďalej 

vydáva radu vyhlášok a úradných oznámení, ktoré majú prispieť k odstráneniu nedostatkov 
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a lepšiemu fungovaniu na poistnom trhu. Medzi najnovšie patrí úradné oznámenie vydané 

21. januára 2014, ktoré má za cieľ zvýšenie kvality distribučnej činnosti v poisťovníctve.
12

  

Okrem vykonávaných kontrol a vydaných vyhlášok sa ČNB snaží reagovať na zistené 

nedostatky aj prostredníctvom sankčnej činnosti. V roku 2012 bolo zahájených 47 správnych 

konaní. Právnej moci nadobudlo 41 rozhodnutí. Z toho trom poisťovniam a jednému 

poisťovaciemu sprostredkovateľovi ČNB uložila opatrenie k náprave, jednému jednateľovi 

poisťovacieho sprostredkovateľa a jednému poisťovaciemu sprostredkovateľovi bola uložená 

poriadková pokuta za nesúčinosť. V jednom prípade bola uložená pokuta a súčasne uložené 

opatrenie k náprave, v 21 prípadoch bola zrušená registrácia poisťovacieho sprostredkovateľa. 

Ďalej bola v ôsmich prípadoch uložená pokuta a v dvoch prípadoch bolo správne konanie 

zastavené. V tomto roku ČNB uložila pokuty vo výške 2 250 000 Kč. (ČNB, 2012) 

Zoznam jednotlivých uložených opatrení od roku 2006 obsahuje tabuľka 4.2 

 

Tab. 4.2 – Uložené opatrenia  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Opatrenie k náprave + 

pokuta 

1 1 1 0 0 0 

Ozdravný plán 1 1 0 0 0 0 

Opatrenie k odstráneniu 

nedostatkov 

1 0 0 2 3 0 

Pokuta za nesúčinnosť 2 0 0 0 0 0 

Zrušenie registrácie 

p.sprostredkovateľovi 

10 1 0 0 0 0 

Pokuta 5 1 1 0 0 0 

Zastavenie správneho 

konania 

0 0 1 0 0 0 

zdroj: Správy o výkone dohľadu nad finančným trhom z roku 2006 až 2011, www.cnb.cz, 

vlastné spracovanie 

 

Aj napriek snahe ČNB vykonávať dôkladné a účinné kontroly sa v súčasnosti stále 

zvyšuje počet podaných sťažností na oblasť poisťovníctva. V roku 2012 riešila ČNB 542 

podaní od občanov.  

                                                 
12

 Obsah tohto úradného oznámenia nadväzuje na povinnosť poisťovne konať s odbornou starostlivosťou 
a obozretne. Zaoberá sa podrobnosťami nastavenia riadiaceho a kontrolného systému poisťovne vo vzťahu 
k vlastnej sieti poisťovne a externým distribučným kanálom poisťovne. ČNB predpokladá, že poisťovňa za 
účelom zabezpečenia efektívneho a funkčného riadiaceho a kontrolného systému vo vzťahu k distribučnej sieti 
upraví kontrolné mechanizmy vo vnútorných predpisoch, tak aby bolo možné vykonávanie riadiacej 
a kontrolnej činnosti sledovať, objektívnej hodnotiť a prípade potreby vynucovať. ( ČNB, 2014) 
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Na základe vykonaných šetrení sa opäť potvrdilo, že sektor poisťovacích 

sprostredkovateľov v ČR nefunguje a často dochádza k prípadom ich nezákonného jednania. 

Táto situácia je spôsobená najmä nedostatočnou právnou úpravou v zákone 

o poisťovacích sprostredkovateľoch. Podľa ustanovení tohto zákona môže ČNB za zistené 

závažné prípady nezákonného jednania ukladať poisťovacím sprostredkovateľom len 

povinnosť uviesť svoju činnosť do súladu so zákonom a prípadne pokutu, ktorá však nemôže 

ohroziť ich ďalšiu existenciu. Z tohto dôvodu nie je možné nad činnosťou poisťovacích 

sprostredkovateľov vykonávať účinný dohľad. ČNB preto, už dlho navrhuje ministerstvu 

financií legislatívne zmeny, s cieľom posilniť nástroje k presadzovaniu etických princípov 

v oblasti poisťovacieho trhu.  

Problém nezákonného jednania poisťovacích sprostredkovateľov je však prehlbovaný 

aj ich nedostatočnou kontrolou zo strany poisťovní a malým vplyvom asociácií.  

ČNB venuje aj tejto oblasti zvýšenú pozornosť. V prvom polroku 2011 zintenzívnila 

komunikáciu s Českou asociáciou poisťovní so zámerom poukázať na hlavné nedostatky 

poistného trhu. Týmto chce ČNB prispieť k efektívnej autoregulácií a zároveň upozorniť, 

na fakt, že ak autoregulácia nepovedie k očakávanej náprave v primeranej dobe, je ČNB 

pripravená zvýšiť svoju regulačnú a dohľadnú činnosť. (ČNB, 2012)  

 

Na základe vyššie uvedeného môžeme povedať, že aj keď je poistný trh veľmi 

turbulentný a poisťovací sprostredkovatelia, nie vždy hrajú fér, ČNB sa snaží reagovať 

na každý problém a hľadá najvhodnejšie riešenia. Ako vidieť aj z tabuľky 4.1 každoročne sa 

zvyšuje počet vykonávaných kontrol, čím sa snaží centrálna banka odhaliť všetky nedostatky 

v činnosti poisťovní a poisťovacích sprostredkovateľov. Tabuľka 4.2 potom znázorňuje, ako 

sa od procesu integrácie dohľadu zvyšujú aj počty správnych konaní, v ktorých sú udeľované 

rôzne opatrenia k náprave. Cieľom týchto opatrení je zabránenie obchádzaniu legislatívy. 

Narastá najmä počet zrušení registrácie poisťovacím sprostredkovateľom, keďže ich 

nedovolené praktiky sú v súčasnosti veľkou hrozbou pre poctivé fungovanie na poistnom 

trhu. Súčasne tento inštitút môže pôsobiť aj ako výstraha pre ostatných poisťovacích 

sprostredkovateľov. Ako prevencia pred prípadným nedovoleným konaním pôsobí aj 

zvyšovanie sankcií za zistené nedostatky. Kým v roku 2009 bola celková suma uložených 

pokút vo výške 1 250 000 KČ, v roku 2012 bola suma týchto právoplatne udelených sankcií 

o celý milión vyššia. K zvyšovaniu efektivity dohľadu, podľa nášho názoru, dochádza aj tým, 

že ČNB každoročne vydáva správy o tomto vykonanom dohľade, v ktorých informuje 

verejnosť o všetkých zistených skutočnostiach.  
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Žiadny regulátor však nedokáže odstrániť všetky riziká. Niektoré subjekty sa bránia, 

že prílišná regulácia im spôsobuje obrovské problémy a vytláča slušných sprostredkovateľov 

z trhu. Na druhej strane by si však mali uvedomiť, že boj proti nepoctivým praktikám 

a obchádzaniu zákonov je aj v ich záujme. A keďže činnosť poisťovní je v tomto smere 

obmedzená, je úloha ČNB ako orgánu dohľadu nezastupiteľná.  

Na základe uvedených skutočností môžeme odstupom času konštatovať, že aj keď 

integrácia dohľadu do ČNB nebola vôbec jednoduchá, tento krok sa javí správnym. Hlavnými 

výhodami plynúcimi z integrácie je určite vykonávanie efektívnejšieho dohľadu 

nad finančnými skupinami, lepší monitoring finančného sektoru, vyššia pružnosť a rýchlejšie 

reakcie na inovácie a zmeny. Ďalej je jasne stanovená zodpovednosť za dohľad, čím došlo 

k odstráneniu prekrývania kompetencií a odstráneniu „šedých zón“, ku ktorým sa nikto 

nehlásil.  Je samozrejmé, že z integrácie vyplynuli aj isté nevýhody, ČNB si je ich však 

vedomá a snaží sa ich čo najviac minimalizovať. 

 Na záver môžeme povedať, že aj keď stále narastá počet subjektov ponúkajúcich 

poistenie, a tým teda aj možné obchádzania zákona a používanie nepoctivých praktík, ČNB 

výrazne prispela k zvýšeniu efektívnosti vykonávaného dohľadu nad poistným trhom.  

4.2 Vývojové trendy v regulácii 

Medzinárodná finančná integrácia, je dôležitou súčasťou procesu globalizácie. 

Globalizácia vo finančnej sfére prebieha rýchlejšie než globalizácia v ostatných sektoroch 

ekonomiky. Je kľúčovým trendom súčasnej svetovej ekonomiky a prináša veľa dramatických 

zmien do fungovania tradičných ekonomických a najmä finančných inštitúcií. Zmeny plynúce 

z globalizačných vývojových aspektov ovplyvňujú najmä podstatu mechanizmu fungovania 

bánk, poisťovní a ďalších finančných subjektov. (Fecht, 2009) 

 V týchto aktuálnych podmienkach sa ponechanie ekonomického svetu bez štátnej 

regulácie javí ako nemožné, pretože najmä finančné trhy sú v dnešnej dobe náchylnejšie 

k volatilnému správaniu, prípadne tržnému zlyhaniu, viac než inokedy. Hlavným 

argumentom, ktorý hovorí v prospech štátnej regulácie, je predovšetkým možnosť výskytu 

informačnej asymetrie medzi účastníkmi ekonomickej interakcie. Ďalším argumentom pre 

vhodnosť štátnej regulácie je aj možnosť obmedzenia šírenia záporných externalit, teda 

šírenie „finančnej nákazy“ z problémovej inštitúcie na zdravé subjekty.   

 



 

48 

 

Stav na súčasnom svetovom poistnom trhu ohľadne primeranej miery regulácie 

do značnej výšky vymedzuje fakt, že zrejme definitívne skončilo relatívne dlhé obdobie 

harmonického vývoja poistného trhu. Do konca 90. rokov fungovali prevažne národne 

orientované poistné trhy, k čomu prispievala aj do značnej miery ochranárska legislatíva 

a regulácia. Tradičné konzervatívne poistné trhy iba minimálne ovplyvňovalo silné volatilné 

správanie ostatných segmentov finančného trhu v minulom storočí. (Daňhel, 2007) 

Globálne procesy, integrácia, liberalizácia ekonomických interakcií a znižovanie 

hraníc medzi jednotlivými segmentmi finančných trhov vytvorilo a stále vytvára nové 

prostredie pre poisťovníctvo. Tento sektor sa stáva vyhrotenejším konkurenčným prostredím 

a je globálnym vývojom nútený k vyššej dynamike štrukturálnych zmien.  

 

Kríza a jej dopady na poisťovníctvo  

Dôležitou situáciou, ktorá výrazne ovplyvnila činnosť všetkých finančných trhov, bolo 

vypuknutie finančnej a ekonomickej krízy. Môžeme však konštatovať že, dopady a dôsledky 

finančnej krízy na poisťovníctvo neboli tak fatálne ako napr. na bankovom sektore alebo 

na kapitálových trhoch. Aj napriek tomu, že dopady neboli príliš veľké, poisťovníctvo 

v niektorých oblastiach zásadne ovplyvnili. Najvýznamnejšou kauzou bola krachujúca 

poisťovňa AIG. Do problémov sa dostali aj poisťovne Allianz a Aegon a britská skupina 

Lloyds. Najviac postihnuté boli poisťovne angažujúce sa v investičnom bankovníctve, ktoré 

podcenili riziká investičných inštrumentov a potom tie poisťovne, ktoré svoje investície 

nedostatočne diverzifikovali.  

Avšak poisťovníctvo ako celok svoje postavenie výrazne nezhoršilo a so stratami sa 

viac menej vyrovnalo. Svedčí o tom aj fakt, že žiadna česká poisťovňa v dôsledku krízy 

neskrachovala.  

Keďže však regulácia, ktorá pred vznikom krízy žiadne problémy neidentifikovala, 

a teda sa ukázala ako nie príliš preventívne účinná, bude sa pokračovať v zextenzivňovaní 

regulácie aj v sektore poisťovníctva. Podľa názorov politikov v jednotlivých vyspelých 

krajinách aj v EU je zextenzivňovanie regulácie považované za liek, ktorý do budúcnosti 

zabráni krízovým javom.  

Proti hypotetickým vinníkom krízy, teda najmä bankám a ratingovým agentúram, sú 

konštruované prísne regulačné opatrenie, ktoré by mali zabrániť vypuknutiu ďalšej krízy. 

Vedľa už zavedenej regulácie odmeňovania bankárov, regulácie ratingových agentúr 
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a hedgeových fondov
13

, sa z Bruselu chystá ďalšia „legislatívna smršť“. V rôznom štádiu 

prípravy a implementácie sú k vyššej miere regulácie pripravované OTC deriváty, centrálne 

depozitáre, audit apod. Poisťovacieho biznisu sa najvýznamnejšie dotknú pokračovania 

regulačného projektu Solvency II, aplikácia IFRS 4 a garančné schémy v poisťovníctve. 

(Ducháčková, Daňhel, 2012b) 

České poisťovníctvo sa bude musieť podriadiť aj novej architektúre dohľadu, 

zavedenej pre krajiny EU. Keďže finančná kríza odhalila nedostatky v dohľade, bolo prijaté 

rozhodnutie o reforme usporiadania dohľadu nad finančným trhom v EU a o vytvorení 

tzv. európskych orgánov dohľadu. Tieto orgány budú mať právomoc, zodpovednosť však 

stále ponesú národné dohľadné orgány. Tento paradox výstižne vyjadril guvernér Bank of 

England Marvin King – Finančné inštitúcie sú nadnárodné, pokiaľ žijú. Keď však umierajú, 

stávajú sa výlučne národnými. (Daňhel, Ducháčková, Radová, 2010) 

Pre oblasť poisťovníctva vznikol od 1. januára 2011 Európsky orgán dohľadu 

pre poisťovníctvo a zamestnanecké penzijné poistenie (EIOPA). Tomuto orgánu boli dané 

široké právomoci v oblasti vypracovávania technických štandardov, dohodovania nápravy 

pri porušovaní európskeho práva, riešenia krízových situácií či sporov medzi národnými 

orgánmi dohľadu. Existencii tohto orgánu musela byť prispôsobená aj smernica Solvency II. 

(Herboczková, Beránková, 2012) 

 

Zo zvyšujúcim sa počtom rôznych regulačných opatrení, narastá aj strach a neistota 

subjektov ponúkajúcich poistenie. Dokazujú to aj výsledky najnovšej štúdie „Insurance 

Banana Skins“
14

 z roku 2013. Podľa tejto štúdie, je najväčším rizikom, ktorému čelí svetové 

poisťovníctvo legislatívna smršť, obsahujúca novú reguláciu, ktorá je zavádzaná 

na medzinárodnej aj lokálnej úrovni. Nové pravidlá, ktorými vlády stále viac regulujú 

kapitálovú primeranosť či tržné správanie poisťovní, môžu výrazne zaťažiť odvetvie nákladmi 

a obmedziť schopnosť jednotlivých spoločností plniť regulačné požiadavky. Tiež táto situácia 

môže spôsobiť odvrátenie vedenia spoločností od plnenia oveľa dôležitejších úloh, ako je 

napríklad opätovné rozbehnutie ziskovej aktivity. Okrem pokračovania projektu Solvency II, 

ktorý je stále zo strany odborníkov aj manažérov poisťovní zdrojom veľkých obáv, prieskum 

identifikoval aj ďalšiu náročnú agendu pre poisťovne, ako napríklad nové medzinárodné 

                                                 
13

 Hedgeové fondy reprezentujú významnú investičnú stratégiu. Predmet investovania a ich stratégia sa výrazne líši 

od tradičných fondov. Jedným z hlavných rozdielov je, že uprednostňujú absolútny výnos pred relatívnym. K dosiahnutiu 
svojich cieľov využívajú širokú paletu investičných techník a stratégií.  (Stanovský, 2006) 
14

 Skúma riziká, ktorým čelí poisťovacie odvetvie a zahŕňa informácie z viac než 660 poisťovní naprieč 54 
krajinami. Tento prieskum vypracováva Centrum pre štúdium finančných inovácií (CSFI) a je zameraný 
na vedúcich pracovníkov poisťovní. 
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štandardy finančného výkazníctva či najrôznejšie nové daňové a regulačné požiadavky. Ďalšie 

obavy, ktoré trápia oslovených manažérov poisťovní, boli z oblasti dostupnosti kapitálu, ktorý 

budú poisťovne potrebovať v dôsledku prísnejších regulačných požiadavkou na kapitálovú 

primeranosť, ale aj kvôli stále neistej prognóze, akým smerom sa vydajú rozkolísané finančné 

trhy. Toto všetko predstavuje dodatočný tlak na odvetvie. (Lascelles, Patel, 2013) 

Pre český poistný trh uskutočnila audítorská spoločnosť PwC
15

 národný ekvivalent 

štúdie Insurance Banana Skins 2013. Prekvapujúcim výsledkom asi nebude, že na prvom 

mieste českého poistného trhu figurujú podnikateľské praktiky pri predaji poistenia, ktoré 

v ČR predstavujú dlhoročný problém. Obavy z prílišnej regulácie sú na druhom mieste. Ide 

najmä o prijatie nového regulačného rámca Solvency II, ktorý predstavuje celkom nový 

pohľad na reguláciu celého odvetvia a prináša mnoho zmien, s ktorými sú spojené aj nemalé 

transformačné náklady. Množstvo poistiteľov v ČR sa tiež obáva dopadov účinnosti nového 

občianskeho zákonníku, najmä v oblasti zodpovednostného poistenia. (Hrdý, 2013) Výsledky 

oboch štúdií obsahuje Príloha č. 4 

 

Zavádzané regulačné projekty 

V súčasnosti je zavádzaných a pripravovaných regulačných opatrení veľké množstvo, 

v práci sa preto zameriame len na tie, ktoré podľa nášho názoru, najviac ovplyvnia dianie 

na poistnom trhu.   

 

Prvým je regulačný rámec Solvency II, ktorý bol v teoretickej rovine popísaný 

v druhej kapitole. Tento projekt bol pripravovaný už od decembra 1999, kedy Európska 

komisia (ďalej EK) oznámila zámer revidovať smernice regulujúce poisťovníctvo. Základné 

princípy, na ktorých nová smernica stojí, potom boli predstavené v roku 2004, kedy EK 

zverejnila oficiálny rámec pre konzultácie.  

Obsah Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o prístupe k poisťovacej 

a zaisťovacej činnosti a jej výkonu, tzv. smernica Solvency II, bola v Úradnom vestníku EU 

publikovaná 25. novembra 2009. Členským štátom EU bola daná trojročná lehota pre jej 

implementáciu s tým, že nový regulačný režim mal nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2012.  

Do prípravy však zasiahlo niekoľko udalostí. Najskôr to boli odporúčania v správe 

Alexandra Lamfalussyho, podľa ktorých je prijímaná európska legislatíva v oblasti 

                                                 
15

 PricewaterhouseCoopers Česká republika vznikla v roku 1998 celosvetovou fúziou dvoch spoločností. Táto 
spoločnosť poskytuje radu služieb v širokom spektre odvetví, ako napr. automobilový priemysel, bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo apod. 
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finančných služieb. Tzv. Lamfalussyho proces, oficiálne prijatý Radou EU v roku 2002, ráta 

s tým, že základné princípy regulácie sú obsiahnuté v rámcovej smernici, technické detaily sú 

potom súčasťou vykonávacieho predpisu druhej úrovne a ich uplatňovanie na tretej úrovni 

zabezpečujú dohľadné orgány združené v európskych výboroch, ktoré môžu prijímať 

nezáväzné odporúčania upresňujúce predpisy prvej a druhej úrovne. Vo štvrtej úrovni potom 

EK kontroluje vykonávanie európskej legislatívy.  

Ako reakciu na finančnú krízu EU upravila pôsobnosť a činnosť výborov tretej 

úrovne. Z nich vznikli plnohodnotné agentúry s právnou subjektivitou a možnosťou prijímať 

záväzné aj nezáväzné pravidlá a rozhodnutia pre národné orgány dohľadu. Ako už bolo 

zmienené pre oblasť poisťovníctva je to orgán EIOPA.  

Ďalšou udalosťou, ktorá zasiahla do príprav Solvency II, je prijatie Lisabonskej 

zmluvy, ktorá zmenila postup prípravy vykonávacích predpisov. Smernica označovaná ako 

Omnibus II zavádza tzv. lisabonizáciu Solvency II. Omnibus II podstatne mení rámcovú 

smernicu. Najmä dáva nové právomoci EIOPA vydávať záväzné štandardy tretej úrovne. 

Tieto záväzné štandardy sa budú týkať celej rady oblastí, pričom ako najdôležitejšie je možné 

označiť oblasť výkazníctva, oceňovanie pre potreby Solvency II, výpočet solventného 

kapitálového požiadavku, metódy klasifikácie kapitálu apod.  

Okrem vydávania záväzných štandardov obsahuje Omnibus II zmocnenie pre EIOPA 

k ďalším úkonom, napr. určenie bezrizikovej výnosovej krivky pre výpočet najlepšieho 

odhadu technických rezerv, ďalej zavádza záväznú mediačnú procedúru, kedy bude EIOPA  

urovnávať spory medzi orgánmi dohľadu a poslednou novinkou je zavedenie prechodných 

období. (Kotaška, Bouška, 2012) 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného účinnosť projektu Solvency II je stále pod vplyvom 

okolností odkladaná. Najnovší predpokladaný dátum zavedenia projektu Solvency II pripadá 

na 1. januára 2016. 

Cieľom Solvency II je komplexnejšie posúdenie schopnosti poisťovne plniť svoje 

záväzky z poistných zmlúv na základe agregovaného prístupu k jednotlivým rizikám, ktoré 

ovplyvňujú činnosť poisťovní. Na rozdiel od Solvency I je Solvency II založená na reálnom 

ocenení aktív a pasív poisťovne, včleňuje väčšiu diverzifikáciu do modelov a umožňuje 

vytvorenie komplexného vnútorného modelu poisťovne.  

 

Výhody smernice Solvency II 

Transparentnejší systém by mal poistiteľom priniesť efektívnejšie rozhodovanie 

o kapitálových potrebách. Tým dôjde k lepšiemu prispôsobeniu podnikateľskej stratégie 
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použitému kapitálu.  Modelácia rizík umožní identifikovať a vyhodnocovať hlavné riziká 

a kapitálové potreby. Aj manažérske rozhodovanie bude ľahšie vďaka nastaveniu systému 

vnútorných kontrol. Ďalej aj kapitálové požiadavky nemôžeme vnímať iba ako nadmernú 

finančnú  záťaž. Naopak malo by dochádzať k efektívnejšiemu využívaniu dostupných 

zdrojov. (Kolektív autorů, 2006) 

 

Praktické problémy projetku Solvency II 

Praktickým problémom sú nedostatočné prepracované škodné modely a modely 

riadenia rizík v poisťovniach. Poistitelia sa potom stretávajú s nedostatkom sofistikovaných 

metód k hodnoteniu rizika strát, čo je základným kameňom pre výpočet kapitálových 

požiadaviek. Je potrebné pristúpiť aj k definícií a rozlíšeniu rizík poistných, tržných, 

úverových, prevádzkových a likvidity a ďalej skúmať ich previazanosť.   

Podľa názorov odborníkov pokračovanie implementácie tohto projektu bez potrebných 

úprav a modernizácie vyostrí nevyriešené problémy, signalizované nielen odborníkmi, 

teoretikmi ale aj samotnými poisťovňami. Na jednej strane môžeme kapitálové požiadavky 

vnímať ako výhodu na druhej strane však najväčšie výhrady odborníkov sú práve proti týmto 

vyšším požiadavkám na kapitál vo vzťahu k poisťovaným rizikám. Táto výhrada spočíva 

v tom, že model Solvency pracuje iba s minulými pravdepodobnosťami a teda nevie 

predvídať budúce kvalitatívne zmeny v charaktere poisťovaných rizík.  

Ďalšia výhrada sa týka toho, že matematické modely pre kapitálové požiadavky 

fungujú lepšie pre homogénne poistné súbory. Z toho vyplýva, že ak chcú poisťovne 

efektívne využiť tieto prístupy pre stanovenie druhej fázy projektu Solvency sprísnenie 

kapitálových požiadavkou, potom musia čo najviac homogenizovať súbory svojich poistných 

zmlúv. Vyššej homogenity možno dosiahnuť „orezávaním“ škodného priebehu, striktnými 

výlukami v poistných podmienkach, stanovovaním maximálnych limitov poistného plnenia 

apod. To však môže vo svojom výsledku spôsobiť závažné znižovanie účinnosti poistenia.  

Ďalej problém sprísnenia kapitálových požiadaviek v spojení s nevyhnutným 

zvýšením nákladov môže znamenať ohrozenie rentability biznisu u menších poisťovní. 

(Daňhel, Ducháčková, 2012c) 

Tento projekt je spojený tiež s vybudovaním systémov a zachytením potrebných dát, 

ktoré si vyžadujú značné časové investície. Požadované modely sú kapitálovo náročné nie len 

na finančné zdroje, ale tiež na ľudský kapitál.  
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Aby mohol byť projekt Solvency II implementovaný v ČR je potrebné prispôsobiť sa 

všetkým požiadavkám tohto projektu.  

Pre ČR z toho vyplýva nevyhnutnosť pripraviť novelu stávajúceho zákona 

o poisťovníctve. V súčasnosti sa už pracuje na novelizácii s cieľom včasnej transpozície 

smernice Omnibus II do českého právneho poriadku. V priebehu nasledujúcich mesiacov by 

novela mala prechádzať pripomienkovým konaním a na začiatku leta sa predpokladá jej 

prerokovanie vládou tak, aby mohla byť schválená parlamentom do konca marca 2015.  

Ďalej ČNB oznámila, že bude požadovať aktívnu účasť všetkých poisťovní 

pôsobiacich na poistnom trhu a plnenie množstva povinností. Zoznam týchto požiadaviek 

obsahuje tabuľka 4.3 

 

Tab. 4.3 – Požiadavky ČNB na poisťovne  

Riadiaci a kontrolný 

systém, vrátane systému 

riadenia rizík 

požiadavka na zavedenie poistno-matematickej funkcie podľa 

požiadaviek Solvency II, ostatné funkcie sú rámcovo zhodné 

s činnosťami podľa stávajúcej legislatívy 

Vykazovanie 

požadovaných 

informácií 

predkladanie ročných výkazov pripravených podľa 

oceňovacích pravidiel Solvency II 

Perspektívne hodnotenie 

vlastných rizík 

Nastavenie procesu kvalitatívneho a kvantitatívneho 

posúdenia rizík, príprava 4 zásadných dokumentov ORSA
16

 

zdroj: Poistný obzor, 2014, vlastné spracovanie  

  

Ďalšie regulačné opatrenia 

Okrem pokračovania Solvency II, je podľa nášho názoru významné zextenzívnenie 

regulácie aj prostredníctvom IFRS 4, garančných schém a antidiskriminačných smerníc. Práve 

preto, im bude venovaný ďalší text tejto práce.  

 

V oblasti výkazníctva poisťovní dochádza k harmonizácii pravidiel už veľa rokov. 

Cieľom je vytvoriť transparentný rámec, ktorý podá jasný a neskreslený pohľad o finančnej 

situácií poisťovne. Vo výkazníctve zatiaľ neexistujú celosvetovo záväzné štandardy a preto 

porovnateľnosť výstupov medzi jednotlivými poisťovňami je ťažká a niekedy až 

nerealizovateľná. Regulačné orgány sa z tohto dôvodu snažia vyvinúť konzistentný 

a efektívny systém, ktorý by bol poisťovňami všeobecne prijatý.  

                                                 
16

 vnútorný predpis, evidencia výsledkov, interný report o výsledkoch vykonaného posúdenia vlastných rizík, 
správy orgánu dohľadu 
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V druhej polovici roku 2010 boli zverejnené informácie o aktualizovanom 

overovacom koncepte IFRS 4 pre poistné zmluvy, ktorý podľa názoru KPMG možno označiť 

za revolučný, a aplikácia štandardov bude pre poisťovne veľkou výzvou.  

Tento štandard pre poistné zmluvy by sa mal zameriavať na vydané poistné a prijaté 

zaistné zmluvy, respektíve pre investičné zmluvy s nezaručeným podielom na zisku. Štandard 

tiež upresňuje definíciu poistnej zmluvy a nezaručeného podielu na zisku.  

Aplikácia IFRS 4 prinesie výrazne zmeny aj v modeli oceňovania. Podľa IASB (International 

Accounting Standards Board)
17

 predstavujú poistné zmluvy súbor nerozlučných práv 

a povinností, ktoré by sa mali oceňovať spoločne.  

 

Predpokladaný dopad IFRS 4 na činnosť poisťovní 

Podľa názoru KPMG by používanie metodiky IFRS 4 zásadne nemalo ovplyvniť 

podnikateľský zámer ani produktovú stratégiu poistiteľov. Poisťovne však môžu 

na navrhované zmeny reagovať rôzne. Napríklad by bolo možné oddeliť účtovanie zmlúv, 

ktorých primárnym účelom nie je poistenie, ale investície, alebo oddeliť a zvýrazniť rizikové 

zložky zmlúv. Výsledkom by mohlo byť dosiahnutie vyššej transparentnosti na trhu, lepšia 

porovnateľnosť finančných inštitúcií a investičné nástroje by sa pravdepodobne presunuli 

do iných finančných inštitúcií.  

KPMG v tejto súvislosti však varuje, že je otázkou, čo táto zvýšená transparentnosť 

trhu skutočne prinesie. Na jednej strane sa pravdepodobne zhorší dostupnosť klasických 

ukazovateľov výkonnosti, na druhej strane užívatelia výkazov dostanú do rúk veľké množstvo 

podnikateľsky citlivých informácií, na ktoré doteraz neboli zvyknutí.  

Pre poistiteľov je zvládnutie aplikácie tohto štandardu veľkou výzvou. Aplikácia 

prinesie veľa práce pre účtovníkov a odborníkov z oblastí informačných technológií, kedy 

budú musieť poistitelia vo všetkých týchto oblastiach zásadným spôsobom predefinovať 

doteraz používané metodiky. (Lozsi, 2010) 

Navrhovaný štandard výrazne ovplyvní všetky subjekty, ktoré vydávajú poistné 

zmluvy. Zmenu zaznamenajú nie len ich finančné výkazy ale aj vnútorné procesy. Prijatie 

tohto štandardu poistiteľov prinúti zmeniť metódy navrhovania poistných produktov, systém 

finančného a strategického plánovania či dokonca spôsob odmeňovania vedúcich 

pracovníkov. Finálne zavedenie IFRS 4 sa predpokladá v rokoch 2017 – 2018.  
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 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy 
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Európska komisia ďalej došla k záveru, že európski spotrebitelia nie sú 

pred prípadným defaultom poistiteľov dostatočne chránení, a zároveň existujú v tomto smere 

významné rozdiely v klientskej ochrane napriek členskými krajinami. Podľa názoru EK je 

teda nevyhnutné vytvoriť rovnaké pravidlá, ktoré budú chrániť klientov pred defaultom 

poisťovne  na všetkých členských trhoch. EK teda prijala kroky, ktoré povedú k harmonizácii 

garančných schém v EU.  

Cieľom tohto regulačného opatrenia je zvýšiť stabilitu odvetvia a klientsku 

bezpečnosť. Zmyslom požiadavku na dodatočnú tvorbu rezerv je viac chrániť klientov 

v prípade náhleho kolapsu príslušnej finančnej inštitúcie.  

 

Výhrady ku garančným schémam  

Toto opatrenie je teda zavádzané naprieč celým finančným trhom, pričom jedno 

z hľadísk pri takomto postupe je aj harmonizácia regulácie pre všetky finančne tržné 

segmenty. Výhrada k tomuto paušálnemu prístupu spočíva v tom, že poisťovníctvo historicky 

nie je náchylné k náhlemu odrovnaniu tak ako bankový sektor alebo investičné fondy. 

V minulosti sa preukázalo, že poisťovníctvo má na cyklické výkyvy relatívne vyššiu 

odolnosť. V kríze pri krachu banky nedochádza ku analogickému krachu poisťovne, čo je 

na jednej strane dané technickou nemožnosťou okamžite vypovedať poistenie a na druhej 

strane silnejším motívom ku poisteniu – zabezpečenie rodiny a majetku proti nepriaznivým 

situáciám je príťažlivé aj v dobe krízy.  

So zámerom znížiť možnosť krachu finančných inštitúcií a zvýšiť ochranu 

spotrebiteľov sú na poisťovne v rámci aplikácie matematických modelov zvyšované 

kapitálové a ďalšie garančné požiadavky, ktoré pre poisťovne znamenajú zvýšenie nákladov. 

Navyše vynaložené náklady sa nezdajú byť adekvátne s predpokladanými prínosmi. Všetky 

tieto opatrenia sa môžu vo svojom výsledku javiť ako faktory pôsobiace proti efektivite 

odvetvia. (Daňhel, Ducháčková, 2012c) 

Zavedenie povinných garančných schém bude ponechané v kompetenciách 

jednotlivých štátov s tým, že musí byť zabezpečená rovnaká úroveň ochrany vo všetkých 

členských štátoch.  

ČNB po vydaní konzultačného materiálu ku garančným schémam pripravila 

stanovisko, v ktorom nesúhlasí s povinným zavádzaním garančných schém vo všetkých 

členských štátoch. Iba z pohľadu zabezpečenia optimálnej ochrany spotrebiteľa, súhlasí 

s možnosťou zahájiť diskusiu k prípadnému zavedeniu garančných schém na produkty 

životného poistenia. Toto stanovisko odoslala Európskej komisii.  
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Pre lepšie pochopenie nasledujúceho regulačného opatrenia je potrebné popísať 

udalosti, ktoré predchádzali prijatiu tohto rozhodnutia.  

Dňa 13. decembra 2004 Rada EU prijala smernicu
18
, ktorá zakázala akúkoľvek 

diskrimináciu v poskytovaní služieb a ponuke tovaru z dôvodu pohlavia. Išlo o prvú smernicu, 

ktorá neupravovala iba pracovno-právne vzťahy, ale tiež súkromnú podnikateľskú sféru. 

Smernica upravovala povinnosť predajcu tovaru alebo poskytovateľa služby nepoužiť 

pri rozhodovaní o cene pohlavie, ako jeden z faktorov určujúci cenu tovaru alebo služby.  

Pre oblasť poisťovníctva z tejto smernice plynulo, že od 31. decembra 2007 nemôžu 

poisťovne používať pohlavie, ako rozlišujúci faktor pre stanovenie výšky poistného alebo 

poistného plnenia. Členské štáty do uvedeného dátumu mohli požiadať o výnimku, ktorá by 

povolila primerané rozdiely vo výške poistného a poistného plnenia, ak je pohlavie určujúcim 

faktorom pri hodnotení rizika založenom na príslušných a presných poistno-matematických 

a štatistických údajov. (Lukášek, 2005) 

Poisťovne, ktoré do svojej legislatívy prijali výnimku, používali rozdielny poistno-

technický prístup k tarifnej skupine muži a ženy. Tento prístup je daný objektívnou 

skutočnosťou a vychádza zo štatistických údajov, kedy historicky môžeme pozorovať 

rozdielne priemerne doby dožitia u oboch pohlaví. Z uvedeného je teda zrejmé, že využitie 

pohlavia pre stanovenie ceny poistného alebo poistného plnenia nie je otázkou diskriminácie, 

ale zodpovedá rozličným rizikám skupín klientov a je teda zachovaný princíp spravodlivosti. 

Na základe popísaných skutočností, môžeme teda za ďalší príklad nadmernej 

regulácie, považovať rozhodnutie Súdneho dvora EU (marec 2011), podľa ktorého je 

prihliadnutie k pohlaviu ako rizikovému faktoru pri poskytovaní poisťovacích služieb 

(najmä v rámci životných produktov) diskriminačné.  Európsky súd teda zrušil výnimku 

a poisťovne už nemôžu používať rozdielne modely pre mužov a ženy. (Daňhel, Ducháčková, 

2012c) 

Na základe tohto rozhodnutia museli všetky poisťovne v ČR od 21. decembra 2012 

zaviesť tzv. unisex
19

 sadzby. Ide o zavedenie rovnocenného prístupu k mužom a ženám 

z hľadiska ceny poistenia. Unisex sadzba má zohľadniť nepomer, že muži si zjednávajú 

poistenie častejšie ako ženy. Toto rozhodnutie spôsobilo, že životné poistenie pre ženy sa 

výrazne zdražilo predovšetkým u poistenia pre prípad smrti, závažných chorôb a doživotnej 

                                                 
18

 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži 
a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování 
19

 jednopohlavnosť, nerozlíšenosť mužského a ženského 
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renty. Pre mužom sa sadzby mierne znížili. Výšku mesačného poistného pre vek 30 rokov 

zobrazuje tabuľka 4.4 

 

Tab. 4.4 – Výška mesačného poistného pre vstupný vek 30 rokov (v KČ) 

Poisťovňa pred zjednotením sadzieb 

ženy                         muži 

po zjednotení sadzieb 

ženy aj muži 

Česká pojišťovna, a.s. 324                            765 655 

Allianz pojišťovna, a.s. 349                            669 594 

Komerční pojišťovna, a.s. 314                            674 516 

ČSOB Pojišťovna, a.s. 300                            574 537 

zdroj: Buřínská, Barbora, 2013, www.novinky.cz, vlastné spracovanie 

  

Táto zmena teda priniesla, že u poistenia pre prípad smrti sa v priemere sadzby zvýšili 

o 80% pre ženy a pre mužov znížili o 15%. (Zavadilová, 2012) 

Rozhodnutie súdneho dvora sa pritom nenieslo v duchu myšlienky, že rozlišovanie 

pohlavia pri kalkulácii v poisťovníctve je nespravodlivé, ale že existencia podobnej 

legislatívy ohrozuje jeden zo základných morálnych princípov fungovania únie. Súdne 

rozhodnutie vyvolalo adekvátne reakcie – odborníci komentujú toto rozhodnutie 

z ekonomického hľadiska ako nerozumné, pretože zabráni poisťovniam odmeňovať ženy 

za ich bezpečnejšie návyky pri šoférovaní motorových vozidiel a úplne ignoruje 

demografickú skutočnosť, že ženy žijú dlhšie, a teda sú aj menej rizikové pre poistenie 

pre prípad smrti.  

Toto rozhodnutie môže mať za následok, že celý trh príde o jeden z faktorov pružnosti 

a konkurencieschopnosti. Tiež môže dochádzať k uzatváraniu životného poistenia domácimi 

subjektmi v krajinách, kde nie sú obmedzované poistno-technické princípy a teda je lacnejšie 

aj poistné. Táto situácia by mohla znamenať odliv poistených z európskeho jednotného 

poistného trhu. (Daňhel, Ducháčková, 2012c) 

 

Vo všetkých týchto súvislostiach je stále otvorenejšou otázkou, do akej miery bude 

účinné pokračovať v implementácii regulačných projektov pre finančné trhy. Najmä 

pre poisťovníctvo je veľmi ťažko zodpovedať, či by si ešte neimplementovaný projekt 

Solvency II v oblasti riadenia rizík poisťovne, poradil s výnimočnými a nepravdepodobnými 

udalosťami finančnej krízy, alebo ho bude potrebné ešte modernizovať či dokonca od neho 

opustiť.  
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Otázka sprísnenia regulácie v poisťovníctve je veľmi citlivá a musí čeliť rôznym názorom 

odborníkov.   

 

Prostriedkom na zníženie regulačného rizika môže však byť iniciatíva smerujúca 

k hodnoteniu dopadov regulácie RIA (Regulatory Impact Assessment), čo je sústava metód 

smerujúca k systematickému hodnoteniu negatívnych a pozitívnych dopadov variant 

navrhovanej či existujúcej regulácie. Skúsenosti krajín, kde bola RIA zavedená, ukazujú, že 

správne vytvorený a aplikovaný systém hodnotenia dopadov regulácie napomáha ku zlepšeniu 

efektívnosti a účinnosti tržného riadenia odvetvia ekonomiky. V širšom kontexte prispieva 

k posilneniu výkonnosti hospodárstva a zlepšeniu fungovania hospodárskej súťaže.  

Je však potrebné zdôrazniť, že proces hodnotenia dopadov regulácie nenahrádza 

politické rozhodovanie, iba vytvára predpoklady pre jeho zdokonaľovanie. Implementácia 

procesu RIA vyžaduje silnú politickú podporu na prekonanie prejavov byrokracie. (Daňhel, 

Ducháčková, Radová, 2009) 

 

RIA v Českej republike  

Základným krokom ku implementácii procesu RIA v ČR bolo vydanie odporučenia 

OECD ku skvalitneniu vládnej regulácie. Boli vydané rôzne uznesenia a na záver dňa 

13. apríla 2005 vláda vydala uznesenie č. 420, ktorým schvaľuje postup začlenenia metódy 

pre hodnotenie dopadov regulácie na podnikateľské prostredie do procesu prípravy regulácie 

(RIA) 

Povinnosť spracovávať RIA sa vzťahuje na všetky návrhy právnych predpisov 

pripravované na úrovni ústrednej štátnej správy. Platí tiež pre implementáciu predpisov 

ES/EU. Výnimku tvoria iba zvláštne prípady stanovené legislatívnymi pravidlami vlády, 

právne predpisy, ktorých obsahom sú iba zmeny technického charakteru, ktoré nemajú dopad 

na vecnú stránku právneho predpisu, ďalej obecné procesné predpisy, krízové situácie 

a naliehavé prípady, kedy hrozí veľké ekonomické či iné straty. (Mejstřík, Tesárková, 2008) 

  

Poisťovne v nadchádzajúcich rokoch teda čaká zavádzanie zložitých regulačných 

prvkov a  bude to práve regulácia, ktorá bude vo veľkej miere ovplyvňovať poisťovací biznis. 

Časté prispôsobovanie sa zmenám predpisov môže spôsobiť, že poisťovne nebudú schopné 

pružne reagovať na zmeny prebiehajúce na trhu. Zároveň je toto prispôsobovanie tiež veľmi 

náročné na finančné zdroje.  
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A práve preto, je podľa nášho názoru, potrebné pred prijatím všetkých regulačných 

opatrení, aby ich tvorcovia vypracovali dôkladnú analýzu všetkých nedostatkov a navrhli 

účinné riešenia, ktoré budú riešiť daný problém čo najefektívnejším spôsobom.  

Je potrebné si aj uvedomiť, že zextenzívnenie regulácie nemusí vždy znamenať jej vyššiu 

kvalitu a pre budúcnosť nemusí zabrániť opakovaniu krachu finančných inštitúcií.  

Nadmerná regulácia dokonca môže dostať krajiny EU pred vážnejšie problémy než môže 

touto cestou mierená regulácia vyriešiť.  

Podľa nášho názoru, je však regulácia ekonomických aktivít na finančných trhoch 

v dnešnej turbulentnej dobe nevyhnutná. Nemala by však nahrádzať kvalitu kvantitou. 

Najskôr by sa mala zamerať na zjednodušenie a konsolidáciu orgánov dohľadu na národnej 

úrovni, a až potom budovať nadnárodné dohľadné orgány. Regulácia by mala byť 

profesionálna, koordinovaná a brať do úvahy transparentnosť trhov. Nájdenie primeranej 

miery regulácie, ktorá by vyhovovala všetkým zúčastneným stranám a zároveň poskytovala 

dostatočnú ochranu pred nepriaznivými udalosťami je podľa nášho názoru základným 

problémom a výzvou pre ďalšie roky.  

 

Táto kapitola bola venovaná zhodnoteniu efektívnosti dohľadu nad poistným trhom 

a vývojovým trendom v regulácii. Na základe uskutočnených šetrení môžeme povedať, že 

ČNB výrazne prispela k zvýšeniu efektívnosti vykonávaného dohľadu. Prostredníctvom 

rastúceho počtu uskutočňovaných kontrol a zvyšovaním sankcií sa snaží zabrániť 

obchádzaniu zákonov. Integrácia do jedného dohľadného orgánu zároveň umožnila lepšie 

fungovanie poistného trhu. Odstránila jeden z najzávažnejších problémov – „šedé zóny“ 

a zjednodušilo sa aj vydávanie legislatívy týkajúcej sa dohľadných orgánov.  

Z vyššie popísaných skutočností zároveň vyplýva, že každé regulačné opatrenie má 

významný prínos pre odvetvie poisťovníctva, a vo väčšej či menšej miere formuje podobu 

a štruktúru poistného trhu. 
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5 ZÁVER 

Celospoločenský vývoj okrem mnohých iných zmien, so sebou prináša aj zvyšovanie 

významu inštitúcií poistenia a poisťovníctva. Od obdobia staroveku, kedy sa uzatvárali prvé 

dohody podobné svojim charakterom poisteniu, sa v spoločnosti udialo množstvo sociálnych, 

technických, ekonomických aj politických zmien, ktoré sú sprevádzané procesom 

globalizácie. Výsledkom všetkých týchto udalostí je nie len zvyšovanie životnej úrovne 

obyvateľov, ale aj možnosť vzniku väčších škôd a vyššia miera rizík.  

Poistný trh je dôležitou súčasťou finančného trhu, ktorá sa neustále vyvíja. Poistenie 

ako nástroj pre elimináciu negatívnych dôsledkov, ktoré vznikli náhodou udalosťou, 

využívajú mnohé ekonomické subjekty. Okrem toho má poistenie aj dôležitú úlohu z hľadiska 

ekonomického. Funguje ako stabilizátor inflácie, premiestňuje dočasné voľné finančné 

prostriedky k subjektom deficitným a ovplyvňuje príjmovú a výdajovú stránku štátneho 

rozpočtu.    

Vzhľadom ku všetkým špecifikám poistného trhu je potrebná jeho regulácia. Síce 

v niektorých ohľadoch obmedzuje slobodné konanie subjektov, ktoré podnikajú v oblasti 

poisťovníctva. Jej hlavným cieľom však je ochrana klienta, pretože jeho postavenie 

na poistnom trhu je značne znevýhodnené. Stanovením mantinelov pre správanie jednotlivých 

subjektov, ovplyvňuje regulácia v poisťovníctve podobu celého odvetvia.  

Cieľom diplomovej práce bolo popísanie a zhodnotenie vykonávaného dohľadu 

nad poistným trhom v Českej republike a vymedzenie vývojových trendov v regulácii a ich 

dopadu na sektor poisťovníctva.   

Činnosť dohľadu v poisťovníctve, už od začiatku deväťdesiatych rokov upravujú 

najmä zákony o poisťovníctve. Aj táto oblasť prešla výraznými zmenami. Z pôvodného 

v podstate materiálneho dohľadu sa postupne stal dohľad v zásade finančný, zameraný 

na charakter vykonávanej činnosti a schopnosť túto činnosť bezpečne vykonávať. Súčasne 

došlo k posilneniu dohľadu nad finančným zdravím poisťovní. Dôležitou udalosťou bola 

integrácia dohľadu nad celým finančným trhom. Pre oblasť poisťovníctva to znamenalo, že 

pôvodný orgán dohľadu (ministerstvo financií) previedol svoje právomoci na Českú národnú 

banku. Tá, každoročne vydáva správy o vykonanom dohľade, prostredníctvom ktorých 

informuje verejnosť o všetkých zistených skutočnostiach. Na základe týchto jednotlivých 

správ sme zistili, že ČNB sa snaží vykonávať účinnejší dohľad najmä prostredníctvom 

zvyšovania počtu uskutočnených kontrol. Ďalej zvyšuje aj počty správnych konaní, a ako 
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prevencia pred prípadným nedovoleným správaním pôsobí aj udeľovanie vyšších sankcií 

za zistené nedostatky. Pri svojej činnosti tiež navrhuje ministerstvu financií, ako orgánu 

regulácie, legislatívne zmeny a sama vydáva radu vyhlášok a opatrení, ktoré majú prispieť 

k lepšiemu fungovaniu na poistnom trhu. Integrovaný dohľad zároveň umožnil vykonávanie 

účinnejšieho dohľadu nad finančnými skupinami, lepší monitoring finančného sektoru 

a najmä odstránil existenciu tzv. šedých zón. Na základe uvedeného môžeme teda povedať, že 

aj keď proces integrácie dohľadu do Českej národnej banky nebol vôbec jednoduchý, prispel 

k efektívnejšiemu výkonu dohľadu nad poisťovníctvom. 

Súčasná situácia na poistnom trhu sa vyznačuje najmä zextenzívnením regulácie 

z Bruselu. Toto zextenzívnenie je vo veľkej miere výsledkom finančnej krízy, ktorá nedávno 

poznačila celý finančný trh. Pripravovaných regulačných opatrení a rôznych procesov je 

mnoho, kvôli rozsahu som sa však snažila vybrať a následne zamerať na tie najdôležitejšie. 

Asi najvýznamnejším regulačným projektom je práve Solvency II, ktorého účinnosť sa 

stále odkladá. Tento projekt prispeje hlavne k vyššej ochrane klientov a zabezpečí lepšiu 

spoluprácu a informovanosť regulátorov v jednotlivých krajinách. Ďalej boli popísané 

štandardy IFRS 4, ktorých cieľom je podať pravdivý a neskreslený pohľad na finančnú 

situáciu poisťovní. Prijatie tohto štandardu výrazne ovplyvní všetky subjekty vydávajúce 

poistné zmluvy, a to najmä zmenami metód navrhovania poistných produktov. Ako významné 

regulačné opatrenia tiež vnímam zavedenie garančných schém, ktoré majú zabezpečiť 

stabilitu odvetvia a klientsku bezpečnosť, a antidiskriminačných smerníc.  

Podľa môjho názoru, smer, ktorým sa regulácia a dohľad v poisťovníctve 

v posledných rokoch uberajú, je vo väčšine oblastí celkom sľubný. Regulácia poistného trhu 

vo svojej podstate smeruje k väčšej transparentnosti ponúkaných služieb, ich skvalitneniu 

a tým aj vyššiemu komfortu a bezpečiu pre klientov a aj pre subjekty ponúkajúce poistenie. 

Správnym riešením mnohých potenciálnych problémov, bola aj integrácia dohľadu nad celým 

finančným trhom do ČNB.     

Určité negatívum tohto vývoja však vidím v množstve pripravovaných regulačných 

opatrení. Subjekty podnikajúce v oblasti poistenia sú tak vystavované mnohým zmenám, 

ktorým sa musia neustále prispôsobovať. Zextenzívnenie regulácie však nemusí vždy 

znamenať jej vyššiu kvalitu a dokonca môže dostať krajiny EU ešte pred vážnejšie problémy, 

než ktoré sa majú prostredníctvom takejto regulácie riešiť.   

A práve preto by mal byť vytvorený taký systém regulácie a dohľadu, ktorý bude 

zabezpečovať stabilitu a efektívne fungovanie celého finančného trhu. Nájdenie primeranej 

miery regulácie je teda základným problémom a výzvou pre ďalšie roky.  
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