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1 ÚVOD 
 

 Poisťovníctvo sa zaraďuje k významným stabilizátorom národného hospodárstva. Patrí 

medzi dynamicky sa rozvíjajúce odvetvia národnej ekonomiky. Napomáha pri podpore 

ekonomickej stabilizácie krajiny. Jeho význam nespočíva len v poskytovaní poistnej ochrany, 

ale aj v akumulácii veľkého objemu peňažných prostriedkov či v podpore obnovy 

poškodeného majetku.  

V poisťovacej činnosti sa určitým spôsobom odrážajú všetky zmeny v spoločnosti. 

S rozvojom vedy, techniky a kultúry sa spája aj vznik nových rizík, ktoré predstavujú pre 

poisťovacie spoločnosti neustálu potrebu pripravovať nové poistné produkty. Poisťovacia 

činnosť zasahuje do všetkých oblastí hospodárskeho a sociálneho života spoločnosti, a preto 

existuje len málo takých rizík, ktoré nie je možné poistiť. Každý výkyv v ekonomickej 

situácii firiem či v životnej úrovni obyvateľstva má následne vplyv i na záujem o poistenie. 

Poisťovníctvo sa teda mimo iného zaoberá skúmaním vývoja rizika a možnosťami 

jeho ovplyvňovania. Skúma ekonomické vzťahy, ktoré v poistení vznikajú medzi poisťovňou 

a poistníkom. Poistenie predstavuje v trhovej ekonomike peňažné vzťahy, prostredníctvom 

ktorých sa tvoria a rozdeľujú peňažné poistné rezervy. Poisťovne pôsobiace na českom trhu 

sú povinné vytvárať, používať a umiestňovať dočasne voľné peňažné prostriedky podľa 

ustanovení zákona o poisťovníctve č. 363/1999 Zb., v znení neskorších predpisov. Preto z 

 prijatého poistného každá poisťovňa povinne vytvára technické rezervy. O každej rezerve sa 

účtuje oddelene od ostatných záväzkov poistiteľa. Poisťovne musia zároveň spĺňať limity pre 

jednotlivé položky skladby finančného umiestnenia, ktoré sú určené vyhláškou č. 303/2004 

Zb. Pri vykonávaní svojich činností musí poisťovňa jednať takým spôsobom, ktorý jej 

zabezpečí úhradu svojich záväzkov, ktoré vyplývajú z prevzatia rizík od subjektov poisťovne. 

Schopnosť poisťovne uhradiť v danom čase a v požadovanom množstve svoje záväzky je 

označovaná ako solventnosť. Solventnosť sa sleduje pomocou viacerých metód merania 

solventnosti. 

Cieľom diplomovej práce je pomocou analýzy citlivosti preukázať vplyv vybraných 

faktorov na solventnosť poistiteľa.  

Práca je rozdelená na tri časti a to na časť teoretickú, metodologickú a aplikačnú. 

V teoretickej časti práce sú popísané riziká súvisiace s prevádzkovaním poisťovacej 

činnosti a základný princíp hospodárenia poisťovne. Následne je definovaná solventnosť 

poistiteľa a uvedené sú základné právne predpisy týkajúce sa solventnosti v rámci Českej 
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republiky a Európskej únie. Záver teoretickej časti je venovaný popisu funkcií štátneho 

dozoru v poisťovníctve.   

Metodologická časť práce je venovaná popisu metód a postupov merania solventnosti, 

výpočtu disponibilnej miery solventnosti, požadovanej miery solventnosti a výšky 

minimálneho garančného fondu podľa súčasne platnej metodológie Solvency I. Stručne sú 

popísané aj ďalšie používané metódy merania a vykazovania solventnosti. 

Aplikačná časť práce je zameraná na overenie solventnosti vybraných poistiteľov 

pomocou metódy vykazovania solventnosti založenej na miere solventnosti. Následne je 

prevedená analýza citlivosti vybraných faktorov na solventnosť poistiteľa. 
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2 RIZIKO A SOLVENTNOSŤ V POISŤOVNÍCTVE 
 

  Prvá kapitola diplomovej práce je systematicky rozdelená do piatich dielčích 

podkapitol. Prvá časť je zameraná na charakteristiku a klasifikáciu poistných rizík. Uvedené 

sú možnosti riadenia a eliminácie rizika. 

 Náplňou druhej podkapitoly je objasnenie princípu hospodárenia poisťovne. Popísané 

sú výnosy a náklady poisťovne, princíp tvorby hospodárskeho výsledku a uzávierky 

poisťovne. Záver kapitoly je venovaný finančným výkazom súvaha, výkaz ziskov a strát 

a cash flow. 

 Tretia časť je venovaná problematike solventnosti poisťovne. Vysvetlený je samotný 

termín solventnosť. Ďalej sú uvedené právne predpisy zamerané na oblasť solventnosti 

v rámci Českej republiky a Európskej únie.  

Štvrtá časť je zameraná na popis faktorov, ktoré ovplyvňujú solventnosť poistiteľa. 

Popísané sú technické rezervy životného a neživotného poistenia, možnosti finančného 

umiestnenia aktív a zásady s ním spojené, ako aj samotná skladba finančného umiestnenia 

a zaistnie životného a neživotného poistenia. 

V poslednej časti je objasnená funkcia orgánu štátneho dozoru v poisťovníctve ako aj 

jednotlivé činnosti, ktoré orgán dozoru vykonáva v poisťovacej oblasti. 

 

2.1 Riziko v poisťovníctve 
 

 Riziko predstavuje určitý druh neistoty z výsledku konkrétnej činnosti, čo znamená, že 

očakávaný výsledok môže byť lepší alebo naopak horší, ako sa pôvodne predpokladalo. 

Poistné riziko predstavuje negatívny výsledok, teda udalosť, ktorej dôsledkom je vznik škody. 

V zmysle podmienok uzavretej zmluvy je poisťovňa povinná takto vzniknutú škodu uhradiť. 

Riziko v poisťovníctve sa dá chápať tromi spôsobmi: 

- ako rozdelenie pravdepodobnosti, s ktorou nastane určitý jav, 

- ako typ náhodnej udalosti, ktorá spôsobí poistnú skutočnosť, 

- ako druh škody, ktorá bola spôsobená poistnou udalosťou. 

Z týchto dôvodov je možné poistenie chápať ako ochranu proti poistným rizikám, 

pretože samotné poistenie predstavuje nástroj finančnej eliminácie negatívnych dôsledkov 

náhodnosti. 
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2.1.1 Klasifikácia rizík 
 

 Riziká v poisťovníctve je možné deliť podľa rôznych kritérií. Odlišnosť klasifikácie 

závisí od skutočnej podstaty rizika pričom sa vychádza z celkovej koncepcie rizika 

a zoskupovania podobných druhov rizík. Vo všeobecnosti je možné riziká rozdeliť, ako 

uvádza napr. Chovan (2000), do nasledujúcich skupín: 

- špekulatívne a čisté, 

- vonkajšie a vnútorné, 

- prírodné a spôsobené ľudským faktorom, 

- živelné a neživelné, 

- fyzické a morálne, 

- materiálne a finančné, 

- obchodno-podnikateľské, 

- ovplyvniteľné a neovplyvniteľné, 

- poistiteľné a nepoistiteľné. 

Aby poisťovňa bola schopná zhodnotiť jednotlivé riziká a rozhodnúť o prevzatí alebo 

neprevzatí daného rizika do poistenia, využíva nasledujúce kritéria poistiteľnosti. 

- Kritérium náhodnosti – riziko musí mať náhodný charakter, 

- kritérium odhadnuteľnosti – čiastka vzniknutej škody musí byť vopred odhadnutá, 

rovnako ako pravdepodobnosť vzniku daného rizika, 

- kritérium jednoznačnosti – riziko musí byť presne charakterizované, nezameniteľné 

a preukázateľné, 

- kritérium veľkosti – aby v dôsledku nepriaznivých okolností nebola ohrozená 

existencia a prevádzka poistiteľa, je nutné pri preberaní rizík brať do úvahy veľkosť 

jednotlivých rizík, 

- kritérium nezávislosti – je potrebné, aby medzi jednotlivými rizikami nebola žiadna 

závislosť, 

- kritérium morálnych zásad – poistenie by nemalo slúžiť na pokrytie škôd, ktoré by 

nastali pri morálnom pochybení či jednaní akejkoľvek osoby. 
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2.1.2 Charakteristika jednotlivých rizík 
 

 Čisté riziká predstavujú udalosti, pri ktorých vznikajú len negatívne vplyvy, teda 

konkrétna škoda. Ak poistná udalosť nenastane, náhrada škody nebude poskytnutá. Príkladom 

môže byť požiar či krádež. 

 Špekulatívne riziko predstavuje situáciu, u ktorej je rovnaká možnosť dosiahnuť ako 

kladnú tak zápornú odchýlku. Príkladom je investícia do akcií, ktorá sa realizuje za účelom 

dosiahnutia zisku, avšak môže vyústiť do škody.  

 Vonkajšie riziko znamená riziko pôsobiace z vonkajšieho okolia, pričom postihnutý 

má len malú možnosť takéto riziko ovplyvniť. V tomto prípade ide hlavne o prírodné živly 

a riziká s ním spojené. 

 Vnútorné riziko je možnosť vzniku udalosti spôsobenej vplyvom vnútorného 

prostredia postihnutého, spojené s jeho vlastnou činnosťou. Môže ísť o chyby či nedostatky 

spôsobené nedostatočným zaškolením, nedostatočnou pracovnou disciplínou či zanedbaním 

bezpečnostných opatrení. 

 Prírodné riziká sú vyvolané prírodnými silami. Patria do skupiny čistých rizík a preto 

je ťažké ich predvídať a ovplyvňovať. 

 Riziká vyvolané ľudským faktorom je možné ďalej rozdeliť na technické riziká 

a riziká vyvolané priamou činnosťou ľudí. Tieto riziká môžu mať rovnako pozitívny ako aj 

negatívny výsledok. 

 Živelné riziká predstavujú riziká, ktoré sa prejavujú náhle a neočakávane a spôsobujú 

veľké škody. V tomto prípade si každá poisťovňa sama definuje živelné riziká. Okrem 

udalostí spôsobených prírodnými živlami sa tu radia aj niektoré udalosti spôsobené ľudskými 

faktormi, ako napríklad požiar. 

 Neživelné riziká potom zahŕňajú všetky ostatné druhy udalostí, spôsobené hlavne 

ľudským faktorom. 

 Fyzické riziká sa vzťahujú na fyzické vlastnosti predmetu a znamenajú 

nebezpečenstvo poškodenia, zničenia a znehodnotenia úžitkových vlastností predmetu. 

 Morálne riziko predstavuje pôsobenie ľudského faktoru, ktoré môže nepriaznivo 

ovplyvniť postavenie človeka v spoločnosti. Ide najmä o trestnú činnosť, nemorálne správanie 

sa či šírenie klebiet a ohováranie. 

 Materiálne riziká predstavujú v podstate riziká fyzické. 

 Finančné riziká sú riziká spojené s podnikateľskou činnosťou. 
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 Obchodno-podnikateľské riziká predstavujú odchýlku od stanoveného obchodného 

zámeru podnikateľa. Ak je odchýlka negatívna, ide o podnikateľský neúspech. Ak je odchýlka 

pozitívna, ide o úspešného podnikateľa. 

 Ovplyvniteľné riziká je možné zo strany ohrozeného priamo ovplyvňovať buď 

znížením a odstránením rizika alebo znížením a zamedzením škôd, ktoré môžu udalosť 

spôsobiť. 

 Neovplyvniteľné riziká sú mimo vplyvu postihnutého. Sú to prevažne prírodné, 

živelné a vonkajšie riziká. 

 Poistiteľné riziká sú osobitnou skupinou rizík, ktoré spĺňajú osobitné podmienky 

dané konkrétnymi predpismi poisťovní. 

 Nepoistiteľné riziká nespĺňajú základné požiadavky poistných podmienok, preto nie 

je možné ich zahrnúť do poistenia. 

 

2.1.3 Poistné riziká 
 

 Poistné riziká sú riziká, ktorým sú špeciálne vystavované poisťovacie a zaisťovacie 

inštitúcie. Všeobecne, ako uvádza napr. Ducháčková (2005), je možné rozlíšiť poistno-

technické riziká, riziká načasovania a špecifické riziká. 

 Poistno-technické riziká súvisia s výkyvmi v hospodárení poisťovní a sú spôsobené 

rozdielnym vývojom skutočných výdajov poisťovne od predpokladaných výdajov, s ktorými 

sa rátalo pri kalkulácii poistného. Pri realizácii poistno-technického rizika tak môže následne 

vzniknúť buď kladná odchýlka, tzv. technický zisk, alebo záporná odchýlka, tzv. technická 

strata. Na základe vzniknutej odchýlky sa rozlišuje: 

- riziko náhodné pri ktorom odchýlka od očakávaného škodného priemeru má náhodný 

charakter, 

- riziko zmien, ktoré zahŕňa zmenu poistných podmienok, najmä zmenu výpočtu 

poistného, 

- riziko omylu, ktoré vzniká dôsledkom nesprávne odhadnutého škodného priebehu. 

Riziko načasovania predstavuje riziko, kedy k poistnej udalosti môže dôjsť skôr, než 

sa pôvodne predpokladalo, teda než dôjde k vytvoreniu potrebnej výšky rezerv na poistné 

plnenie. Tento typ rizika je typický pre životné poistenie. 

 Špecifické riziko predstavuje hlavne investičné riziko spojené s nesprávnym 

investovaním do nástrojov finančného trhu, riziko insolvencie predstavujúce situáciu, kedy 
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aktíva poisťovne sú nepostačujúce na krytie poistných udalostí či riziko zaistenia spočívajúce 

v nedostatočnom zaistení rizík. 

 Významnú úlohu pri posudzovaní poistných rizík zohráva asymetria informácií. 

Morálny hazard vyjadruje riziko, že s existenciou poistenia sa zmení správanie jednej 

prípadne oboch strán kontraktu, napr. že poistený sa po uzavretí životného poistenia nespráva 

dostatočne obozretne. Nepriaznivý výber má súvislosť so skutočnosťou, že poistenie častejšie 

zjednávajú ekonomické subjekty, ktoré majú väčšiu pravdepodobnosť, že u nich dôjde 

k vzniku poistenej udalosti. Riadením a elimináciou poistno-technických rizík sa zaoberá risk 

management. 

 

2.1.4 Risk management a eliminácia poistno-technických rizík 
 

 Pod pojmom risk management sa chápe riadenie rizík v poisťovníctve. Risk 

management spočíva v neustálej analýze ekonomickej činnosti z hľadiska potenciálnych 

i skrytých rizík a všeobecne prebieha v troch fázach. 

1. Identifikácia rizika spočíva v určení veľkosti a typu rizika. 

2. Kvantifikácia rizika vychádza z dvoch základných zložiek – četnosti a závažnosti 

rizika. V závislosti na kombinácii týchto zložiek sa rozlišujú dva typy rizík. 

a) Riziká, ktoré vznikajú s veľkou četnosťou (pravdepodobnosťou), ale 

s relatívne malou závažnosťou, 

b) riziká, ktoré vznikajú s malou četnosťou, ale veľkou závažnosťou škody. 

3. Kontrola a riadenie rizika predstavuje súbor opatrení, ktoré sú prijímané poisťovňou 

za účelom predchádzania a eliminácie vzniku škôd. Medzi možnosti kontroly 

a riadenia rizika patria: 

a) preventívne opatrenia – snahou poisťovní je v čo najväčšej miere 

predchádzať vzniku škôd, tým, že sa napríklad môžu podieľať na podpore 

prevencie kriminality či podpore bezpečnosti na cestách, 

b) vyrovnávanie rizík v čase – poisťovňa sa v čase priaznivého škodného 

priebehu snaží zhromažďovať rezervy, ktoré budú následne v budúcnosti 

využité na možné krytie škôd a deficitov, 

c) geografické rozloženie rizík – čím väčšia je územná pôsobnosť poisťovne, 

tým je menšia pravdepodobnosť negatívneho vyrovnania sa s nepriaznivým 

priebehom škodovosti, 
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d) diverzifikácia rizík – poisťovňa sa snaží špecializovať sa na rôzne typy 

rizík, ktoré nie sú medzi sebou závislé, 

e) krytie dôsledkov rizík z vlastných zdrojov – poisťovňa si vytvára rezervy na 

krytie škôd, 

f) homogenizácia rizík – poisťovňa môže časť svojich rizík odpredať 

(zaistenie), alebo ich môže zdieľať s inou poisťovňou (súpoistenie).  

 

2.2 Hospodárenie poisťovne 
 

 Poisťovňa je právny subjekt zaoberajúci sa poisťovacou činnosťou. Môže mať formu 

akciovej spoločnosti alebo družstva. Medzi prioritné ciele patrí tvorba zisku a dosiahnutie 

určitého postavenia na poistnom trhu. Poisťovne plnia funkciu stabilizátora ekonomickej 

úrovne podnikov a životnej úrovne obyvateľstva, ich účelom je zmierňovať a odstraňovať 

nepriaznivé dôsledky náhodných udalostí. Z hľadiska zamerania je možné členenie na 

životné, neživotné, univerzálne, špecializované poisťovne a zaisťovne. 

 Prostredníctvom poistných zmlúv na seba poisťovňa preberá riziká svojich klientov. 

Pri vlastnej kalkulácii rizika vychádzajú poisťovne zo zákona veľkých čísel, ktorý hovorí, že 

s rastúcim počtom vzájomne nezávislých rizík sa skutočné škody viac blížia škodám 

odhadovaným. Z tohto dôvodu princíp fungovania poisťovní spočíva v získaní čo najširšieho 

portfólia rizík. 

Hospodárenie poisťovne je postavené na podobnom základe ako hospodárenie 

ktoréhokoľvek podniku. Poisťovňa musí vykazovať svoj hospodársky výsledok, ktorý je 

stanovený na základe rozdielu výnosov a nákladov poisťovne. Zo zákona je každá poisťovňa 

povinná zostavovať súvahu, výkaz ziskov a strát a k tomu príslušné prílohy. 

 Každý subjekt pôsobiaci na trhu ponúka za určitú cenu nejaký výrobok či službu. 

U poisťovní predstavuje cenu za poskytované služby poistné ako kompenzácia za 

poskytovanú poistnú ochranu. Na výšku poistného má rozhodujúci vplyv veľkosť 

podstupovaného rizika a náklady s poistením spojené. Ako uvádza napr. Ducháčková (2005), 

výška poistného by mala umožniť spĺňať nasledujúce podmienky. 

- Pokrytie budúcich nákladov na poistné plnenia v súvislosti s realizáciou príslušného 

rizika, 

- vytvorenie príslušnej poistno-technickej rezervy, 

- pokrytie prevádzkových a správnych nákladov poisťovne, 
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- vytvorenie primeranej veľkosti zisku poisťovne, 

- prispôsobenie sa všeobecným ekonomickým podmienkam, 

- prispôsobenie sa konkurencii na poistnom trhu. 

 

2.2.1 Výnosy poisťovne 
 

 Výnosy poisťovne, ktoré vznikli z poisťovacích, zaisťovacích a ostatných činností 

poisťovne sú zachytené na účtoch účtovej triedy 6 a sú rozdelené podľa predmetu činnosti na 

životné poistenie, neživotné poistenie a ostatné činnosti. Medzi položky účtované na účtoch 

výnosov patria, viď napr. Ducháčková (2005): 

- výnosy z poistného, 

- výnosy z použitia technických rezerv, 

- výnosy z umiestnenia prostriedkov poistno-technických rezerv (úroky, dividendy, 

príjmy z prenájmu, príjmy z predaja cenných papierov a nehnuteľností), 

- ostatné výnosy (z inej poisťovacej činnosti), 

- mimoriadne výnosy. 

 

2.2.2 Náklady poisťovne 
 

Náklady, ktoré vznikajú z poisťovacej, zaisťovacej a ostatných činností poisťovne sa 

nachádzajú na účtoch účtovej triedy 5 a rovnako ako výnosy sa podľa predmetu činnosti 

poisťovne delia na životné poistenie, neživotné poistenie a ostatné činnosti. Účelovo je možné 

členenie na časť poistno-technickú, časť poistných plnení a časť správnych nákladov. Medzi 

položky účtované na účtoch nákladov patria, viď napr. Ducháčková (2005): 

- náklady na poistné plnenia vrátane nákladov na likvidáciu poistných udalostí, 

- náklady spojené s tvorbou technických rezerv, 

- zriaďovacie náklady na poistné zmluvy (provízie, reklamné výdaje), 

- správna réžia (náklady na správu poistných zmlúv, na riadenie portfólia, na riadenie 

poisťovne), 

- náklady na finančné umiestnenie prostriedkov poistno-technických rezerv, 

- ostatné náklady (náklady na dane, náklady súvisiace s inou než poisťovacou 

činnosťou),  

- mimoriadne náklady. 
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2.2.3 Hospodársky výsledok poisťovne 
 

 Hospodársky výsledok predstavuje významný ukazovateľ úrovne hospodárenia 

poisťovne a získa sa porovnaním zostatkov na účtových triedach 5 – Náklady a 6 – Výnosy. 

Okrem konečného hospodárskeho výsledku je možné zistiť aj prevádzkový finančný či 

mimoriadny výsledok hospodárenia. Súčtom prevádzkového a finančného výsledku vznikne 

hospodársky výsledok z bežnej činnosti. Ak nie je do výpočtu zahrnutá daň z príjmov, jedná 

sa o hospodársky výsledok pred zdanením, ktorý tvorí daňový základ evidovaný 

v nákladovej účtovej triede. Podľa zákonnej sadzby je z daňového základu vypočítaná daň 

z príjmu a po jej odvedení získa poisťovňa hospodársky výsledok po zdanení. 

 Ak vznikne zisk, môže ho poisťovňa ďalej rozdeliť. Časť zisku je pridelená do fondov 

alebo na úhradu nákladov, ktoré je možné hradiť len zo zisku, časť je použitá na sociálne 

účely, dividendy, či investície do rozvoja poisťovne atd. Veľký význam predstavuje pre 

poisťovňu tá časť zisku, ktorá zostáva nerozdelená. Táto časť je možným zdrojom 

financovania v oblasti nákupu hmotného a nehmotného majetku a zároveň vytvára priestor 

pre zvýšenie kapacity kapitálového vybavenia pre posúdenie solventnosti poisťovne. 

 

2.2.4 Uzávierka poisťovne 
 

 Na konci kalendárneho roku musí poisťovňa urobiť uzávierku a účtovnú uzávierku 

a vyčísliť hospodársky výsledok a daň z príjmu. Podstatou uzávierky je uzavretie účtovných 

kníh na konci roku. Po zaúčtovaní všetkých účtovných prípadov vyplývajúcich z bežnej 

činnosti je nutné preskúmať správnosť a úplnosť údajov zaúčtovaných do účtovných kníh 

bežného obdobia. 

 Účtovnú uzávierku zostavujú poisťovne v súlade so zákonom o účtovníctve 

a vyhláškou č. 502/2002 Zb., ktorou sa realizujú niektoré ustanovenia zákona č. 563/1999 

Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktoré sú poisťovňami. 

V účtovnej závierke sú zahrnuté číselné údaje o stave a štruktúre majetku, záväzkov 

a kapitále, o štruktúre nákladov, výnosov a o dosiahnutom hospodárskom výsledku. Účtovnú 

uzávierku tvoria súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha a prehľad o zmenách vlastného kapitálu. 

Príloha obsahuje doplňujúce informácie o účtovnej jednotke a používaných účtovných 

metódach. Povinnosťou všetkých poisťovní je mať závierku overenú audítorom. 
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2.2.5 Súvaha poisťovne 
 

 Súvaha je statickým výkazom poisťovne zachycujúcim stav aktív a pasív poisťovne 

k určitému okamžiku. Hodnotí udržanie hospodárskej stability poisťovne. Súvaha poisťovne 

je členená na stranu aktív a stranu pasív v hodnotách za minulé obdobie, hrubú výšku, úpravu 

a čistú výšku. Základom je splnenie bilančnej podmienky, ktorá vyjadruje rovnováhu aktív 

a pasív. Všeobecné zloženie súvahy zachycuje Tabuľka 2.1. 

 
Tabuľka 2.1: Súvaha poisťovne 

AKTÍVA PASÍVA 

Pohľadávky za upísaný základný kapitál Vlastný kapitál 

Dlhodobý nehmotný majetok Podriadené pasíva 

Finančné umiestnenie Technické rezervy 

Finančné umiestnenie životného poistenia, 

ak je nositeľom investičného rizika poistník 

Technická rezerva na životné poistenie, 

ak je nositeľom investičného rizika poistník 

Pohľadávky Ostatné rezervy 

Ostatné aktíva Depozitá pri pasívnom zaistení 

Prechodné účty aktív Veritelia 

 Prechodné účty pasív 

Zdroj: Príloha č. 1 vyhlášky 502/2002 Zb., vlastná úprava 

 

2.2.6 Výkaz ziskov a strát poisťovne 
 

 Výkaz obsahuje informácie o výnosoch, nákladoch a hospodárskom výsledku 

poisťovne za určité obdobie. Jeho hlavným významom je zachytenie vývoja hospodárenia 

poisťovne za určité obdobie, najčastejšie za 1 rok. Výkaz sa skladá z technického účtu 

k neživotnému poisteniu (položky vzťahujúce sa k výnosom a nákladom súvisiacim 

s neživotným poistením), technického účtu k životnému poisteniu (položky vzťahujúce sa 

k výnosom a nákladom súvisiacim so životným poistením) a netechnického účtu (ostatné 

položky, ktoré nesúvisia priamo so životným a neživotným poistením). 

 Najskôr sa porovnávajú výnosy a náklady na technických účtoch k životnému 

a neživotnému poisteniu. Vzniknuté čiastkové výsledky sa prenesú do hospodárenia na 

netechnickom účte, kde sa k nim prirátajú náklady a výnosy nesúvisiace s prvotnou funkciou 

poisťovní. Z netechnického účtu je zistený celkový hospodársky výsledok za dané účtovné 

obdobie. Jednotlivé položky výkazu ziskov a strát sú uvedené v Tabuľke 2.2. 
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Tabuľka 2.2: Výkaz ziskov a strát 

TECHNICKÝ ÚČET 

K NEŽIVOTNÉMU 

POISTENIU 

TECHNICKÝ ÚČET 

K ŽIVOTNÉMU POISTENIU 
NETECHNICKÝ ÚČET 

Zaslúžené poistné, 

očistené od zaistenia 

Zaslúžené poistné, 

očistené od zaistenia 

Výsledok technického účtu 

k neživotnému poisteniu 

Prevedené výnosy z finančného 

umiestnenia z netechnického účtu 

Výnosy z finančného umiestnenia Výsledok technického účtu 

k životnému poisteniu 

Ostatné technické výnosy, 

očistené od zaistenia 

Prírastky hodnôt finančného 

umiestnenia 

Výnosy z finančného umiestnenia 

Náklady na poistné plnenia, 

očistené od zaistenia 

Ostatné technické výnosy, 

očistené od zaistenia 

Prevedené výnosy finančného  

umiestnenia z technického účtu 

k životnému poisteniu 

Zmena stavu ostatných 

technických rezerv, 

očistené od zaistenia 

Náklady na poistné plnenia, 

očistené od zaistenia 

Náklady na finančné umiestnenie 

Prémie a zľavy, 

očistené od zaistenia 

Zmena stavu ostatných 

technických rezerv 

očistené od zaistenia 

Prevod výnosov z finančného 

umiestnenia na technický účet 

k neživotnému poisteniu 

Čistá výška prevádzkových 

nákladov 

Prémie a zľavy, 

očistené od zaistenia 

Ostatné výnosy 

Ostatné technické náklady, 

očistené od zaistenia 

Čistá výška prevádzkových  

nákladov 

Ostatné náklady 

Zmena stavu vyrovnávacej rezervy Náklady na finančné umiestnenie Daň z príjmu z bežnej činnosti 

Výsledok technického účtu 

k neživotnému poisteniu 

Úbytky hodnoty finančného 

umiestnenia 

Zisk alebo strata z bežnej činnosti 

po zdanení 

 Ostatné technické náklady, 

očistené od zaistenia 

Mimoriadne náklady 

 Prevod výnosov z finančného  

umiestnenia na netechnický účet 

Mimoriadne výnosy 

 Výsledok technického účtu 

k životnému poisteniu 

Mimoriadny zisk alebo strata 

  Daň z príjmu z mimoriadnej 

činnosti 

  Ostatné dane a poplatky 

  Zisk alebo strata za účtovné 

obdobie = HOSPODÁRSKY 

VÝSLEDOK 

Zdroj: Príloha č. 1 vyhlášky 502/2002 Zb., vlastná úprava 
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2.2.7 Peňažné toky poisťovne 
 

 Výkaz peňažných tokov zachycuje úbytky a prírastky peňažných prostriedkov 

poisťovne za určité obdobie. Popisuje zmenu statvu peňažných prostriedkov a odhaľuje 

príčiny týchto zmien. Hlavnou úlohou cash flow, ako uvádza napr. Hiclová (2003), je 

vytvorenie prehľadu o: 

- finančných a investičných procesoch uskutočnených v sledovanom období, 

- finančnú situáciu poisťovne a jej zmien vo vzťahu k likvidite a solventnosti, 

- finančných zdrojoch z vlastnej činnosti a cudzích zdrojoch, 

- efektívnosti investičných variantov. 

Výkaz peňažných tokov je dôležitým podkladom pre riadenie likvidity a umožňuje 

získať informácie o finančnom a hospodárskom stave poisťovne. Získa sa rozdielom medzi 

príjmami a výdajmi poisťovne za určité obdobie. 

Ako uvádza napr. Cipra (2002), činnosť poisťovne sa dá modelovať ako systém 

finančných tokov, z ktorých časť do tohto systému vstupuje (finančné toky figurujú v modeli 

ako výnosy s kladným znamienkom) a časť zo systému vystupuje (v modeli figurujú ako 

náklady so záporným znamienkom). Model je možné vyjadriť pomocou vzťahu (2.1). 

 

                                      (2.1) 

 

kde At-1 sú aktíva poisťovne na konci obdobia t; Pt je poistné predpísané počas obdobia t; It je 

investičný výnos za obdobie t; Nt je nový kapitál počas obdobia t; Xt
RE je poistné plnenie od 

zaistiteľov počas obdobia t; Xt je poistné plnenie počas obdobia t; Et sú správne náklady 

poisťovne za obdobie t; Dt sú dividendy a umorovanie dlhov počas obdobia t a Pt
RE 

predstavuje zaistné pre zaistiteľa počas obdobia t. 

 

2.3 Solventnosť poisťovne 
 

 Pri vykonávaní svojich činností musí poisťovňa jednať takým spôsobom, ktorý jej 

zabezpečí, že vždy splní všetky záväzky vyplývajúce z uzavretých poistných zmlúv. 

Solventnosť teda predstavuje nepretržitú dostupnosť voľných a nezaťažených vlastných 

kapitálových prostriedkov, ktoré sú stupňom finančného zabezpečenia poisťovne 

a zaznamenávajú jej vybavenosť vlastnými zdrojmi. Prípadná nesolventnosť poisťovne 

,1
RE

tttt
RE
tttttt PDEXXNIPAA  
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nastane, ak aktíva poisťovne nemajú dostatočnú výšku, alebo nie sú dostatočne likvidné, aby 

z nich bolo možné pokryť vzniknuté poistné udalosti. 

 Zákon o poisťovníctve v § 22 ods. 1 presne vymedzuje povinnosti poisťovne, ktoré 

súvisia s jej solventnosťou. „Poisťovňa je povinná po celú dobu svojej činnosti mať vlastné 

zdroje najmenej vo výške požadovanej miery solventnosti, ktorou sa rozumie výška vlastných 

zdrojov vypočítaná spôsobom, ktorý stanoví Česká národná banka vyhláškou. Vlastné zdroje 

musia byť po celú dobu činnosti poisťovne kryté zodpovedajúcou hodnotou ich aktív.“ 

Ďalšou povinnosťou je, že jednu tretinu požadovanej miery solventnosti tvorí garančný fond 

poisťovne, ktorý nesmie byť podľa zákona nižší než: 

- 90 000 000 Kč, ak poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť podľa jedného alebo 

viacerých poistných odvetví životných poistení, 

- 90 000 000 Kč, ak poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť podľa jedného alebo 

viacerých poistných odvetví neživotných poistení, 

- 60 000 000 Kč, ak poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť podľa jedného alebo 

viacerých ostatných poistných odvetví neživotných poistení. 

Odvetvia životného a neživotného poistenia sú spracované v Prílohe 1.  

Garančný fond poisťovne je spravovaný Českou kanceláriou poistiteľov formou 

členských príspevkov, ktoré sú stanovené na kalendárny rok dopredu, aby bola zabezpečená 

likvidita fondu. Z fondu sa poškodenému vypláca poistné plnenie v prípade, keď je jeho 

poškodenie spôsobené nepoistenou osobou. 

Podľa zákona č. 363/1999 Zb., o poisťovníctve, ak poisťovňa vykonáva svoju činnosť 

súbežne v dvoch alebo viacerých poistných odvetviach neživotného poistenia, pre ktoré je 

stanovená rozdielna výška garančného fondu, činí tento fond minimálne čiastku, ktorá je 

stanovená pre poistné odvetvie, ktorému zodpovedá vyššia čiastka. Ak je súbežne 

vykonávaná poisťovacia činnosť podľa poistných odvetví životných a neživotných poistení, 

činí garančný fond poisťovne minimálne čiastku, ktorá zodpovedá súčtu čiastok garančných 

fondov stanovených pre poisťovacie činnosti podľa poistných odvetví životných 

a neživotných poistení. 

 Pri úhrade svojich záväzkov rieši poisťovňa nasledujúce základné problémy, ako 

uvádza napr. Čejková (2005). 

- Problém okamžitej likvidity, ktorý rieši požiadavky krytia okamžitých záväzkov 

poisťovne spôsobenými udalosťami v bežnom roku, 
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- vytvorenie dostatočného objemu technických rezerv na krytie záväzkov, ktoré 

vznikli v danom období, ale ich riešenie a vyplácanie prebehne až v nasledujúcom 

účtovnom období, 

- na riešenie mimoriadnych udalostí v budúcnosti a prípadný nedostatok technických 

rezerv musí mať poisťovňa vytvorené ďalšie zdroje na krytie záväzkov. 

 Dosiahnutú solventnosť je poisťovňa povinná podľa zákona o poisťovníctve 

vykazovať Českej národnej banke do 30 dní odo dňa vypracovania správy o audite alebo 

kedykoľvek na jej vyžiadanie. 

Pojem solventnosť je mnohokrát mylne zamieňaná s pojmom likvidita, pričom je 

nutné podotknúť, že dané pojmy nie sú synonymá. Likvidita poisťovne predstavuje okamžitú 

schopnosť poisťovne vyplácať poistné plnenia klientom na ich požiadanie, znamená platobné 

prostriedky, ktoré má poisťovňa okamžite k dispozícii. 

 

2.3.1 Nesolventnosť poisťovne 
 

 Nesolventnosť poisťovne vzniká v prípade, že aktíva poisťovne nemajú dostatočnú 

výšku, alebo nie sú dostatočne likvidné, aby z nich bolo možné hradiť vzniknuté poistné 

udalosti. Rast nesolventnosti, ako uvádza napr. Cipra (2002) môže byť spôsobený najmä: 

- zhoršujúcou sa ziskovosťou poistiteľa, 

- rastúcim počtom katastrofických udalostí, 

- poklesom úrokových mier, 

- nedostatočnými rezervami, 

- problémami dcérskych spoločností. 

Krátkodobá negatívna bilancia medzi prijatým a vyplateným poistným je často zle 

chápaná ako prejav nesolventnosti poisťovne. Táto negatívna bilancia môže vzniknúť tým, že 

technické rezervy, alebo ich časť určená pre likvidáciu udalostí v nasledujúcom roku je vyššia 

než aktíva, ktoré má poisťovňa k dispozícii. Preto je potrebné, aby poisťovňa stanovila určitú 

hranicu bezpečnosti, ktorá pomôže čeliť mimoriadnym okolnostiam, ktoré sa v poisťovníctve 

môžu vyskytnúť. Hranica bezpečnosti je predovšetkým závislá na následne uvedených 

faktoroch, viď napr. Čejková (2005). 

- Dôsledné odhadnutie všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistenia, 

- pokrytie veľkej časti záväzkov z poistných zmlúv investovaním do aktív, ktoré 

zodpovedajú zásadám bezpečnosti a mobility pri umiestnení prostriedkov rezerv, 
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- investovanie získaného poistného takým spôsobom, ktorý je možné ľahko realizovať 

do doby, kedy vznikne poisťovni povinnosť uskutočniť poisťovaciu službu, 

- vlastné fondy a zdroje, ktoré má poistiteľ k dispozícii, a ktoré sú adekvátne úrovni 

poisťovacieho obchodu v takej výške, aby mohol vyrovnať podstatné rozpory 

v aktívach a pasívach. 

 

2.3.2 Právna úprava solventnosti 
 

 Kapitola je venovaná základnej platnej legislatíve v rámci Európskej únie a Českej 

republiky, ktorá sa zameriava na oblasť solventnosti.  

 

2.3.2.1 Právna úprava solventnosti v Európskej únii 
 

 Pre oblasť životného poistenia sú pravidlá pre mieru solventnosti a garančný fond 

upravené v smernici 2002/83/ES o životnom poistení, kde sa v článku 29 ods. 2 hovorí: 

„Garančný fond nesmie byť nižší než tri milióny eur.“ Každý členský štát však môže znížiť 

veľkosť garančného fondu o jednu štvrtinu v prípade vzájomných združení poisťovní. 

 Obdobné pravidlá pre mieru solventnosti platia aj pre oblasť neživotného poistenia. 

Upravené sú v smernici 2002/13/ES, kde sa v článku 17 ods. 2 hovorí, že: „Garančný fond 

nesmie byť nižší než dva milióny eur.“  V prípade krytia väčších rizík môže byť požadovaný 

garančný fond až vo výške tri milióny eur. Takisto platí, že členský štát môže znížiť garančný 

fond o jednu štvrtinu v prípade vzájomných poisťovní. 

 V oblasti solventnosti je rovnako potrebné spomenúť smernicu Európskeho 

parlamentu a Rady č. 98/78/ES o doplnkovom dozore nad poisťovňami v poisťovacej 

skupine, ktorá sa zaoberá problematikou upraveného výpočtu solventnosti poisťovní. 

 

2.3.2.2 Právna úprava solventnosti v Českej republike 
 

 Po prvýkrát bola povinnosť poisťovní vykazovať stav ich solventnosti upravená 

novelou zákona č. 320/1993 Sb., o poisťovníctve. Následne bola táto problematika 

podrobnejšie spracovaná v zákone č. 363/1999 Sb., o poisťovníctve. Tento zákon vychádzal 

z prevej generácie smerníc Európskej únie. 
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 Novela zákona o poisťovníctve č. 39/2004 Sb. a vyhláška č. 303/2004 Sb. so sebou 

priniesla zmeny vzťahujúce sa na určenie hodnoty vlastných zdrojov, na výpočet solventnosti 

životného a neživotného poistenia a na presnejšie vymedzenie kompetencií zodpovedného 

poistného matematika. Predpisy vychádzajú z tretej generácie smerníc Európskej únie. 

Podstatnou zmenou bolo najmä rozlíšenie výpočtu solventnosti pre neživotné, životné 

a univerzálne poisťovne, ďalej vymedzenie postupu upraveného výpočtu solventnosti a jeho 

vykazovanie pre holdingové poisťovne. 

 

2.3.3 Režimy oceňovania solventnosti 
 

 Pri oceňovaní solventnosti je dôležité, v akom režime je solventnosť oceňovaná. 

Akceptované sú nasledujúce režimy ocenenia, viď napr. Cipra (2002). 

- „Going-concern“ – pri oceňovaní solventnosti v tomto režime sa predpokladá, že 

poisťovňa bude v poistných obchodoch pokračovať. Je to najpoužívanejší režim 

oceňovania. 

- „Run-off“ – je opačným režimom, u ktorého sa už nepredpokladá pokračovanie 

poistných obchodov. Avšak kapitálová vybavenosť a technické rezervy umožňujú 

poistiteľovi vyplatiť poistné nároky z predchádzajúcich obchodov, z čoho vyplýva, že 

požiadavky na solventnosť musia byť vyššie ako u predchádzajúceho režimu. 

- „Winding-up“ – solventnosť poistiteľa by bola ocenená v okamihu jednorazového 

ukončenia jeho činnosti. Rizikom tohto režimu je prípadný nevýhodný odpredaj aktív 

vzhľadom k nutnosti ich okamžite predať, čo samozrejme zvyšuje požiadavky na 

objem a štruktúru aktív. 

 

2.4 Faktory ovplyvňujúce solventnosť poistiteľa 
 
 Na vykazovanie solventnosti v poisťovníctve majú v prevažujúcej miere rozhodujúci 

či menej významný vplyv nasledujúce faktory: 

- poistné, 

- poistné plnenie, 

- poistno-technické rezervy, 

- finančné umiestnenie, 

- základný kapitál, 
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- zaistenie. 

Poistné predstavuje cenu za poskytovanú službu, ktorú musí zaplatiť poistník ako 

protihodnotu za finančné krytie dôsledkov rizika. Je kalkulované ako netto poistné zvýšené 

o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v danom období. 

Poistné plnenie je čiastka, ktorú je poisťovňa povinná vyplatiť v prípade, že nastane 

poistná udalosť. 

Základný kapitál tvorí hlavnú zložku vlastného kapitálu poisťovne a v prevažnej 

miere je tvorený úpisom akcií, prípadne vkladom členov družstva, alebo prostriedkami od 

štátu. Minimálna výška základného kapitálu poisťovne, ako je uvedené v Zákone č. 363/1999 

Zb., o poisťovníctve, predstavuje: 

- pre prevádzkovanie jedného alebo viacerých poistných odvetví životného poistenia 90 

mil. Kč, 

- pre prevádzkovanie poistných odvetví neživotných poistení uvedených pod číslami 

a.) 1, 2, 8, 9, 18 celkom 60 mil. Kč, 

b.) 3, 4, 13, 16, 17 celkom 90 mil. Kč, 

c.) 7, 10, 14, 15 celkom 156 mil. Kč, 

d.) 5, 6, 11, 12 celkom 200 mil. Kč, 

- pre prevádzkovanie zaisťovacej činnosti 1 mld. Kč. 

Pri súbežnom prevádzkovaní odvetví neživotných poistení s rôznymi výškami základného 

kapitálu sa požaduje najvyšší z nich, pri súbežnom prevádzkovaní odvetví životných 

a neživotných poistení sa výšky základného kapitálu zrátajú. 

Určenie miery významnosti jednotlivých faktorov bude predmetom skúmania 

v praktickej časti diplomovej práce. 

 

2.4.1 Technické rezervy poisťovne 

 

 Technické rezervy predstavujú jeden zo základných nástrojov hospodárenia poisťovne. 

Tvoria sa z prijatého poistného a zobrazujú sa na strane pasív v bilancii poisťovne. 

V technických rezervách sú zahrnuté prostriedky, ktoré budú poisťovne potrebovať v ďalšom 

období na krytie dôsledkov rizík a bez ktorých by neboli schopné efektívne fungovať. 

 Je potrebné uvedomovať si rozdielny charakter a tvorbu technických rezerv 

u rezervotvorných a rizikových poistení, ktorý vyplýva so samotných charakteristík týchto 

druhov poistení. U rezervotvorného poistenia sa vytvárajú  rezervy z celého prijatého 
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poistného po odčítaní správnych nákladov. Poistné sa v technických rezervách akumuluje po 

dlhšiu dobu ako u rizikového poistenia. U rizikového poistenia sa poistné spotrebováva už 

počas daného roku. Technické rezervy sa vytvárajú na vyrovnanie výkyvov v poistných 

plneniach a sú určené na vyrovnanie časového rozdielu medzi prijatým poistným 

a vyplateným poistným plnením. 

 Použitie a tvorbu rezerv pre životné a neživotné poistenie upravuje zákon 

o poisťovníctve. Technické rezervy vytvára poisťovňa zo zákona povinne k plneniu záväzkov 

z poisťovacej činnosti. Nachádzajú sa na strane pasív v rozvahe poisťovne. O každej z rezerv 

sa účtuje oddelene. Zdroje získané z technických rezerv ďalej poisťovňa investuje do 

prostriedkov finančného trhu. Podmienky investovania podliehajú prísnym obmedzeniam 

zákona a musia spĺňať zásady bezpečnosti, rentability, likvidity a divezifikácie. 

 

2.4.1.1 Technické rezervy životného poistenia 
 

 Ak poisťovňa prevádzkuje svoju činnosť podľa jedného alebo viacerých odvetví 

životného poistenia je podľa zákona o poisťovníctve § 13 ods. 2 povinná vytvárať následne 

uvedené  technické rezervy. 

 Rezerva na nezaslúžené poistné zodpovedá časti poistného, ktorá náleží do 

nasledujúcich účtovných období. Celková výška rezervy je vypočítaná ako súčet 

nezaslúžených častí poistného stanovených pre jednotlivé poistné zmluvy. 

 Rezerva na poistné plnenie sa tvorí na krytie záväzkov z poistných udalostí. Výška 

rezervy sa stanoví podľa druhu poistného produktu a počtu a výšky škôd v minulom období. 

Do rezervy sa započítava i hodnota nákladov spojených s likvidáciou poistných udalostí. 

 Rezerva poistného životných poistení je najdôležitejšou rezervou a je určená na 

krytie budúcich záväzkov zo životného poistenia. Počíta sa podľa jednotlivých zmlúv tak, že 

od budúcich záväzkov poisťovne sa odčíta hodnota budúceho poistného. Rozdiel medzi 

poistnou čiastkou splatnou v prípade vzniku poistnej udalosti a vytvorenou rezervou sa 

nazýva rizikový kapitál. 

 Rezerva na prémie a zľavy sa používa na krytie nákladov na prémie a zľavy 

poskytnuté v súlade s podmienkami poistnej zmluvy. Ak je súčasťou poistného plnenia 

i podiel na výnosoch či zisku z finančného umiestnenia poisťovne, potom sa tento podiel 

vypláca práve z prostriedkov tejto rezervy ak nie je zahrnutá v rezerve poistného životného 

poistenia. 
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 Rezerva životných poistení, ak je nositeľom investičného rizika poistník je určená 

na krytie záväzkov poisťovne voči poisteným, pokiaľ na základe poistnej zmluvy nesie 

investičné riziko poistník. 

 Rezerva na splnenie záväzkov z použitej technickej úrokovej miery je tvorená na 

úhradu záväzkov poisťovne, ktoré vyplývajú z použitej technickej úrokovej miery pokiaľ na 

ich úhradu nestačí súčasný alebo predpokladaný výnos aktív poisťovne. 

 Rezerva poistného neživotných poistení je tvorená v prípadoch, kedy sa k  

životnému poisteniu zjednáva pripoistenie pre prípad úrazu či choroby. 

 

2.4.1.2 Technické rezervy neživotného poistenia 
 

 Ak poisťovňa prevádzkuje svoju poisťovaciu činnosť v jednom alebo viacerých 

poistných odvetviach neživotného poistenia, vytvára podľa §13 ods. 3 zákona o poisťovníctve 

tieto technické rezervy. 

 Rezerva na nezaslúžené poistné je tak ako rezerva na prémie a zľavy tvorená 

rovnakým spôsobom ako u životných poistení. 

 Rezerva na poistné plnenie predstavuje najdôležitejšiu rezervu v rámci neživotných 

poistení. Rezerva je určená na krytie záväzkov z poistných udalostí v bežnom účtovnom 

období vzniknutých, nahlásených ale ešte nezlikvidovaných ako aj poistných udalostí 

v bežnom období vzniknutých, ale ešte nenahlásených. 

 Vyrovnávacia rezerva je určená na vyrovnávanie zvýšených nákladov na poistné 

plnenia, ktoré vzniknú kolísaním škodného priebehu. Tvorba tejto rezervy je regulovaná 

štátom, ktorý stanovuje maximálnu hornú hranicu veľkosti rezervy. 

Rezerva poistného neživotných poistení je tvorená k poistným produktom, u ktorých 

je poistné stanovené podľa vstupného veku prípadne pohlavia poisteného. 

 
Tabuľka 2.3: Vývoj technických rezerv členov Českej asociácie poisťovní (v mld. Kč) 

Technické rezervy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkom 157,5 176,3 198,6 221,5 245,1 265,5 278,4 

Životné poistenie 110,8 125,4 139,3     163,1 182,9 197,4 204,8 

Neživotné poistenie   46,7   50,9   59,3       58,5  62,2    68,1  73,6 

Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovní za rok 2008, vlastná úprava 
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2.4.2 Finančné umiestnenie aktív 
 

 Poisťovňa investuje svoje technické rezervy a časť vlastného kapitálu na finančnom 

trhu s cieľom zhodnotenia kapitálu, aby bola schopná v budúcnosti uhradiť svoje záväzky 

voči klientom. Veľkosť a množstvo investovaných prostriedkov sa zachycuje v súvahe 

poisťovne na strane aktív pod položkou finančné umiestnenie. 

 V zákone o poisťovníctve a vyhláške č. 75/2000 Zb., sú stanovené zásady finančného 

umiestnenia, jeho skladba a limity. Poisťovňa je podľa zákona o poisťovníctve povinná 

dodržiavať nasledujúce zásady. 

- Zásada bezpečnosti - jednotlivé položky finančného umiestnenia musia byť 

investované takým spôsobom, ktorý zaručuje ich spoľahlivé uloženie a záruku 

návratnosti vložených prostriedkov, 

- zásada rentability - jednotlivé položky finančného umiestnenia musia byť 

investované takým spôsobom, ktorý zabezpečuje ich výnos alebo zisk z predaja, 

- zásada likvidity - časť finančného umiestnenia musí byť pohotovo k dispozícii na 

výplatu poistných plnení pri vzniku poistnej udalosti, 

- zásada diverzifikácie – jednotlivé zložky finančného umiestnenia musia byť 

rozložené medzi viacero právnickými osobami, ktoré nie sú prepojené vzťahom 

ovládanej a ovládajúcej osoby, ani vzťahom osôb jednajúcich v zhode. 

 

2.4.2.1 Skladba finančného umiestnenia 
 

 Možnosti investovania peňažných prostriedkov technických rezerv do aktív 

finančného trhu upravuje § 21a ods. 1,2 zákona o poisťovníctve. Podrobný popis týchto aktív 

je obsahom Prílohy 2. 
 

Tabuľka 2.4: Skladba finančného umiestnenia aktív členov Českej asociácie poisťovní (v mld. Kč) 

Finančné umiestnenie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aktíva celkom 258,9 291,8 316,9 328,8 350,4 373,3 

Finančné umiestnenie celkom 215,7 249,7 267,9 273,7 284,6 302,6 

Dlhopisové cenné papiere 145,3 154,9 167,4 194,5 205,4 226,7 

Akcie a ostatné cenné papiere   12,6   26,8   32,8   30,4    29,1   23,3 

Fin. umiestnenie v podnikoch   18,6   24,5   25,8    11,1   11,4   13,9 

Depozitá u fin. inštitúcií   23,2   26,9   27,4    26,1   26,2   29,1 

Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovní za rok 2008, vlastná úprava 
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2.4.3 Zaistenie 
 

 Zaistenie predstavuje „poistenie poisťovne“, ktorým je chápaný prevod časti rizika 

poisťovateľa na zaisťovaciu spoločnosť, ktorá nemá s poisteným žiadny zmluvný vzťah. 

Poisťovňa (cedent) postúpi (ceduje) časť rizika prevzatého od poistených na zaisťovňu 

(cesionára). Za postúpenie rizika zaisťovni musí poisťovňa zaplatiť časť inkasovaného 

poistného označovaného ako zaistné. Zaisťovňa pritom nekryje postúpené riziko v celej 

výške, ale len do určitého limitu. Často je však zaistenie usporiadané do niekoľkých úrovní 

(vrstiev), ktoré sú umiestnené u niekoľkých zaisťovateľov. Ako uvádza napr. Cipra (2002), 

dôvody, ktoré vedú poisťovne k zjednaniu zaistenia sú nasledujúce. 

- Ochrana pred rizikami, ktoré presahujú poistnú kapacitu poisťovne, 

- poisťovňa nemusí odmietať klientov, 

- možnosť zavádzať netypické či v danom prostredí nevyskúšané produkty, 

- zaistiteľ máva skúsenosti s kvalifikovaným ocenením rizika, 

- zjednanie poistenia je často motivované daňovými, licenčnými či strategickými 

dôvodmi. 

 

2.4.3.1 Zaistenie životných poistení 
 

 U životného poistenia sa väčšinou používa proporcionálne zaistenie, u ktorého sa 

poistná čiastka, poistné plnenie a poistné delí medzi prvopoistiteľa a zaistiteľa podľa pomeru 

zjednaného v zmluve a súčasne pri rešpektovaní limitu zaistiteľa. Medzi proporcionálne 

zaistenie, ako uvádza napr. Cipra (2002), patrí: 

- kvótové zaistenie, u ktorého sa poistné, poistná čiastka a poistné plnenie delí medzi 

prvopoistiteľa a zaistiteľa v stále rovnakom pomere, 

- excedentné zaistenie kedy zaistiteľ u každej poistnej čiastky preberá tú časť, ktorá 

presahuje zmluvne zjednaný vlastný vrub prvopoistiteľa, 

- kombinácia predošlých dvoch typov zaistenia. 

 

2.4.3.2 Zaistenie neživotných poistení 
 

 U neživotného poistenia sa používa neproporcionálne zaistenie. U neproporcionálneho 

zaistenia nie sú parametre cesie dopredu určené rozdelením poistných čiastok medzi 
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účastníkov, ale podstatná je až výška skutočne vzniknutých škôd. Výška zaistného sa určuje 

spravidla nezávisle na poistnom, na základe štatistického šetrenia pravdepodobnosti. 

Používajú sa nasledujúce typy neproporcionálneho zaistenia, viď napr. Cipra (2002): 

- zaistenie škodného nadmerku – rozlišuje zaistenie škodného nadmerku jednotlivých 

rizík (chráni prvopoistiteľa pred dopadom jednotlivých veľkých škôd) a zaistenie 

škodného nadmerku katastrofickej udalosti (chráni prvopoistiteľa pred kumuláciou 

väčšieho počtu škôd v dôsledku katastrofickej udalosti), 

- zaistenie ročného nadmerku - cieľom je chrániť prvopoistiteľa pred kumuláciou 

väčšieho počtu škôd v dôsledku nepriaznivého roku so zvýšeným škodným 

priebehom. 

 

2.5 Štátny dozor v poisťovníctve 
 

 V Českej republike zastával do 31. marca 2006 dozor nad poisťovníctvom 

a penzijným pripoistením Úrad štátneho dozoru v poisťovníctve a penzijnom pripoistení ako 

organizačná zložka Ministerstva financií. Od 1.apríla 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 

57/2006 Zb., o zmene zákonov v súvislosti si zjednotením dohľadu nad finančným trhom. 

Ustanovením tohto zákona bol dohľad nad finančným trhom zjednotený, čo umožnilo znížiť 

náklady na realizáciu dohľadu a zároveň prinieslo zvýšenie efektivity. Agendu Úradu štátneho 

dozoru prevzala Česká národná banka, ktorá má za úlohu zaisťovať bezpečnosť komerčného 

poistného systému a hlavne chrániť klientov poisťovní. Do jej pôsobnosti spadajú nasledujúce 

činnosti: 

- povoľovacia činnosť – ČNB udeľuje povolenie k prevádzkovaniu poisťovacej 

a zaisťovacej činnosti na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať zákonom 

vymedzené údaje o spoločnosti, jej personálnom obsadení a obchodný plán, 

- kontrolná činnosť – predmetom kontroly je dodržiavanie právnych predpisov, súlad 

prevádzkovaných činností s udeleným povolením, hospodárenie poisťovní a zaisťovní 

z hľadiska splniteľnosti ich záväzkov, spôsob tvorby a použitia technických rezerv, 

finančné umiestnenie prostriedkov technických rezerv či plnenie opatrení vydaných 

orgánom dozoru, 

- legislatívna činnosť – je zameraná na prípravu návrhov právnych predpisov 

upravujúcich oblasť poisťovníctva a účasť v pripomienkových riadeniach tvorby 

návrhov právnych predpisov, 



 26 

- ostatné činnosti – sú zamerané na poskytovanie poradenských a konzultačných 

služieb poisťovniam. 

 Česká národná banka by mala prípadnú nesolventnosť včas odhaliť a vhodnými 

intervenciami zabrániť zadlžovaniu poisťovne a prípadnému čerpaniu finančných 

prostriedkov zo spoločných garančných fondov. 

 Pri porušení povinností alebo zistení nedostatkov v hospodárení poisťovne alebo 

zaisťovne môže orgán štátneho dozoru: 

- vydať požiadavku na zmenu v personálnom obsadení vedenia poisťovne alebo 

zaisťovne, 

- rozhodnúť o prednostnom použití zisku či znížení základného kapitálu, 

- nariadiť predloženie ozdravného plánu, pri ohrození splniteľnosti záväzkov, 

- zaviesť nútenú správu, pri neplnení uložených opatrení alebo skresľovaní 

hospodárskeho výsledku, 

- pozastaviť oprávnenie k uzatváraniu poistných zmlúv, 

- previesť časť poistného kmeňa na inú poisťovňu, 

- odobrať povolenie k prevádzkovaniu poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti. 
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3 METÓDOLÓGIA SOLVENTNOSTI POISTITEĽA 
 

 Kapitola je zameraná na popis metód merania solventnosti. V piatich podkapitolách je 

postupne popísaná nielen súčasne používaná metóda založená na meraní miery solventnosti, 

ale aj ďalšie metódy merania. V poslednej časti kapitoly je načrtnutý novo pripravovaný 

koncept riadenia solventnosti – Solvency II a uvedené sú jeho základné prednosti v porovnaní 

so súčasne platným konceptom riadenia Solvency I. 

 Solventnosť vykazuje poisťovňa v písomnej aj elektronickej podobe a to pravidelne ku 

dňu konca účtovného obdobia. Väčšinou je to však až po vydaní výroku audítora a overení 

účtovnej uzávierky za príslušný rok. Na žiadosť orgánu dozoru musí poisťovňa vykázať 

solventnosť kedykoľvek. 

 Hodnotenie solventnosti poisťovne môže vykonávať Česká národná banka ako 

dozorný orgán, ale aj ratingové agentúry a poistní makléri. Medzi najpoužívanejšie metódy 

hodnotenia solventnosti patria: 

- metóda miery solventnosti, 

- metóda RBC, 

- ratingové hodnotenie, 

- analýza účtovných ukazovateľov, 

- simulačné modely. 

 

3.1 Miera solventnosti v neživotnom poistení 
 

Podľa súčasne platnej legislatívy vykazujú poisťovne disponibilnú mieru solventnosti 

a požadovanú mieru solventnosti zvlášť pre životné a neživotné poistenie. Orgán dozoru ďalej 

stanovuje predpisy, ktoré explicitne popisujú postup sledovania, vykazovania a výpočtu 

disponibilnej a požadovanej miery solventnosti. U neživotnej poisťovne je solventnosť 

zisťovaná v závislosti na úrovni predpísaného poistného a vyplatených poistných plnení.  
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3.1.1 Disponibilná miera solventnosti neživotného poistenia 
 

 Táto metóda ocenenia solventnosti vychádza z direktív Európskej únie, kde je 

disponibilná miera solventnosti (DMS) definovaná ako aktíva očistené o všetky predvídateľné 

záväzky, od ktorých je ešte potrebné odčítať položky nehmotného majetku. Vymedzuje teda 

voľný kapitál, ktorý má poisťovňa k dispozícii na úhradu svojich záväzkov. Údaje potrebné 

na výpočet DMS sú uvedené v bilancii poisťovne. 

 Disponibilná miera solventnosti neživotného poistenia (DMSNP) je tvorená zložkami: 

- splatený základný kapitál – splatená časť upísaného základného kapitálu po odrátaní 

hodnoty vlastných akcií držaných poisťovňou, 

- zákonný rezervný fond - hodnota fondu vytvoreného podľa obchodného zákonníku, 

- ostatné rezervy – ostatné rezervné fondy tvorené zo zisku, 

- nerozdelený zisk a strata – výška zisku predchádzajúcich účtovných období po 

odčítaní minulých neuhradených strát a výška nerozdeleného zisku posledného 

účtovného obdobia po odrátaní neuhradenej straty a dividendových podielov. 

- dodatočné príspevky – uvádzajú sa len u družstva, 

- nehmotný majetok vložený do základného kapitálu. 

Poisťovňa môže požiadať o povolenie, aby pri určení výšky DMSNP mohla k súčtu 

pripočítať ďalšie položky, a to polovicu nesplateného základného kapitálu a oceňovacie 

rozdiely. 

Výpočet DMSNP je daný vzťahom (3.1). 

 

,
2
1

2
1

NPNPnNPNPNPNPpNPmNPNPNPsNP ORZKNMJPDPNZNZORFRFZKDMS             (3.1) 

 

kde ZKNPs je základný kapitál vyhradený pre neživotné poistenie; RFNP je zákonný rezervný 

fond vyhradený pre neživotné poistenie; ORFNP sú ostatné rezervné fondy pre neživotné 

poistenie (sú to ostatné fondy zo zisku a ostatné kapitálové fondy); NZNPm je nerozdelený zisk 

minulých účtovných období vyhradený pre neživotné poistenie; NZNPp je nerozdelený zisk 

posledného účtovného obdobia vyhradený pre neživotné poistenie; DPNP sú dodatočné 

príspevky počas účtovného obdobia vyhradené pre neživotné poistenie (uvádza sa len 

u družstiev); JPNP sú iné položky vyhradené pre neživotné poistenie; NMNP je nehmotný 

majetok vložený do základného kapitálu vyhradený pre neživotné poistenie; ZKNPn je 
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nesplatený základný kapitál vyhradený pre neživotné poistenie; ORNP sú oceňovacie rozdiely 

vyhradené pre neživotné poistenie (vznikajú z prípadného rozdielu tržnej hodnoty aktív 

a hodnoty aktív zapísaných v účtovníctve). 

 

3.1.2 Požadovaná miera solventnosti neživotného poistenia 
 

Požadovaná miera solventnosti (PMS) predstavuje minimálny objem voľných 

finančných prostriedkov, ktoré má poisťovňa k dispozícii. Pri jej stanovení je nutné prihliadať 

na realizovaný objem predpísaného poistného a objem vyplatených poistných plnení. 

Požadovaná miera solventnosti neživotného poistenia (PMSNP) sa stanovuje ako 

maximum dvoch hodnôt, pričom prvá sa počíta z objemu predpísaného poistného prípadne 

zaistného a druhá z priemerných nákladov na poistné plnenia prípadne na zaistné plnenia ako 

je ukázané vo vzťahu (3.2). 

 

 NPBNPANP PMSPMSPMS ;max ,                                                                                       (3.2) 

 

kde PMSNPA je požadovaná miera solventnosti vypočítaná z objemu poistného a PMSNPB je 

požadovaná miera solventnosti vypočítaná z priemerných nákladov na poistné plnenia. 

 

3.1.2.1 Výpočet z objemu poistného 
 

 PMSNPA je zistená redukciou prijatého poistného a zaistného, ktoré je následne 

upravené o vplyv miery zaistenia pomocou korekčného koeficientu. Korekčný koeficient 

vyjadruje pomer nákladov poisťovne na poistné plnenia na vlastný vrub (po odčítaní plnenia 

zaistiteľov) k celkovým nákladom na poistné plnenia za príslušný účtovný rok v neživotnom 

poistení. Ak je hodnota korekčného koeficientu nižšia než 0,5, je vo výpočte PMS použitá 

práve táto hodnota. Ak je hodnota korekčného koeficientu rovná alebo väčšia než 0,5, použije 

sa vo výpočte skutočná vypočítaná hodnota. 

 Pre výpočet PMSNPA sa používajú nasledujúce údaje z výkazu zisku a straty, konkrétne 

z technického účtu k neživotnému poisteniu: 

- predpísané hrubé poistné – výška predpísaného hrubého poistného prípadne výška 

hrubého zaslúženého poistného z priameho poistenia, 
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- predpísané hrubé zaistné – výška predpísaného zaistného, ktorá plynie z aktívneho 

zaistenia v neživotnom poistení, 

- čiastky poistného zodpovedajúceho daniam a poplatkom – v prípade ak sú 

vyberané s poistným a sú zahrnuté v predpísanom hrubom poistnom. 

Od súčtu predpísaného hrubého poistného a zaistného sa odrátajú čiastky poistného 

zodpovedajúceho daniam a poplatkom. Získaná hodnota sa rozdelí na dve časti; do 50 mil. 

eur, z ktorých sa do konštrukcie PMSNPA zaradí 18 % a nad 50 mil. eur, z ktorých sa do 

konštrukcie PMSNPA zaradí 16 %. Z tejto vzniknutej čiastky sa ďalej pre výslednú hodnotu 

PMSNPA použije iba pomerná časť, ktorá zodpovedá podielu poistného plnenia na vlastný 

vrub, minimálne je to 50 % (viď korekčný koeficient). PMSNPA je daná vzťahom (3.3). 

 

      ,5,0;max0;50000000max16,050000000;min18,0 1KSSPMS NPA                  (3.3) 

 

kde S je súčet predpísaného hrubého poistného a K1 je korekčný koeficient. 

 

3.1.2.2 Výpočet z priemerných nákladov na poistné plnenia 
 

 Výpočet PMSNPB vychádza z výšky poistných plnení a zahŕňajú sa do neho 

nasledujúce položky: 

- hrubé náklady na poistné plnenia v referenčnom období – predstavujú výšku 

celkových nákladov na poistné plnenia z neživotných poistení v referenčnom období 

a podielu zaisťovní, 

- hrubé náklady na poistné plnenia z aktívneho zaistenia v referenčnom období - 

predstavujú výšku celkových nákladov na poistné plnenia z neživotných poistení 

v referenčnom období a z aktívneho zaistenia v referenčnom období, 

- hrubá výška rezervy na poistné plnenie – predstavuje počiatočný a konečný stav 

rezervy na poistné plnenia zodpovedajúce neživotným poisteniam, aktívnemu 

zaisteniu a podielu zaisťovní. 

Priemerné poistné plnenie sa po zohľadnení počtu rokov referenčného obdobia rozdelí 

na dve časti; do 35 mil. eur, z ktorých sa do konštrukcie PMSNPB zaradí 26 % a nad 35 mil. 

eur, z ktorých sa do konštrukcie PMSNBP zaradí 23 %. Zo vzniknutej čiastky sa opäť pre 

výslednú PMSNPB použije len pomerná časť zodpovedajúca podielu poistného plnenia na 

vlastný vrub za príslušný účtovný rok, minimálne však 50 %.  
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Referenčné obdobie predstavuje počet rokov, za ktoré sa budú do výpočtu PMS 

uvádzať údaje o poistných plneniach. Dĺžka referenčného obdobia je spravidla tri roky. 

U poisťovní, ktoré v podstatnej miere prevádzkujú poistenie úveru, proti víchrici, krupobití či 

mrazu je však sedem rokov. Podstatnou mierou sa rozumie dosiahnutie objemu 

predpísaného poistného za dané odvetvie vo výške 4 % z celkového predpísaného hrubého 

poistného v neživotnom poistení aspoň v jednom roku referenčného obdobia, ale pritom 

v minimálnej výške 1 mil. Kč za jeden rok alebo referenčné obdobie. 

PMSNPB sa vypočíta podľa vzťahu (3.4). 

 

      ,5,0;max0;35000000max23,035000000;min26,0 2KXXPMS NPB               (3.4) 

 

kde X označuje priemerné ročné hrubé náklady na poistné plnenie z neživotných poistení 

(vrátane podielu zaistiteľov na poistnom plnení a prírastku rezervy na poistné plnenie) 

vypočítané ako aritmetický priemer za príslušné referenčné obdobie v neživotnom poistení 

a K2 predstavuje pomer medzi výškou čistých (očistených od podielu poisťovní) a celkových 

nákladov na poistné plnenia vždy ku koncu daného roku zahrnutého do referenčného obdobia. 

Priemerné ročné hrubé náklady na poistné plnenie z neživotných poistení za príslušné 

obdobie vyjadruje vzťah (3.5). 

 

,
RO

TRVTRPPPPX PPZRPPKZHH 
                                                                               (3.5) 

 

kde PPH sú hrubé náklady na poistné plnenia z neživotných poistení v referenčnom období; 

PPZH sú hrubé náklady na poistné plnenia z aktívneho zaistenia neživotných poistení 

v referenčnom období; TRPPK je hrubá výška rezervy na poistné plnenie z neživotného 

poistenia na konci referenčného obdobia; VR sú výnosy dosiahnuté z regresie; TRPPZ je hrubá 

výška rezervy na poistné plnenia z neživotných poistení na začiatku referenčného obdobia 

a RO je dĺžka referenčného obdobia. 
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3.1.3 Garančný fond u neživotného poistenia  
 

 Garančný fond (GF) vytvára poisťovňa z vlastných prostriedkov a jeho výška je 

určená nasledujúcim vzťahom: 

 

,;
3
1max min 






  NPNPNP GFPMSGF                                                                                       (3.6) 

 

kde GFNP je výška garančného fondu u neživotného poistenia a GFNPmin  je minimálna výška 

tohto fondu stanovená zo zákona. 

 Hodnota garančného fondu u neživotného poistenia nesmie byť nižšia než: 

- 90 mil. Kč, ak je prevádzkovaná poisťovacia činnosť podľa jedného alebo viacerých 

poistných odvetví č. 10 až 15 neživotného poistenia, 

- 60 mil. Kč, ak je prevádzkovaná poisťovacia činnosť podľa jedného alebo viacerých 

poistných odvetví neživotného poistenia iných než uvedených pod číslom 10 až 15. 

 

3.1.4 Testovanie solventnosti 
 

Testom solventnosti sa hodnotí vzájomný vzťah medzi DMS a PMS, pričom ide o 

vzájomné porovnávanie týchto dvoch veličín. Tento test posudzuje výšku vlastných zdrojov 

poistiteľa, ktoré je možné použiť ku krytiu mimoriadnych výkyvov v poistení. Výsledok testu 

ukazuje, či konkrétna poisťovňa disponuje dostatočným objemom kapitálu na krytie budúcich 

záväzkov s cieľom zabrániť neefektívnemu hospodáreniu poisťovateľa s aktívami. 

Ak je disponibilná miera solventnosti väčšia než požadovaná miera solventnosti, ide 

o priaznivú situáciu v hospodárení poisťovne, pretože výška vlastného kapitálu zodpovedá 

rozsahu činnosti poisťovne. Pokiaľ je však disponibilná miera solventnosti menšia než 

požadovaná miera solventnosti, značí to možnosť ekonomických problémov v hospodárení 

poisťovne. Následne vznikajú problémy pri krytí záväzkov voči poisteným v budúcnosti či 

komplikácie pri úhradách poistných plnení. Výška vlastného kapitálu neposkytuje dostatočnú 

záruku na záväzky vznikajúce z poistenia, a preto sa následne podľa vzťahu (3.6) stanovuje 

výška garančného fondu. Pokiaľ disponibilná miera solventnosti neživotného poistenia 

nedosahuje ani výšku garančného fondu, nastáva v poisťovni problém s hospodárením a je 
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nutné prijať mimoriadne nápravné opatrenia (viď kapitola 2.5). Vo väčšine prípadov si orgán 

dozoru vyžiada od poisťovne predloženie ozdravného plánu. 

 

3.2 Miera solventnosti v životnom poistení 
 

U životnej poisťovne je solventnosť zisťovaná v závislosti na úrovni predpísaného 

poistného, objemu poistno-technických rezerv a veľkosti rizikového kapitálu poisťovne. 

 

3.2.1 Disponibilná miera solventnosti životného poistenia 
 

 Disponibilná miera solventnosti v životnom poistení (DMSŽP) je zostavovaná podľa 

smerníc Európskej únie. Konkrétne je zisťovaná z bilancie poisťovne ako hodnota aktív 

očistená od všetkých predvídateľných záväzkov a po odčítaní nehmotného majetku a je 

tvorená rovnakými položkami ako DMSNP. Navyše ju tvoria ešte nasledujúce položky: 

- rezervy podielu na zisku – v prípade, že nie sú určené klientom ale na krytie 

prípadných strát, 

- 50 % budúceho zisku zo životného poistenia – odhaduje sa priemerným ziskom zo 

životného poistenia za posledných päť rokov a vynásobený priemernou zostávajúcou 

dobou trvania poistných zmlúv, 

- čiastka plynúca z nezillmerovania alebo len čiastočného zillmerovania rezerv 

poistného životných poistení. 

Zahrnutie posledných dvoch zložiek ako aj oceňovacích rozdielov a polovice 

nesplateného základného kapitálu do výpočtu DMSŽP musí schváliť orgán dozoru. 

Zillmerovanie položiek znamená časové rozloženie nákladov spojených so vznikom 

poistenia za celú dobu platenia poistného. Čiastka nesmie prekročiť hodnotu 3,5 % rizikového 

kapitálu, pre ktorý je zillmerovanie možné. 

Výpočet DMSŽP je vyjadrený vzťahom (3.7). 

 

,
2
1

2
1 FPRBZORZKNMJPDPNZNZORFRFZKDMS zilŽPŽPnŽPŽPŽPŽPpmŽPmŽPŽPŽPsŽP       (3.7) 

 

kde ZKŽPs je splatený základný kapitál pre životné poistenie; RFŽP zákonný rezervný fond 

vyhradený pre životné poistenie; ORFŽP sú ostatné rezervné fondy pre životné poistenie; 
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NZŽPm je nerozdelený zisk minulých účtovných období vyhradený pre životné poistenie; 

NZŽPpm je nerozdelený zisk posledného účtovného obdobia vyhradený pre životné poistenie; 

DPŽP sú dodatočné príspevky počas účtovného obdobia pre životné poistenie (uvádza sa len 

u družstiev); JPŽP sú iné položky vyhradené pre životné poistenie; NMŽP je nehmotný majetok 

vložený do základného kapitálu vyhradený pre životné poistenie; ZKŽPn  je nesplatený 

základný kapitál vyhradený pre životné poistenie; ORŽP sú oceňovacie rozdiely vyhradené pre 

životné poistenie (vznikajú z prípadného rozdielu tržnej hodnoty aktív a hodnoty aktív 

zapísaných v účtovníctve); BZ sú budúce zisky zo životného poistenia (viď vzorec (3.8)); Rzil 

je čiastka plynúca z nezillmerovania alebo čiastočného zillmerovania rezerv poistného 

životných poistení (viď vzorec 3.9); FP je fond na budúce prídely. 

  Budúce zisky zo životného poistenia sú určené podľa nasledujúceho vzťahu: 

 

;5,0 pp tZBZ                       (3.8) 

 

kde Zp je predpokladaný ročný zisk a tp je priemerná zostávajúca doba trvania poistných 

zmlúv (ak je táto doba kratšia ako 6 rokov, použije sa hodnota 6). 

 Čiastka plynúca z nezillmerovania alebo čiastočného zillmerovania rezerv poistného 

životných poistení ja určená podľa nasledujúceho vzťahu: 

 

,NPNRRRzil             (3.9) 

 

kde RR predstavuje rozdiel medzi hodnotou nezillmerovanej alebo čiastočne zillmerovanej 

rezervy poistného a výškou rezervy zillmerovanej sadzbou počiatočných nákladov 

obsiahnutej v poistnom a NPN sú neamortizované počiatočné náklady v aktívach. 

 

3.2.2 Požadovaná miera solventnosti životného poistenia 
 

Požadovaná miera solventnosti životného poistenia (PMSŽP) je stanovená súčtom 

dielčích požadovaných mier solventností stanovených podľa: 

- objemu technických rezerv životného poistenia (PMSŽPA), 

- veľkosti rizikového kapitálu (PMSŽPB), 

- objemu predpísaného hrubého poistného (PMSŽPC). 
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3.2.2.1 Výpočet podľa objemu technických rezerv 
 

Pri stanovení požadovanej miery solventnosti životného poistenia podľa objemu 

technických rezerv životného poistenia dochádza ku korekcii hrubej výšky konkrétneho typu 

rezervy životného poistenia pomocou korekčného koeficientu. Požadovaná miera solventnosti 

je stanovená pre nasledujúce druhy poistení. 

I. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti 

a dožitia, poistenie spojených životov, životné poistenie s vrátením poistného, 

svadobné poistenie, poistenie na výživu detí, dôchodkové poistenie. 

II. Životné poistenie spojené s investičným fondom. 

III. Kapitálové činnosti. 

 

I. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti 

a dožitia, poistenie spojených životov, životné poistenie s vrátením poistného, svadobné 

poistenie, poistenie na výživu detí, dôchodkové poistenie 

 

Pre tieto druhy poistení je požadovaná miera solventnosti životného poistenia podľa 

objemu technických rezerv životného poistenia (PMSŽPA1) stanovená podľa vzťahu (3.10). 

 

 ,85,0;max4,0 31 KTRPMS PŽPA                    (3.10) 

 

kde TRp je hrubá výška rezerv poistného na životné poistenie, okrem rezerv pripadajúcich na 

životné poistenie ak je nositeľom investičného rizika poistník a K3 je korekčný koeficient, 

ktorý je vypočítaný podľa vzťahu (3.11). 

 

,3
P

N

TR
TRK                       (3.11) 

 

kde TRN je čistá výška technických rezerv životného poistenia okrem rezerv pripadajúcich na 

životné poistenie ak je nositeľom investičného rizika poistník. 
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II. Životné poistenie spojené s investičným fondom 

 

Požadovaná miera solventnosti životného poistenia (PMSŽPA2) je vypočítaná podľa 

vzťahu (3.12). 

 

   ,85,0;max1,085,0;max04,0 42412 KTRKTRPMS AAŽPA                                       (3.12) 

 

kde TRA1 je hrubá výška technických rezerv životného poistenia zodpovedajúca obchodu, keď 

poisťovňa nesie investičné riziko; TRA2 je hrubá výška technických rezerv životného poistenia 

zodpovedajúca obchodu, keď investičné riziko nesie poistník a K4 je korekčný koeficient, 

ktorý je daný podielom čistej výšky technických rezerv životného poistenia pripadajúcich na 

životné poistenie ak je nositeľom investičného rizika poistník a hrubej výšky technických 

rezerv. 

 

III. Kapitálové činnosti 

 

Ak poisťovateľ prevádzkuje tento druh životného poistenia je požadovaná miera 

solventnosti životného poistenia (PMSŽPA3) vypočítaná podľa vzťahu (3.13). 

 

,04,03  PKČŽPA TRPMS                    (3.13) 

 

kde TRPKČ  je výška rezerv poistného životného poistenia pripadajúca na kapitálové činnosti. 

 

3.2.2.2 Výpočet podľa veľkosti rizikového kapitálu 
 

Rizikový kapitál predstavuje rozdiel medzi čiastkou splatenou v prípade poistnej 

udalosti a rezervy poistného životného poistenia, ktorá bola vytvorená k danej poistnej 

zmluve.  

PMSŽPB je stanovená pre nasledujúce druhy poistení. 

I. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti 

a dožitia, poistenie spojených životov, životné poistenie s vrátením poistného, 

svadobné poistenie, poistenie na výživu detí, dôchodkové poistenie. 

II. Životné poistenie spojené s investičným fondom. 
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I. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti 

a dožitia, poistenie spojených životov, životné poistenie s vrátením poistného, svadobné 

poistenie, poistenie na výživu detí, dôchodkové poistenie 

 

Pre tieto druhy poistení je požadovaná miera solventnosti životného poistenia podľa 

objemu technických rezerv životného poistenia (PMSŽPB1) stanovená podľa vzťahu (3.14). 

 

     ,5,0;max01,05,0;max0015,05,0;max003,0 5352511 KRKKRKKRKPMSŽPB     (3.14) 

 

kde RK1  je rizikový kapitál k životnému poisteniu s výnimkou dočasných poistení pre prípad 

smrti a poistnou dobou najviac 5 rokov; RK2 je rizikový kapitál k dočasným poisteniam pre 

prípad smrti a poistnou dobou dlhšou než 3 roky a kratšou než 5 rokov; RK3 je rizikový 

kapitál k dočasným poisteniam pre prípad smrti a poistnou dobou najviac 3 roky a K5 je 

korekčný koeficient, ktorý je vypočítaný podľa vzťahu (3.15). 

 

P

N

RK
RKK 5 ,                     (3.15) 

 

kde RKN je čistá výška nezáporného kapitálu a RKp je hrubá výška nezáporného kapitálu. 

 

II. Životné poistenie spojené s investičným fondom 

 

Požadovaná miera solventnosti pre tento typ životného poistenia (PMSŽPB2) je 

vypočítaná podľa vzťahu (3.16). 

 

 ,5,0max003,0 ;52 KRKPMSŽPB                   (3.16) 

 

kde RK je hrubá výška nezáporného rizikového kapitálu. 
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3.2.2.3 Výpočet podľa objemu predpísaného hrubého poistného 
 

  Výpočet požadovanej miery solventnosti životného poistenia podľa objemu 

predpísaného hrubého poistného (PMSŽPC) vychádza z rovnakých základov ako stanovenie 

PMSNPA (viď kap. 3.1.2.1) platí pre ňu aj obdobný vzťah. 

 

      ,5,0;max0;50000000max16,050000000;min18,0 6KSSPMS ŽPŽPŽPC         (3.17) 

 

kde SŽP je súčet predpísaného hrubého poistného, zaistného a čiastky poistného 

zodpovedajúceho daniam a poplatkom z životných poistení a  K6 je korekčný koeficient 

vyjadrený vzťahom (3.18). 

,
.

.
6

celk

vrubvlas

NNP
NNPK                       (3.18) 

 

kde NNPvlas.vrub sú náklady na poistné plnenia u životného poistenia na vlastný vrub a NNPcelk. 

predstavujú celkové náklady na poistné plnenia u životného poistenia. 

 

Výsledná požadovaná miera solventnosti životného poistenia je vypočítaná 

z výsledkov pre jednotlivé odvetvia životných poistení podľa vzťahu (3.19). 

 

,21321 ŽPCŽPBŽPBŽPAŽPAŽPAŽP PMSPMSPMSPMSPMSPMSPMS              (3.19) 

 

3.2.3 Garančný fond u životného poistenia 
 

 Garančný fond slúži na zabezpečenie minimálnej splniteľnosti záväzkov poisťovne. 

Jeho výška závisí od druhu prevádzkovaných poistných odvetví. Pre životné poistenie v ČR 

dosahuje jeho výška 3 milióny eur. Jeho výška je určená vzťahom (3.20). 

 

,;
3
1max min 






  GPPMSGF ŽPŽP                   (3.20) 
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kde GPŽP je garančný fond životného poistenia a GPmin je minimálne výška garančného fondu 

životného poistenia zo zákona. 

 

3.2.4 Testovanie solventnosti 

 
  Pri testovaní solventnosti u životného poistenia sa postupuje rovnako ako u testovania 

solventnosti neživotného poistenia (viď kap. 3.1.4) s tým rozdielom, že sú porovnávané 

hodnoty DMS, PMS a GR, ktoré zodpovedajú práve samotnému životnému poisteniu. 

 

3.3 Miera solventnosti univerzálnej poisťovne 
 

V prípade stanovovania solventnosti univerzálnej poisťovne je disponibilná miera 

solventnosti stanovená ako súčet disponibilných mier solventností jednotlivých odvetví ako 

zachycuje vzťah (3.21). 

 

,ŽPNP DMSDMSDMS                     (3.21) 

 

Pri určovaní DMS univerzálnej poisťovne je základný kapitál pre životné a neživotné 

poistenie rozdelený tak, aby boli dodržané požiadavky na minimálnu výšku základného 

kapitálu. Ostatné položky, ktoré sú pre výpočet potrebné a nedajú sa jednotlivým činnostiam 

jednoznačne priradiť, rozdelí poisťovňa v pomere výšky časti kapitálu pre jednotlivé činnosti. 

Požadovaná miera solventnosti ako aj hodnota garančného fondu univerzálnej 

poisťovne je stanovená rovnakým spôsobom ako disponibilná miera solventnosti a je 

vyjadrená vzťahmi (3.22) a (3.23). 

 

,ŽPNP PMSPMSPMS                     (3.22) 

 

,ŽPNP GFGFGF                      (3.23) 

 

Samotné zistenie solventnosti univerzálnej poisťovne spočíva vo vzájomnom 

porovnávaní DMS, PMS a GF. Postup je rozpracovaný v kapitolách 3.1.4 s 3.2.4. 
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3.4 Ďalšie metódy merania solventnosti 
 

Meranie solventnosti je zamerané na zisťovanie adekvátnosti kapitálovej vybavenosti 

jednotlivých poisťovateľov, ako už bolo vyššie uvedené. Táto kapitola je venovaná stručnému 

popisu ostatných používaných metód merania solventnosti. 

3.4.1 Analýza základných účtovných ukazovateľov 
 

Na analýzu sa používajú verejne dostupné informácie z rozvahy a výkazu ziskov 

a strát. Pre účely merania solventnosti sa používa ukazovateľ solventnosti, ukazovateľ 

technických rezerv a ukazovateľ čistého poistného. 

Ukazovateľ solventnosti (US) vyjadruje pomer medzi kapitálovými fondmi poistiteľa 

a čistým poistným ako je zachytené vo vzťahu (3.24). 

 

                     (3.24) 

 

 

kde VKP je voľný kapitál poistiteľa (kapitálové fondy zahrňujúce základný kapitál 

u akciových poisťovní, počiatočný fond a vklady u vzájomných poisťovní, nerozdelený zisk, 

zákonné rezervné fondy); ČP je čisté poistné vyjadrujúce rozdiel medzi hrubým poistným 

a záväzkami voči zaisťovateľom. Použite čistého poistného vo výpočte môže skresľovať 

hodnotu ukazovateľa, pretože poisťovateľ môže mať zámerne stanovené nízke poistné sadzby 

a tým môže vylepšiť hodnotu ukazovateľa. Preto je nutné zohľadňovať kvalitu a výšku 

technických rezerv. 

Ukazovateľ technických rezerv (UTR) vyjadruje pomer medzi výškou technických 

rezerv (TR) a čistým poistným. 

 

,
ČP
TRUTR                                                                                                                            (3.25) 

 

Ukazovateľ čistého poistného (UČP) stanovuje, aký podiel celkového rizika si 

poistiteľ ponecháva na vlastný vrub a koľko prevádza na zaistiteľa. Výpočet ukazuje vzťah 

(3.26). 

 

,
ČP

VKPU S 
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,
brutto

netto
ČP P

PU                                                                                                                         (3.26) 

 

kde Pnetto je čisté (netto) poistné a Pbrutto je hrubé (brutto) poistné. 

 

3.4.2 Metóda RBC 
 

Metóda RBC je založená na rizikovo váženom kapitále, ktorý, ako uvádza napr. Cipra 

(2002), stanovuje potrebnú výšku kapitálovej vybavenosti poistiteľa kvantifikáciou rizík 

spojených s poistnou činnosťou. Metóda je podobná spôsobu určovania kapitálovej 

primeranosti vo financiách, kedy sa jednotlivé triedy aktív vážia predpísanými rizikovými 

váhami. Používa sa predovšetkým v USA a Japonsku. Metódou sa zisťuje solventnosť zvlášť 

pre životné a neživotné poistenie. Tento princíp k solventnosti a regulácii v poisťovníctve 

spočíva v porovnávaní voľného a rizikovo váženého kapitálu poisťovne, pričom určité úrovne 

tohto pomeru vedú k nutnosti zásahu orgánu dozoru. 

Voľný kapitál poisťovne predstavuje vlastný kapitál, ktorý je získaný ako rozdiel 

hodnoty celkových aktív poisťovne a hodnoty všetkých záväzkov poistiteľa. Rizikovo vážený 

kapitál poisťovne je vypočítaný násobením predpísaných položiek predpísanými faktormi 

a ich následnou kumuláciou. Jednotlivé položky zahrnuté do výpočtu sú rozdelené podľa typu 

rizika do jednotlivých skupín (napr. riziko aktív, riziko technických rezerv). Dielčie hodnoty, 

ktoré vznikajú ako súčty v rámci jednotlivých skupín, a ktoré kvantifikujú jednotlivé riziká sa 

nakoniec kumulujú do celkového rizikovo váženého kapitálu. Zohľadnená je tak korelačná 

štruktúra medzi jednotlivými rizikami, riziká spojené s rýchlym rastom predpísaného 

poistného a technických rezerv. 

 

3.4.3 Ratingové hodnotenie 
 

Rating znamená hodnotenie, ktorého cieľom je zistiť na základe komplexného rozboru 

všetkých známych rizík hodnoteného subjektu mieru pravdepodobnosti, s akou daný subjekt 

dodrží svoje záväzky. Ratingové hodnotenie poisťovní je založené na rovnakom princípe ako 

prístup rizikovo váženého kapitálu s tým rozdielom, že používané rizikové váhy závisia na 

oficiálnom ratingu jednotlivých aspektov príslušných rizikových kategórií. 
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 Zdroje dát pri vytváraní ratingu sú čerpané ako z hodnoteného subjektu, tak z verejne 

prístupných zdrojov. Mnohé renomované ratingové agentúry, ktoré pôsobili pôvodne 

v odvetví financií, dnes pôsobia aj v poisťovníctve (Standard & Poor’s, Moody’s). U ratingu 

poisťovní sa využíva štandardný úverový rating (credit rating) alebo špeciálne typy ratingu 

FSR (financial strenght rating) a CPA (claims paying ability). 

Credit rating hodnotí súčasne kvantitatívne ukazovatele hospodárenia poisťovne (napr. 

stabilitu vývoja rentability, zadlženosti či solventnosti) a kvalitatívne ukazovatele poisťovne 

(napr. postavenie na trhu, silu distribučných kanálov, skladbu produktového portfólia, 

stratégiu managementu). Oproti tomu FSR a CPA sú zamerané na hodnotenia poisťovní a ich 

schopnosti dodržať svoje záväzky plynúce z potenciálnych poistných plnení. Sú viac 

technicky orientované a viac pracujú s kvantitatívnymi ukazovateľmi. 

 

3.4.4 Simulačné modely  
 

Simulačné modely sú modely dynamické a prekonávajú statické prístupy k meraniu 

solventnosti. Tieto modely väčšinou vychádzajú z teórie ruinovania a simulujú rôzne scenáre 

pre modelovanie budúceho vývoja. Teória ruinovania je súčasťou teórie rizika v rámci 

poistnej matematiky a stanovuje pravdepodobnosť, že určitá veličina poistného procesu (napr. 

rezervy) klesne pod predom stanovenú hranicu. 

 

3.5 Solvency I a Solvency II 
 

Poisťovne rovnako ako banky sa musia zaoberať svojimi rizikami a ich riadením. 

A rovnako ako banky majú v tomto smere vytvorený medzinárodný systém pravidiel pre 

výkon činností, dohľadu a riadenia rizík tzv. BASEL I resp. BASEL II, platí pre poisťovne 

obdobný systém tzv. Solvency I a pripravovaný Solvency II.  

Z podnetu Európskej komisie bola v roku 2001 zahájená revízia súčasnej smernice 

Solvency I. Bol zahájený proces aktualizácie súčasnej úpravy a zároveň začala práca na 

tvorbe novej smernice, ktorá dostala názov Solvency II. Tento nový koncept právnej regulácie 

nahradí súčasne platný režim Solvency I. Pôvodný predpoklad o novej implementácii 

smernice počítal s rokom 2008, teraz je však jasné, že najbližší reálny termín zavedenia 

Solvency II je rok 2012. 
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Dôvodom potreby novej regulácie je hlavne zjednodušená kalkulácia, ktorá neberie do 

úvahy odlišnú existenciu rizík v poisťovni a vývoj tržného prostredia. Solvency II by mala 

byť schopná zhodnotiť celkovú solventnosť pomocou nového rizikovo orientovaného 

prístupu, čo v praxi znamená, že dôjde k zohľadneniu operačného rizika. 

 

3.5.1 Solvency I 
 

Súčasne platná direktíva pre meranie solventnosti poisťovní Solvency I je založená na 

jednopilierovom princípe a má značné nedostatky a to predovšetkým v prístupe k riadeniu 

rizík. Solvency I zahŕňa do sledovania solventnosti len stranu pasív a nerozlišuje medzi 

rizikovými triedami jednotlivých záväzkov podľa ratingového hodnotenia a tiež nezahŕňa 

riziká ALM. ALM riziká predstavujú integrovaný Asset/Liability management, v ktorom sa 

explicitne zohľadňuje štruktúra aktív a pasív a ich vzájomná finančná závislosť. Prirážky na 

solventnosť sú pre neživotné poistenie vo výške 16-18 % a pre životné poistenie 4 % 

(u zaručenej anuity) a 1 % (u nezaručenej anuity). Ďalším nedostatkom je, že táto metóda 

neumožňuje zahrnúť efekty diverzifikácie pri určovaní kapitálu, nerozlišuje rizikové triedy 

aktív (napr. uvažovaním ratingu dlžníkov).  

Keďže kapitálové trhy zaznamenali v posledných rokoch vznik nových finančných 

rizík a nových finančných produktov je v súčasnosti nutné stanoviť tiež výšku kapitálu, ktorý 

je nutný na krytie extrémnych strát z rizikového portfólia poisťovne. Je teda nutné stanoviť 

potrebný ekonomický kapitál ako súčet hodnôt jednotlivých rizík (tržného, úverového, 

operačného a poistného rizika) v určitom časovom horizonte a na určitej hladine 

pravdepodobnosti. 

 

3.5.2 Solvency II 
 

Solvency II prináša podstatne ucelenejší náhľad na stav hospodárenia poisťovní, má 

vyššie kvalitatívne požiadavky na riadenie rizík, stanovuje detailné požiadavky na 

zverejňovanie informácií a reporting. Zameraný je na harmonizáciu finančných trhov v dlhom 

období a podchycuje všetky kvantifikovateľné riziká. Založený je na reálnom ocenení aktív 

a pasív. Princíp Solvency II umožní celkové posúdenie vnútorného modelu poisťovne, pretože 

vzťahy medzi kapitálovými požiadavkami a jednotlivými rizikami sú vzájomne prepojené. 

Projekt je založený na trojpilierovom princípe, čo je zjednodušene zachytené v Tabuľke 3.1. 
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Tabuľka 3.1: Trojpilierová štruktúra Solvency II 

Pilier I Pilier II Pilier III 

Kvantitatívne požiadavky Kvalitatívne požiadavky Tržná disciplína 

- kapitálové požiadavky 

- technické rezervy 

- investičné pravidlá 

a ALM riziká 

- riadenie rizík 

- vnútorná kontrola 

- corporate governance 

- spätné testovanie. 

- pravidelné zverejňovanie        

relevantných  informácií 

Zdroj: www.cap.cz, vlastná úprava 

 

Prvý pilier definuje finančné zdroje, ktoré poisťovňa musí držať, aby bola 

považovaná za solventnú. Je definovaná kapitálová požiadavka na solventnosť (SRC – 

Solvency Capital Requirement), ktorý stanovuje hranicu, od ktorej sa dostáva poisťovňa do 

zvýšeného záujmu regulátora. Ďalej je stanovená minimálna kapitálová požiadavka (MRC - 

Minimum Capital Requirement), pod hranicu ktorého nesmie poisťovňa klesnúť. V opačnom 

prípade jej hrozí odobratie licencie. 

Druhý pilier ponúka poisťovniam princípy pre dohľad a interný systém riadenia rizík. 

Dôležitými elementmi vnútorného systému je stresové testovanie, presun rizika, zásady 

riadenia poisťovne a interný kontrolný systém. Riziká, ktoré sa nedajú kvantifikovať v prvom 

pilieri, musia byť zhodnotené aspoň kvalitatívne v druhom pilieri. 

Tretí pilier je postavený na zverejňovaní informácií a zvyšovaní transparentnosti trhu. 

Jeho cieľom je poskytovať klientom poisťovne, ratingovým agentúram a ďalším stranám 

prehľadný obraz o rizikovosti poisťovne. 
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4 OVERENIE SOLVENTNOSTI A ANALÝZA CITLIVOSTI     
VYBRANÝCH FAKTOROV 
 

 V kapitole je prevedená aplikácia metód merania solventnosti vybraných komerčných 

poistiteľov. K výpočtu je použitá štandardizovaná metóda podľa aktuálne platného princípu 

Solvency I. V ďalšej časti kapitoly je následne prevedená analýza citlivosti vplyvu vybraných 

faktorov na solventnosť poistiteľa. 

 Všetky poisťovne, ktorých solventnosť za rok 2008 bude meraná, pôsobia na českom 

poistnom trhu od vzniku samostatnej Českej republiky a patria medzi tri najväčšie poisťovne 

na českom poistnom trhu, ktorý je posudzovaný objemom celkového predpísaného hrubého 

poistného. Sú to Česká poisťovňa, Kooperativa poisťovňa a Alianz poisťovňa.  

Česká poisťovňa je univerzálnou poisťovňou s dlhoročnou tradíciou v životnom 

a neživotnom poistení. Od roku 1991 je najväčšou poisťovňou na českom poistnom trhu. 

Poisťovňa poskytuje jednak individuálne životné a neživotné poistenie, tak aj poistenie pre 

malú, strednú a veľkú klientelu v oblasti priemyselných a podnikateľských rizík. Celkové 

predpísané hrubé poistné podľa metodiky Českej asociácie poisťovní v roku 2008 činilo 40,4 

mld. Kč, čo predstavuje 29,6 % podiel na trhu. Česká poisťovňa spravuje 10 mil. poistných 

zmlúv a jej bilančná suma k 31.12. 2008 činila 128 mld. Kč. Poisťovňa dosahuje najvyššie 

možné ratingové hodnotenie, ktorá sa dá v ČR dosiahnuť (rating A+). Česká poisťovňa je 

súčasťou Generali PPF holdingu, ktorý pôsobí v 13 krajinách strednej a východnej Európy. 

Kooperativa poisťovňa je druhou najväčšou poisťovňou na českom poistnom trhu. 

Bola založená v roku 1991 ako prvá komerčná poisťovňa na území bývalého Československa. 

Jej podiel na celkovom predpísanom hrubom poistnom v roku 2008 bol 22,5 % a výška 

predpísaného poistného dosiahla 30,7 mld. Kč. Kooperativa je univerzálnou poisťovňou, 

ktorá ponúka plný sortiment služieb a všetky štandardné druhy postení ako pre občanov, tak 

pre klientov drobných, stredných i veľkých firiem. Poisťovňa je členom Vienna Insurance 

Group, jednej z najväčších vedúcich poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe.   

Allianz poisťovňa je stopercentnou dcérskou spoločnosťou svetového koncernu SE. 

Na český trh vstúpila v roku 1993 a v súčasnosti je treťou najväčšou poisťovňou na českom 

poistnom trhu. Celkové predpísané hrubé poistné za rok 2008 bolo vo výške 9,9 mld. Kč, čo 

predstavuje 7,2 % podiel poisťovne na trhu. Je rovnako univerzálnou poisťovňou, ktorá 

svojou šírkou produktov uspokojuje ako privátnych tak firemných zákazníkov. 
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4.1 Disponibilná miera solventnosti 
 

Keďže všetci traja vyššie uvedení poisťovatelia majú charakter univerzálnych 

poisťovní, disponibilná miera solventnosti je meraná zvlášť pre životné a neživotné poistenie 

(viď kap. 3.3). Vo výkazoch univerzálnej poisťovne však figurujú položky, ktoré sú 

vykazované za odvetia životného aj neživotného poistenia súbežne. Z tohto dôvodu je 

potrebné ich pri výpočte rozdeliť tak, aby zodpovedali rozsahu prevádzkovaného životného 

a neživotného poistenia.  

Základný kapitál je z dôvodu výpočtu DMS rozdelený podľa požiadaviek na 

minimálnu výšku základného kapitálu. Zvyšné položky, ktoré sa nedajú jednoznačne priradiť 

k jednotlivým činnostiam, sú rozdelené medzi životné a neživotné poistenie v pomere výšky 

častí základného kapitálu pre jednotlivé činnosti. Ak je teda minimálna výška základného 

kapitálu 90 mil. Kč pre prevádzkované životné poistenia a 200 mil. Kč pre prevádzkované 

neživotné poistenia, potom pomer, v ktorom budú rozdelené nepriradené položky je 1:2,22. 

Žiadnej z vybraných poisťovní nebol udelený súhlas orgánu dozoru aby do výpočtu 

DMS mohla zahrnúť položky dodatočné príspevky, iné položky, nehmotný majetok vložený 

do základného kapitálu, nesplatený základný kapitál, oceňovacie rozdiely, budúce zisky zo 

životného poistenia, čiastka plynúca z nezillmerovania alebo čiastočného zillmerovania rezerv 

a fond na budúce prídely. Preto uvedené položky nebudú do výpočtu DMS zahrnuté. 

 

4.1.1 Disponibilná miera solventnosti Českej poisťovne 
 

Dosadením vstupných údajov z Tabuľky 4.1 do vzorcov (3.1) a (3.7) sú získané 

hodnoty DMSNP a DMSŽP. Podľa vzorca (3.21) je sčítaním dielčích výsledkov získaná DMS. 
 

Tabuľka 4.1: Údaje pre výpočet DMS (v tis. Kč) 

Položka Neživotné poistenie Životné poistenie Celkom 

Splatený ZK 2 757 764 1 242 236   4 000 000 

Zákonný rezervný fond 8 075 353 3 637 547 11 712 900 

Ostatné rezervné fondy        2 600        1 100          3 700 

Nerozdelený zisk min. účtovných období -  907 925 - 408 975 - 1 316 900 

Nerozdelený zisk posl. účtovného obdobia 1 081 000    487 000    1 568 000 

DMS 11 008 792 4 958 908 15 976 700 
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Disponibilná miera solventnosti neživotného poistenia je 11 008 792 000 Kč. 

Disponibilná miera solventnosti životného poistenia je 4 958 908 000 Kč. Výsledná 

disponibilná miera solventnosti je 15 967 700 000 Kč. 

 
4.1.2 Disponibilná miera solventnosti Kooperativy poisťovne 
 

 
Vstupné údaje pre výpočet DMS sú uvedené v Tabuľke 4.2. 

 
Tabuľka 4.2: Údaje pre výpočet DMS (v tis. Kč) 

Položka Neživotné poistenie Životné poistenie Celkom 

Splatený ZK 2 068 323     931 677 3 000 000 

Zákonný rezervný fond 3 163 135  1 424 835 4 587 970 

Ostatné rezervné fondy    930 135     418 980 1 349 115 

Nerozdelený zisk min. účtovných období               0                0               0 

Nerozdelený zisk posl. účtovného obdobia    813 258      366 333  1 179 591 

DMS 6 974 851 3 141 825 10 116 676 

 
 
Disponibilná miera solventnosti neživotného poistenia je 6 974 851 000 Kč. 

Disponibilná miera solventnosti životného poistenia je 3 141 825 000 Kč. Výsledná 

disponibilná miera solventnosti je 10 116 676 000 Kč. 

 

4.1.3 Disponibilná miera solventnosti Allianz poisťovne 
 

 
Vstupné údaje pre výpočet DMS sú uvedené v Tabuľke 4.3. 

 
Tabuľka 4.3: Údaje pre výpočet DMS (v tis. Kč) 

Položka Neživotné poistenie Životné poistenie Celkom 

Splatený ZK    413 665 186 335    600 000 

Zákonný rezervný fond    150 784    67 921    218 705 

Ostatné rezervné fondy    408 573 184 042    592 615 

Nerozdelený zisk min. účtovných období 1 402 118 631 585 2 033 703 

Nerozdelený zisk posl. účtovného obdobia    648 173 291 970    940 143 

DMS 3 023 303 1 361 853 4 385 156 
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Disponibilná miera solventnosti neživotného poistenia je 3 023 303 000 Kč. 

Disponibilná miera solventnosti životného poistenia je 1 361 853 000 Kč. Výsledná 

disponibilná miera solventnosti je 4 385 156 000 Kč. 

 

4.2 Požadovaná miera solventnosti neživotného poistenia 
 

PMSNP je vypočítaná z objemu poistného (PMSNPA) a z priemerných nákladov na 

poistné plnenia (PMSNPB), pričom výsledná PMSNP je určená ako vyššia hodnota z oboch 

vypočítaných použitím vzťahu (3.2). 

 

4.2.1 Požadovaná miera solventnosti z objemu poistného 
 

Vstupné údaje pre výpočet PMSNPA sú uvedené v Tabuľke 4.4. 

 
Tabuľka 4.4: Údaje pre výpočet PMSNPA (v tis. Kč) 

Položka Česká poisť. Kooperativa Allianz 

Celkové náklady na PP vrátene zmeny rezervy NP 12 539 222 12 386 964 3 883 519 

          z toho: zmena rezervy brutto NP     354 426     205 846    300 833 

Náklady na PP vrátene zmeny rezervy NP na vlastný vrub   8 132 699 11 517 866 3 081 761 

          z toho: zmena rezervy netto NP    - 141 900     785 213    571 495 

Predpísané hrubé poistné 26 329 275 23 317 946 7 188 103 

Čiastky zodpovedajúce daniam a poplatkom                 0                 0               0 

Korekčný koeficient 0,65 0,93 0,79 

PMSNPA 2 755 144,6 3 493 890,365 929 116,219 

 

Dosadením vstupných údajov z tabuľky a korekčného koeficientu do vzorca (3.3) je 

vypočítaná PMSNPA . Postup výpočtu korekčného koeficientu je uvedený v kap. 3.1.2.1. Vo 

výpočte je ďalej použitý kurz 26,000 CZK/EUR platný ku dňu merania solventnosti. 

Požadovaná miera solventnosti neživotného poistenia podľa objemu poistného u Českej 

poisťovne činí 2 755 144 600 Kč, u Kooperativy poisťovne je vo výške 3 493 890 365 Kč 

a u Allianz poisťovne je vo výške 929 116 219 Kč. 
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4.2.2 Požadovaná miera solventnosti podľa nákladov na poistné plnenia  
  

Základom pre výpočet PMSNPB je určenie dĺžky referenčného obdobia a priemerných 

ročných hrubých poistných plnení za príslušné referenčné obdobie. Kvôli dostupnosti údajov 

sa predpokladá, že dĺžka referenčného obdobia (RO) u všetkých poisťovní je 3 roky. Pre 

výpočet priemerných ročných hrubých nákladov na poistné plnenia z neživotných poistení (X) 

je nutné najskôr zistiť hrubé náklady na poistné plnenia v referenčnom období ( HPP ), ktoré 

predstavujú súčet nákladov na poistné plnenia vrátane plnení zo zaistenia vždy na konci 

každého roku zahrnutého do RO. Tieto náklady sú uvedené v Tabuľke 4.5. 

 
Tabuľka 4.5: Náklady na poistné plnenia v referenčnom období (v tis. Kč) 

Roky RO Česká poisťovňa Kooperativa Allianz 

2008 12 184 796 12 181 118 3 582 686 

2007 12 031 561 11 841 581 3 065 586 

2006 14 038 692 12 268 140 3 449 561 

Súčet             38 255 049             36 290 839            10 097 833 

 

V Tabuľke 4.6 a 4.7 sú zachytené vstupné údaje pre výpočet PMSNPB . 

 
Tabuľka 4.6: Náklady z aktívneho zaistenia v referenčnom období (v tis. Kč) 

Roky RO Česká poisťovňa Kooperativa Allianz 

2008 3 910 201 2 233 676 1 072 420 

2007 4 192 385 2 442 122    542 804 

2006 4 707 745 2 154 404    778 026 

Súčet            12 810 331              6 830 202              2 393 250 

 
Tabuľka 4.7: Vstupné údaje pre výpočet výšky priemerných ročných hrubých poistných plnení (v tis. Kč) 

Položka Česká poisťovňa Kooperativa Allianz 

Hrubé náklady na PP v RO 38 255 049 36 290 839 10 097 833 

Hrubé náklady z aktívneho zaistenia 12 810 331   6 830 202   2 393 250 

Hrubá výška rezervy na PP na konci RO 12 705 530 10 955 535   4 696 935 

Hrubá výška rezervy na PP na začiatku RO 12 070 043   9 871 775   4 212 981 

 

Výška priemerných ročných hrubých poistných plnení (X) je vypočítaná dosadením 

vstupných hodnôt z Tabuľky 4.7 do vzorca (3.5). 
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Priemerné ročné hrubé poistné plnenie u Českej poisťovne dosahuje výšku 

17 233 622 330 Kč, priemerné ročné hrubé poistné plnenie u Kooperativy poisťovne dosahuje 

výšku 14 734 933 670 Kč a priemerné ročné hrubé poistné plnenie u Allianz poisťovne 

dosahuje výšku 4 325 012 333 Kč. 

Ďalším krokom je určenie korekčného koeficientu 2K , ktorého postup výpočtu je 

uvedený v kapitole 3.1.2.2. Vstupné údaje pre výpočet koeficientu sú zobrazené v Tabuľke 

4.8 a 4.9. 

 
Tabuľka 4.8: Náklady na poistné plnenia v referenčnom období na vlastný vrub (v tis. Kč) 

Roky RO Česká poisťovňa Kooperativa Allianz 

2008 8 247 595   9 947 440 2 510 266 

2007 7 839 176   9 399 459 2 522 782 

2006 9 330 947 10 113 736 2 671 535 

Súčet            25 444 718             29 400 635                 7 704 583    

 
Tabuľka 4.9: Vstupné údaje pre výpočet korekčného koeficientu a PMSNPB  (v tis. Kč) 

Položka Česká poisťovňa Kooperativa Allianz 

Náklady na PP (vrátene zaistného) 38 255 049 36 290 839 10 097 833 

Náklady na PP na vlastný vrub 25 444 718 29 400 635      7 704 583    

Hodnota korekčného koeficientu K2 0,67 0,81 0,76 

PMSNPB 2 673 992,201 2 767 231,143 776 760,156 

 

PMSNPB je vypočítaná dosadením koeficientu 2K  a hodnoty X do vzorca (3.4). 

Požadovaná miera solventnosti neživotného poistenia podľa nákladov na poistné plnenia je 

u Českej poisťovne vo výške 2 673 992 201 Kč, u Kooperativy poisťovne vo výške 

2 767 231 143 Kč a u Allianz poisťovne vo výške 776 760 156 Kč. 

 

Konečná výška PMSNP predstavuje vyššiu z vypočítaných hodnôt PMSNPA a PMSNPB 

podľa vzťahu (3.4). Dielčie výsledky sú zychatené v Tabuľke 4.10. 

 
Tabuľka 4.10: Požadovaná miera solventnosti neživotného poistenia  

Položka Česká poisťovňa Kooperativa Allianz 

PMSNPA 2 755 144 600 3 493 890 365 929 116 219 

PMSNPB 2 673 992 201 2 767 231 143 776 760 156 

PMSNP 2 755 144 600 3 493 890 365 929 116 219 
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Vzájomným porovnaním oboch hodnôt z tabuľky 4.10 vyplýva, že výsledná výška 

požadovanej miery solventnosti neživotného poistenia u Českej poisťovne je vo výške 

2 755 144 600 Kč, u  Kooperativy poisťovne je 3 493 890 365 Kč a u Allianz poisťovne je 

929 116 219 Kč. 

Pre neživotné poistenie je stanovené absolútne minimum garančného fondu vo výške 

90 mil. Kč. Keďže všetky vypočítané hodnoty sú vyššie, neovplyvní to konečnú výšku 

PMSNP. 

 

4.3 Požadovaná miera solventnosti životného poistenia 
 

U životného poistenia je požadovaná miera solventnosti vypočítaná z objemu 

technických rezerv, rizikového kapitálu a z predpísaného hrubého poistného. Podľa súčasne 

platnej metodiky je možné realizovať len výpočty, ku ktorým sú dostupné údaje. Preto bude 

v ďalšej práci vypočítaná PMSŽPA1 , PMSŽPA2 a PMSŽPC. 

 

4.3.1 Požadovaná miera solventnosti podľa objemu technických rezerv  
 

PMSŽPA1 sa týka poistenia pre prípad smrti, poistenia pre prípad dožitia, poistenia pre 

prípad smrti a dožitia, poistenia spojených životov, životného poistenia s vrátením poistného, 

svadobného poistenia, poistenia na výživu detí a dôchodkového poistenia. Vstupné údaje pre 

výpočet sú zachytené v Tabuľke 4.11. 

 
Tabuľka 4.11: Vstupné údaje pre výpočet PMSŽPA1 (v tis. Kč) 

Položka Česká poisťovňa Kooperativa Allianz 

Hrubá výška TR pripadajúcich na ŽP 62 897 496 19 993 361 5 956 456 

Čistá výška TR pripadajúcich na ŽP 62 897 496 19 993 361 5 938 128 

Korekčný koeficient K3 1,00 1,00 1,00 

PMSŽPA1 2 515 899,84 797 333,44 238 258,24 

 

Dosadením vstupných hodnôt do vzorca (3.10) je vypočítaná PMSŽPA1, pričom 

korekčný koeficient K3 je vypočítaný podľa vzťahu (3.11). PMSŽPA1 je u Českej poisťovne vo 

výške 2 515 899 840 Kč, u Kooperativy poisťovne vo výške 797 333 440 Kč a u Allianz 

poisťovne vo výške 238 258 240 Kč. 
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PMSŽPA2 sa týka životného poistenia spojeného s investičným fondom. Vstupné údaje 

pre výpočet sú zachytené v Tabuľke 4.12. 

 
Tabuľka 4.12: Vstupné údaje pre výpočet PMSŽPA2 (v tis. Kč) 

Položka Česká poisť. Kooperativa Allianz 

Hrubá výška TR ak investičné riziko nesie poisťovňa               0            0               0 

Hrubá výška TR ak investičné riziko nesie poistník 2 199 513 828 799 1 755 632 

Korekčný koeficient K4 1,00 1,00 1,00 

PMSŽPA2 21 995,13 2 287,99 17 556,32 

 

Dosadením vstupných hodnôt do vzorca (3.12) je vypočítaná PMSŽPA2, pričom 

korekčný koeficient K4 je vypočítaný ako podiel čistej a hrubej výšky technických rezerv, ako 

je uvedené v kapitole 3.2.2.1. PMSŽPA2 je u Českej poisťovne vo výške 21 995 130 Kč, 

u Kooperativy poisťovne vo výške 8 287 990 Kč a u Allianz poisťovne vo výške 17 556 320 

Kč. 

 

4.3.2 Požadovaná miera solventnosti podľa hrubého poistného 
 

Vstupné údaje pre výpočet PMSŽPC sú uvedené v Tabuľke 4.13. 

 
Tabuľka 4.13: Údaje pre výpočet PMSŽPC (v tis. Kč) 

Položka Česká poisť. Kooperativa Allianz 

Celkové náklady na PP vrátene zmeny rezervy ŽP   9 755 447 3 555 369 1 077 720 

          z toho: zmena rezervy brutto ŽP       69 706    131 472     - 2 588 

Náklady na PP vrátene zmeny rezervy ŽP na vlastný vrub   9 480 073 3 553 554 1 065 677 

          z toho: zmena rezervy netto ŽP        43 151    132 696     - 2 942 

Predpísané hrubé poistné 14 057 110 7 412 064 2 673 885 

Čiastky zodpovedajúce daniam a poplatkom                 0                 0               0 

Korekčný koeficient K6 0,97 1 0,99 

PMSŽPC 2 206 883,472 1 211 930,24 449 283,384 

 

Dosadením vstupných údajov z tabuľky a korekčného koeficientu do vzorca (3.17) je 

vypočítaná PMSŽPC . Korekčný koeficient K6 je vypočítaný podľa vzťahu (3.18). Požadovaná 

miera solventnosti životného poistenia podľa objemu poistného u Českej poisťovne činí 
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2 206 883 472 Kč, u Kooperativy poisťovne je vo výške 1 211 930 240 Kč a u Allianz 

poisťovne je vo výške 449 283 384 Kč. 

 

Požadovaná miera solventnosti životného poistenia je súčtom mier solventností pre 

jednotlivé odvetvia životného poistenia podľa vzťahu (3.19). 

 
Tabuľka 4.14: Požadovaná miera solventnosti životného poistenia  

Položka Česká poisťovňa Kooperativa Allianz 

PMSŽPA1 2 515 899 840    797 333 440 238 258 240 

PMSŽPA2      21 995 130        8 287 990   17 556 320 

PMSŽPC 2 206 883 472 1 211 930 240 449 283 384 

PMSŽP 4 744 778 442 2 017 551 670 705 097 944 

 

Z tabuľky vyplýva, že výsledná požadovaná miera solventnosti životného poistenia u 

Českej poisťovne je vo výške 4 744 778 442 Kč, u Koorerativy poisťovne je vo výške 

2 017 551 670 Kč  a u Allianz poisťovne vo výške 705 097 944 Kč. 

Pre životné poistenie je rovnako stanovené absolútne minimum garančného fondu vo 

výške 90 mil. Kč. Keďže všetky vypočítané hodnoty sú vyššie, neovplyvní to konečnú výšku 

PMSŽP. 

 

Výsledná požadovaná miera solventnosti je vypočítaná ako súčet disponibilných mier 

solventností životného a neživotného poistenia ako zachycuje vzťah (3.22) a Tabuľka 4.15. 

 
Tabuľka 4.15: Požadovaná miera solventnosti  

Položka Česká poisťovňa Kooperativa Allianz 

PMSNP 2 755 144 600 3 493 890 365  929 116 219 

PMSŽP 4 744 778 442 2 017 551 670  705 097 944 

PMS 7 499 923 042 5 511 442 035 1 634 214 163 

 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že požadovaná miera solventnosti Českej 

poisťovne je 7 499 923 042 Kč, Kooperativy poisťovne je 5 511 442 035 Kč a Allianz 

poisťovne je1 634 214 163 Kč. 
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4.4 Testovanie solventnosti 
 

Testovanie solventnosti, ako už bolo popísané v kapitolách 3.1.4, 3.2.4 a 3.3 spočíva 

v porovnaní hodnôt DMS, PMS a GF. Konkrétne hodnoty sú prehľadne zachytené v Tabuľke 

4.16 a následne sú nanesené do Grafu 4.1. 

 
Tabuľka 4.16: Testovanie solventnosti  

Položka Česká poisťovňa Kooperativa Allianz 

DMS 15 967 700 000 10 116 676 000 4 385 156 000 

PMS   7 499 923 042  5 511 442 035 1 634 214 163 

GF      180 000 000     180 000 000    180 000 000 

 
Graf 4.1: Testovanie solventnosti 
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Z prevedeného testu solventnosti vyplýva, že všetky tri analyzované poisťovne 

disponujú dostatočnou výškou vlastných zdrojov a že sú tieto poisťovne schopné dodržať 

záväzky plynúce z uzavretých poistných zmlúv. 

 

4.5 Analýza citlivosti solventnosti 
 

Analýza citlivosti umožňuje zistiť vplyv zmien vstupných parametrov na výsledné 

hodnoty finančných veličín. Faktory, ktoré ovplyvňujú solventnosť poisťovne sú popísané 

v kapitole 2.4. Predmetom tejto kapitoly je určenie vplyvu vybraných faktorov na solventnosť 

jednotlivých poistiteľov. 
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4.5.1 Vplyv základného kapitálu na solventnosť poistiteľa 
 

Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti môže dôjsť k zmene základného kapitálu, 

čo samozrejme ovplyvní aj hodnotu DMSNP a DMSŽP. Znížiť základný kapitál je možné len na 

hranicu prípustného minima a to 90 mil. Kč u poisťovní prevádzkujúcich životné poistenie 

a 200 mil. Kč u poisťovní prevádzkujúcich neživotné poistenie. 

Analýzu citlivosti pri zmene hodnoty základného kapitálu je možné vyjadriť vzťahmi 

(4.1) a (4.2). 

 

,)1()1( NPpNPmNPNPNPsNP NZNZORFRFZKDMS                                                  (4.1) 

 

,)1()1( ŽPpŽPmŽPŽPŽPsŽP NZNZORFRFZKDMS                                                    (4.2) 

 

kde α charakterizuje relatívnu kladnú alebo zápornú odchýlku. 

 

Vplyv základného kapitálu na solventnosť Českej poisťovne 

 

Vplyv základného kapitálu na disponibilnú mieru solventnosti poisťovne je zachytený 

v Tabuľke 4.17 a 4.18. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná v Prílohe 6.  

 
Tabuľka 4.17: DMSNP pri zmene základného kapitálu u Českej poisťovne 

α Splatený  ZKNP(1+α) DMSNP(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-90,30%     200 000 000   8 451 028 000 -2 557 764 000 -23,23% 

-50% 1 378 882 000   9 629 910 000 -1 378 882 000 -12,53% 

-10% 2 481 987 600 10 733 015 600    -275 776 400   -2,51% 

0% 2 757 764 000 11 008 792 000                       0    0,00% 

10% 3 033 540 400 11 284 568 400     275 776 400   2,51% 

50% 4 136 646 000 12 387 674 000 1 378 882 000  12,53% 

 

Ak PMSNP je 2 755 144 600 Kč, potom ani 90 % pokles hodnoty splateného 

základného kapitálu (t.j. na hranicu povoleného minima 200 mil. Kč), neohrozí solventnosť 

poisťovne, pretože pri každej úrovni odchýlky platí, že disponibilná miera solventnosti je 

vyššia než požadovaná miera solventnosti. 
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Tabuľka 4.18: DMSŽP pri zmene základného kapitálu u Českej poisťovne 

α Splatený  ZKŽP(1+α) DMSŽP(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-90,30%      90 000 000 3 806 672 000 -1 152 236 000 -23,23% 

-50%    621 118 000 4 337 790 000    -621 118 000 -12,53% 

-10% 1 118 012 400 4 834 684 400    -124 223 600   -2,51% 

0% 1 242 236 000 4 958 908 000                       0    0,00% 

10% 1 366 459 600 5 083 131 600     124 223 600   2,51% 

50% 1 863 354 000 5 580 026 000     621 118 000 12,53% 

 

Ak PMSŽP je 4 744 778 442 Kč, potom by pri poklese hodnoty splateného kapitálu 

o 50 % a viac došlo k ohrozeniu solventnosti poistiteľa a zároveň  ku vzniku problémov 

s hospodárením poisťovne. Pri týchto úrovniach odchýlok platí, že disponibilná miera 

solventnosti je menšia než požadovaná miera solventnosti. Poisťovňa by preto z tohto dôvodu 

nemala znižovať hodnotu splateného základného kapitálu o viac než 50 %. 

 

Vplyv základného kapitálu na solventnosť Kooperativy poisťovne 

 

Vplyv základného kapitálu na disponibilnú mieru solventnosti poisťovne je zachytený 

v Tabuľke 4.19 a 4.20. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná v Prílohe 6.  

 
Tabuľka 4.19: DMSNP pri zmene základného kapitálu u Kooperativy poisťovne 

α Splatený  ZKNP(1+α) DMSNP(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-90,30%    200 000 000 5 106 528 000 -1 868 323 000 -26,79% 

-50% 1 034 161 500 5 940 689 500 -1 034 161 500 -14,83% 

-10% 1 861 490 700 6 768 018 700    -206 832 300   -2,97% 

0% 2 068 323 000 6 974 851 000                        0    0,00% 
10% 2 275 155 300 7 181 683 300      206 832 300    2,97% 

50% 3 102 484 500 8 009 012 500   1 034 161 500 14,83% 

 

Ak PMSNP je  3 493 890 364 Kč, potom ani 90 % pokles hodnoty splateného 

základného kapitálu neohrozí solventnosť poisťovne, pretože pri každej úrovni odchýlky platí, 

že disponibilná miera solventnosti je vyššia než požadovaná miera solventnosti. 
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Tabuľka 4.20: DMSŽP pri zmene základného kapitálu u Kooperativy poisťovne 

α Splatený  ZKŽP(1+α) DMSŽP(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-90,30%      90 000 000 2 300 148 000 -841 677 000 -26,79% 

-50%    465 838 500 2 675 986 500 -465 838 500 -14,83% 

-10%    838 509 300 3 048 657 300   -93 167 700    -2,97% 

0%    931 677 000 3 141 825 000                     0     0,00% 
10% 1 024 844 700 3 234 992 700     93 167 700     2,97% 

50% 1 397 515 500 3 607 663 500   465 838 500  14,83% 

 

Ak PMSŽP je  2 017 551 670 Kč, potom ani 90 % pokles hodnoty splateného 

základného kapitálu neohrozí solventnosť poisťovne, pretože pri každej úrovni odchýlky platí, 

že disponibilná miera solventnosti je vyššia než požadovaná miera solventnosti. 

 

Vplyv základného kapitálu na solventnosť Allianz poisťovne 

 

Vplyv základného kapitálu na disponibilnú mieru solventnosti poisťovne je zachytený 

v Tabuľke 4.21 a 4.22. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná v Prílohe 6. 
 

Tabuľka 4.21: DMSNP pri zmene základného kapitálu u Allianz poisťovne 

α Splatený  ZKNP(1+α) DMSNP(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-90,30% 200 000 000 2 809 648 000 -213 655 000 -7,07% 

-50% 206 827 500 2 816 475 500 -206 827 500 -6,84% 

-10% 372 289 500 2 981 937 500   -41 365 500 -1,37% 

0% 413 655 000 3 023 303 000                    0   0,00% 
10% 455 020 500 3 064 668 500    41 365 500   1,37% 

50% 620 482 500 3 230 130 500  206 827 500   6,84% 

 

Ak PMSNP je  929 116 219 Kč, potom ani 90 % pokles hodnoty splateného základného 

kapitálu neohrozí solventnosť poisťovne, pretože pri každej úrovni odchýlky platí, že 

disponibilná miera solventnosti je vyššia než požadovaná miera solventnosti. 
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Tabuľka 4.22: DMSŽP pri zmene základného kapitálu u Allianz poisťovne 

α Splatený  ZKŽP(1+α) DMSŽP(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-90,30%   90 000 000 1 265 518 000 -96 335 000 -7,07% 

-50%   93 167 500 1 268 685 500 -93 167 500 -6,84% 
-10% 167 701 500 1 343 219 500 -18 633 500 -1,37% 

0% 186 335 000 1 361 853 000                  0   0,00% 
10% 204 968 500 1 380 486 500  18 633 500   1,37% 

50% 279 502 500 1 455 020 500  93 167 500   6,84% 

 

Ak PMSŽP je  705 097 944 Kč, potom ani 90 % pokles hodnoty splateného základného 

kapitálu neohrozí solventnosť poisťovne, pretože pri každej úrovni odchýlky platí, že 

disponibilná miera solventnosti je vyššia než požadovaná miera solventnosti. 

 

Z prevedenej analýzy citlivosti vyplýva, že pri zvyšovaní základného kapitálu rastie 

hodnota DMS a solventnosť poistiteľa sa zvyšuje. Naopak pri znižovaní základného kapitálu 

klesá hodnota DMS a solventnosť sa znižuje. 
 

4.5.2 Vplyv poistného na solventnosť poistiteľa 
 

U poistiteľa častokrát dochádza k zmene poistného v závislosti na počte uzavretých 

zmlúv. Zmena poistného bude mať vplyv na PMSNPA a následne aj na celkovú PMSNP. 

Ostatné PMS nebudú zmenami poistného ovplyvnené, pretože základom pre ich výpočet sú 

technické rezervy a poistné plnenia. 

Analýzu citlivosti na zmenu hodnoty poistného je možné vyjadriť podľa vzťahu (4.3). 

 

          ,5,0;max0;50000000max16,050000000;min18,0 1111 KSSPMSNPA            (4.3) 

 

Vplyv poistného neživotného poistenia na solventnosť Českej poisťovne 

 

Vplyv poistného na požadovanú mieru solventnosti neživotnej poisťovne je zachytená 

v Tabuľke  4.23. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná v Prílohe 7. 
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Tabuľka 4.23: PMSNPA pri zmene poistného u Českej poisťovne 

α Hrubé poistné (S(1+α)) PMSNPA(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 13 164 637 500 1 386 022 300 -1 369 122 300 -49,69% 

-10% 23 696 347 500 2 481 320 140    -273 824 460   -9,94% 
0% 26 329 275 000 2 755 144 600                        0    0,00% 

10% 28 962 202 500 3 028 969 060      273 824 460     9,94% 
50% 39 493 912 500 4 124 266 900   1 369 122 300   49,69% 

260% 94 785 390 000 9 874 580 560   7 119 435 960  258,41% 

 

Z prevedenej analýzy vyplýva, že zvýšením poistného rastie PMSNPA aj PMSNP, čo 

vedie k zníženiu solventnosti. Ak je disponibilná miera solventnosti neživotného poistenia vo 

výške 11 008 792 000 Kč, tak solventnosť poisťovne by bola ohrozená ak by došlo k zvýšeniu 

poistného o viac než 260 %. 

 

Vplyv poistného neživotného poistenia na solventnosť Kooperativy poisťovne 

 

Vplyv poistného na požadovanú mieru solventnosti neživotnej poisťovne je zachytený 

v Tabuľke  4.24. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná v Prílohe 7. 
 

Tabuľka 4.24: PMSNPA pri zmene poistného u Kooperativy poisťovne 

α Hrubé poistné (S(1+α)) PMSNPA(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 11 658 973 000 1 759 035 182 -1 734 855 182 -49,65% 

-10% 20 986 151 400 3 146 919 328    -346 971 036   -9,93% 
0% 23 317 946 000 3 493 890 365                       0    0,00% 

10% 25 649 740 600 3 840 861 401    346 971 036    9,93% 
50% 34 976 919 000 5 228 745 547 1 734 855 182  49,65% 

100% 46 635 892 000 6 963 600 730 3 469 710 365 99,31% 

 

Z prevedenej analýzy vyplýva, že pri hodnote disponibilnej miery solventnosti 

neživotného poistenia vo výške 6 974 851 000 Kč, by bola solventnosť poisťovne ohrozená 

ak by došlo k zvýšeniu poistného o viac než 100 %. 

 

Vplyv poistného neživotného poistenia na solventnosť Allianz poisťovne 

 

Vplyv poistného na požadovanú mieru solventnosti neživotnej poisťovne je zachytený 

v Tabuľke  4.25. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná v Prílohe 7. 
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Tabuľka 4.25: PMSNPA pri zmene poistného u Allianz poisťovne 
α Hrubé poistné (S(1+α)) PMSNPA(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 3 594 051 500 474 828 110 -454 288 110 -48,89% 

-10% 6 469 292 700 838 258 597   -90 857 622   -9,78% 
0% 7 188 103 000 929 116 219                    0    0,00% 

10% 7 906 913 300 1 019 973 841   90 857 622    9,78% 
50% 10 782 154 500 1 383 404 329 454 288 110  48,89% 

230% 23 720 739 900 3 018 841 523       2 089 725 304            224,92% 

 

Z prevedenej analýzy vyplýva, že pri hodnote disponibilnej miery solventnosti 

neživotného poistenia vo výške 3 023 303 000 Kč, by bola solventnosť poisťovne ohrozená 

ak by došlo k zvýšeniu poistného o viac než 230 %. 

 

4.5.3 Vplyv poistno-technických rezerv na solventnosť poistiteľa 
 

U životného poistenia sú z poistného tvorené rezervy, ktoré sú základňou pre výpočet 

PMSŽPA1 a PMSŽPA2. Preto sa zohľadňuje práve vplyv zmeny rezerv na celkovú PMSŽP. Na 

výpočet PMSŽPC  zmena poistno-technických rezerv nemá vplyv. 

Analýzu citlivosti na zmenu hodnoty technických rezerv je možné vyjadriť vzťahmi 

(4.4) a (4.5). 

 

 ,85,0;max4,0 3)1()1(1 KTRPMS PŽPA                                                                              (4.4) 

 

   ,85,0;max1,085,0;max04,0 4)1(24)1(1)1(2 KTRKTRPMS AAŽPA                          (4.5) 

 

Vplyv poistno-technických rezerv životného poistenia na solventnosť Českej poisťovne 

 

Analýzu citlivosti na zmenu hodnoty technických rezerv u Českej poisťovne 

zachycuje Tabuľka 4.26 a Tabuľka 4.27. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná 

v Prílohe 8. 
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Tabuľka 4.26: PMSŽPA1 pri zmene technických rezerv u Českej poisťovne 

α Hrubá výška TR (TRP(1+α)) PMSŽPA(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 31 448 748 000 1 257 949 920 -1 257 949 920 -50,00% 

-10% 56 607 746 400 2 264 309 856   -251 589 984 -10,00% 
0% 62 897 496 000 2 515 899 840                      0    0,00% 

10% 69 187 245 600 2 767 489 824    251 589 984  10,00% 
50% 94 346 244 000 3 773 849 760 1 257 949 920 50,00% 

 

Tabuľka 4.27: PMSŽPA2 pri zmene technických rezerv u Českej poisťovne 

α Hrubá výška TR (TPA2(1+α)) PMSŽPA(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 1 099 757 10 997 565 -10 997 565 -50,00% 

-10% 1 979 562 19 795 617  -2 199 513 -10,00% 
0% 2 199 513 21 995 130                 0    0,00% 

10% 2 419 464 24 194 643   2 199 513  10,00% 
50% 3 299 270 32 992 695 10 997 565 50,00% 

 

Z analýzy citlivosti vyplýva, že pri hodnote disponibilnej miery solventnosti životného 

poistenia vo výške 4 958 908 000 Kč, by bola solventnosť poisťovne ohrozená, ak by došlo 

k zvýšeniu PMSŽPA2 o viac ako 10 %. Výška TRP pri tomto zvýšení solventnosť poistiteľa 

neohrozí. 

 

Vplyv poistno-technických rezerv životného poistenia na solventnosť Kooperativy 

poisťovne 

 

Analýzu citlivosti na zmenu hodnoty technických rezerv u Kooperativy poisťovne 

zachycuje Tabuľka 4.28 a Tabuľka 4.29. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná 

v Prílohe 8. 

 
Tabuľka 4.28: PMSŽPA1 pri zmene technických rezerv u Kooperativy poisťovne 

α Hrubá výška TR (TPP(1+α)) PMSŽPA(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 9 996 680 500 398 666 720 -398 666 720 -50,00% 

-10% 17 994 024 900 717 600 096 -79 733 344 -10,00% 
0% 19 993 361 000 797 333 440 0 0,00% 

10% 21 992 697 100 877 066 784 79 733 344 10,00% 
50% 29 990 041 500 1 196 000 160 398 666 720 50,00% 

130% 45 846 730 300 1 833 866 912 1 036 533 632 130,00% 
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Tabuľka 4.29: PMSŽPA2 pri zmene technických rezerv u Kooperativy poisťovne 

α Hrubá výška TR (TPA2(1+α)) PMSŽPA(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 414 400 4 143 995 -4 143 995 -50,00% 

-10% 745 919 7 459 191    -828 799 -10,00% 
0% 828 799 8 287 990                0    0,00% 

10% 911 679 9 116 789      828 799  10,00% 
50% 1 243 199 12 431 985   4 143 995 50,00% 

130% 1 906 238 19 062 377 10 744 387          130,00% 

 

Z analýzy citlivosti vyplýva, že pri hodnote disponibilnej miery solventnosti životného 

poistenia vo výške 3 141 825 000 Kč, by bola solventnosť poisťovne ohrozená, ak by došlo 

k zvýšeniu PMSŽPA1 a PMSŽPA2 o viac ako 130 %.  

 

Vplyv poistno-technických rezerv životného poistenia na solventnosť Allianz poisťovne 

 

Analýzu citlivosti na zmenu hodnoty technických rezerv u Allianz poisťovne 

zachycuje Tabuľka 4.30 a Tabuľka 4.31. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná 

v Prílohe 8. 

 
Tabuľka 4.30: PMSŽPA1 pri zmene technických rezerv u Allianz poisťovne 

α Hrubá výška TR (TPP(1+α)) PMSNPA(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 2 978 228 000 119 129 120 -119 129 120 -50,00% 

-10% 5 360 810 400 214 432 416  -23 825 824 -10,00% 
0% 5 956 456 000 238 258 240                   0   0,00% 

10% 6 552 101 600 262 084 064   23 825 824  10,00% 
50% 8 934 684 000 357 387 360 119 129 120  50,00% 

250% 20 356 153 600 833 903 840 595 645 000            250,00% 

 
Tabuľka 4.31: PMSŽPA2 pri zmene technických rezerv u Allianz poisťovne 

α Hrubá výška TR (TPA2(1+α)) PMSNPA(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 877 816 8 778 160 -8 778 160 -50,00% 

-10% 1 580 069 15 800 688 -1 755 632 -10,00% 
0% 1 755 632 17 556 320                 0   0,00% 

10% 1 931 195 19 311 952   1 755 632  10,00% 
50% 2 633 448 26 334 480   8 778 160  50,00% 

250% 6 144 712 61 447 120 43 890 800           250,00% 
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Z analýzy citlivosti vyplýva, že pri hodnote disponibilnej miery solventnosti životného 

poistenia vo výške 1 361 853 000 Kč, by bola solventnosť poisťovne ohrozená, ak by došlo 

k zvýšeniu PMSŽPA1 a PMSŽPA2 o viac ako 250 %.  

 

Všeobecne je možné vyjadriť záver, že v dôsledku nárastu technických rezerv 

dochádza k zvýšeniu PMSŽP a poklesu solventnosti. Naopak zníženie technických rezerv 

vedie k poklesu PMSŽP a k zvýšeniu solventnosti.  

  

4.5.4 Vplyv poistných plnení na solventnosť poistiteľa 
 

Ku zmenám v objeme vyplácaných poistných plnení dochádza v dôsledku vývoja 

škodovosti. Hrubé náklady na poistné plnenia sú základom pre výpočet PMSNPB, ktorá je 

ovplyvňovaná práve zmenou poistných plnení. 

Analýzu citlivosti na zmenu hodnoty poistných plnení je možné vyjadriť vzťahom 

(4.6). 

 

      ,5,0;max0;35000000max23,035000000;min26,0 2)1()1()1( KXXPMSNPB         (4.6) 

 

Vplyv poistných plnení neživotného poistenia na solventnosť Českej  poisťovne 

 

Analýzu citlivosti na zmenu poistných plnení u Českej poisťovne zachycuje Tabuľka 

4.32. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná v Prílohe 9. 

 
Tabuľka 4.32: PMSNPB pri zmene poistných plnení u Českej poisťovne 

α Hrubé náklady na PP PMSNPB(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 6 092 398 000 1 346 141 601 - 1 327 850 601 -49,66% 

-10% 10 966 316 400 2 408 422 081   - 265 570 120   -9,93% 
0% 12 184 796 000 2 673 992 201                       0    0,00% 

10% 13 403 275 600 2 939 562 321    265 570 120    9,93% 
50% 18 277 194 000 4 001 842 802 1 327 850 601   49,66% 

310% 49 957 663 600 10 906 665 924 8 232 673 723             307,88% 
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Pri zvýšení objemu poistných plnení dochádza k zvyšovaniu PMSNPB a súčasne 

k znižovaniu solventnosti. Zvýšenie poistných plnení o viac než 310 % by ohrozilo 

solventnosť analyzovanej poisťovne. 

 

Vplyv poistných plnení neživotného poistenia na solventnosť Kooperativy  poisťovne 

 

Analýzu citlivosti na zmenu poistných plnení u Kooperativy poisťovne zachycuje 

Tabuľka 4.33. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná v Prílohe 9. 

 
Tabuľka 4.33: PMSNPB pri zmene poistných plnení u Kooperativy poisťovne 

α Hrubé náklady na PP PMSNPB(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 6 090 559 000 1 394 672 071 - 1 372 559 071  -49,60% 

-10% 10 963 006 200 2 492 719 328   - 274 511 814    -9,92% 
0% 12 181 118 000 2 767 231 143                        0     0,00% 

10% 13 399 229 800 3 041 742 957     274 511 814     9,92% 
50% 18 271 677 000 4 139 790 214  1 372 559 071   49,60% 

160% 31 670 906 000 6 717 480 654 4 121 066 249 158,72% 

 

Pri zvýšení objemu poistných plnení dochádza k zvyšovaniu PMSNPB a súčasne 

k znižovaniu solventnosti. Zvýšenie poistných plnení o viac než 160 % by ohrozilo 

solventnosť analyzovanej poisťovne. 

 

Vplyv poistných plnení neživotného poistenia na solventnosť Allianz  poisťovne 

 

Analýzu citlivosti na zmenu poistných plnení u Allianz poisťovne zachycuje Tabuľka 

4.34. Detailná analýza citlivosti je podrobne spracovaná v Prílohe 9. 

 
Tabuľka 4.34: PMSNPB pri zmene poistných plnení u Allianz poisťovne 

α Hrubé náklady na PP PMSNPB(1+α) Absolútna zmena Relatívna zmena 

-50% 1 791 343 000 398 754 078 - 378 006 078 -48,66% 

-10% 3 224 417 400 701 158 940  - 75 601 216   -9,73% 
0% 3 582 686 000 776 760 156                    0   0,00% 

10% 3 940 954 600 852 361 371   75 601 216    9,73% 
50% 5 374 029 000 1 154 766 234 378 006 078  48,66% 

290% 13 972 475 400 2 969 195 408       2 192 435 252            282,25% 
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Pri zvýšení objemu poistných plnení dochádza k zvyšovaniu PMSNPB a súčasne 

k znižovaniu solventnosti. Zvýšenie poistných plnení o viac než 290 % by ohrozilo 

solventnosť analyzovanej poisťovne. 

 

4.5.5 Hodnotenie vplyvu vybraných faktorov na solventnosť poistiteľa 
 

Výsledky získané z prevedenej analýzy citlivosti sú zhrnuté v Tabuľke 4.35. Poradie je 

dané citlivosťou ovplyvnenej veličiny na 10 % kladnú zmenu hodnoty parametra 

a pozitívnym či negatívnym dopadom na solventnosť poistiteľa.  

 
Tabuľka 4.35: Hodnotenie vplyvu vybraných faktorov na solventnosť poistiteľa 

Relatívna zmena Por. 

čís. 
Faktor 

Ovplyvnená 

veličina Česká poisť. Kooperativa Allianz 
Vplyv 

1. 
Poistno-technické 

rezervy 

PMSŽPA1 

PMSŽPA2 
10 % 10 % 10 % - 

2. 
Poistné 

 
PMSNPA 9,94 % 9,93 % 9,78 % - 

3. 
Poistné plnenie 

 
PMSNPB 9,93 % 9,92 % 9,73 % - 

4. 
Základný kapitál 

 

DMSNP 

DMSŽP 
2,51 % 2,97 % 1,37 % + 

 

Na základe prevedenej analýzy citlivosti má najväčší negatívny vplyv na zmenu 

solventnosti faktor poistno-technických rezerv. O niečo menší vplyv na zmenu solventnosti 

bol preukázaný u faktorov poistné a poistné plnenie. U faktoru základný kapitál bol 

preukázaný pozitívny vplyv na zmenu solventnosti. 
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5 ZÁVER 
 

 Poisťovne zjednávajú poistenie a zaisťujú poistnú ochranu za účelom zmierniť alebo 

úplne odstrániť nepriaznivé následky náhodných poistných udalostí. Poskytovanie poistnej 

ochrany je službou dlhodobého charakteru, a preto musia poisťovne efektívne hospodáriť 

s veľkým objemom peňažných prostriedkov vo forme prijatého poistného. Poistné by malo 

zahŕňať najmä veľkosť podstupovaného rizika, náklady poistiteľa spojené so správou 

poistenia a vytvorenie poistno-technických rezerv na krytie budúcich nákladov na poistné 

plnenia. Technické rezervy sú spolu s časťou voľného kapitálu investované na finančnom 

trhu. 

Rovnako ako v iných odvetviach je i v oblasti poisťovníctva nutné stanoviť záväzné 

pravidlá a zabezpečiť sledovanie a kontrolu dodržiavania stanovených pravidiel. Snaha 

o vytvorenie jednotných pravidiel na pôde Európskej únie vyvrcholila v roku 1994. 

Povinnosťou Českej republiky po vstupe do EÚ v roku 2004 bolo začleniť do svojej právnej 

legislatívy smernice EÚ týkajúce sa oblasti poisťovníctva. Prvým zákonom, v ktorom boli 

tieto smernice zohľadnené, bol zákon č. 363/1994 Zb., o poisťovníctve. Avšak hneď po 

nadobudnutí účinnosti tohto zákona bolo zrejmé, že tento nezabezpečuje plnú harmonizáciu 

a je nutná jeho novelizácia, ktorá bola prevedená zákonom č. 39/2004 Zb. V súčasnej dobe sa 

objavujú nové dôvody pre vytvorenie nového návrhu zákona o poisťovníctve. Medzi tieto 

dôvody patrí hlavne zahrnutie plánovaných zmien v rámci projektu Solvency II. Súčasné 

pravidlá pre solventnosť podľa Solvency I nie sú citlivé na riziká a ponechávajú členským 

štátom možnosť vnútroštátnych odchýlok v rámci jednotlivých pravidiel v poisťovníctve. 

 Cieľom diplomovej práce bola analýza citlivosti solventnosti poistiteľa na vplyv 

vybraných faktorov. 

Práca pozostáva z troch častí. Prvá teoretická časť bola zameraná na charakteristiku 

poistných rizík a základné princípy hospodárenia poisťovne. Definovaná bola solventnosť 

poistiteľa a uvedené základné právne predpisy týkajúce sa solventnosti v rámci Českej 

republiky a Európskej únie. Záver teoretickej časti bol venovaný popisu funkcií štátneho 

dozoru v poisťovníctve.   

Druhá, metodologická časť práce bola venovaná popisu metód a postupov merania 

solventnosti, výpočtu disponibilnej miery solventnosti, požadovanej miery solventnosti 

a výšky minimálneho garančného fondu podľa súčasne platnej metodológie Solvency I. 

Stručne boli charakterizované aj ďalšie používané metódy merania a vykazovania 
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solventnosti. V závere kapitoly bola popísaná novo pripravovaná metodológia Solvency II 

a uvedené boli základné rozdiely a prednosti tejto metódy oproti súčasne platnej metóde.   

Aplikačná časť práce bola zameraná na overenie solventnosti vybraných poistiteľov za 

rok 2008 metódou vykazovania solventnosti založenej na miere solventnosti. Následne bola 

prevedená analýza citlivosti vybraných faktorov na solventnosť poistiteľa. 

Z teoretickej časti vyplynulo, že všetky tri vybrané poisťovne sú podľa prevedených 

výpočtov solventné, pretože ich disponibilné miery solventnosti prevyšujú požadované miery 

solventnosti. Poisťovne majú teda dostatok vlastných zdrojov na úhradu budúcich záväzkov 

vyplývajúcich z ich činností. Najväčšou kapitálovou vybavenosťou disponuje Allianz 

poisťovňa, pretože jej disponibilná miera solventnosti prevyšuje 2,68 krát požadovanú mieru 

solventnosti. Nasleduje Česká poisťovňa, u ktorej disponibilný kapitál prevyšuje 2,13 krát 

požadovaný kapitál. Najmenšou kapitálovou vybavenosťou disponuje Kooperativa poisťovňa, 

u ktorej disponibilná miera solventnosti prevyšuje požadovanú mieru solventnosti 1,84 krát. 

Jednotlivé výpočty solventnosti boli ďalej potrebné k prevedeniu analýzy citlivosti 

solventnosti poistiteľov na vplyv vybraných faktorov. Vybrané boli faktory poistné, poistné 

plnenie, poistno-technické rezervy a základný kapitál. 

Na základe prevedenej analýzy citlivosti má najväčší, zároveň však negatívny vplyv 

na zmenu solventnosti poistiteľa faktor poistno-technických rezerv. Vplyvom 10 % zvýšenia 

tohto faktoru dochádza k zvýšeniu PMSŽP o 10 % u všetkých troch sledovaných poistiteľov. 

Zvýšenie faktoru má teda za následok zvýšenie ovplyvnenej veličiny, rastie požiadavka na 

kapitál a pri zachovaní DMSŽP sa solventnosť poistiteľa znižuje. 

Zvýšenie poistného negatívne ovplyvní solventnosť poistiteľa, keď pri  10 % zvýšení 

poistného dochádza k 9,94 % zvýšeniu PMSNPA  u Českej poisťovne, 9,93 % zvýšeniu PMSNPA  

u Kooperativy poisťovne a 9,78 % zvýšeniu PMSNPA  u Allianz poisťovne. Vplyvom zvýšenia 

tohto faktoru sa zvýši požiadavka na kapitál a pri zachovaní DMSNP solventnosť klesá. 

Rovnako negatívny vplyv na solventnosť poistiteľa spôsobí zvýšenie faktoru poistné 

plnenie. Konkrétne vplyvom 10 % zvýšenia faktoru dochádza k 9,93 % zvýšeniu PMSNPB  

u Českej poisťovne, 9,92 % zvýšeniu PMSNPB  u Kooperativy poisťovne a 9,73 % zvýšeniu 

PMSNPB u Allianz poisťovne. Zvýšenie faktoru následne vedie k zvýšeniu nárokov na 

kapitálové požiadavky a pri zachovaní DMSNP   sa solventnosť poistiteľa znižuje.  

Jediný pozitívny vplyv na zmenu solventnosti poistiteľa bol preukázaný u faktoru 

základný kapitál. V tomto prípade 10 % zvýšenie faktoru zvýši DMSNP  a DMSŽP o 2,51 % 

u Českej poisťovne, o 2,97 % u Kooperativy poisťovne a o 1,37 % U Allianz poisťovne. Pri 

zvýšení základného kapitálu a zachovaní PMS solventnosť poistiteľa rastie.  
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ZOZNAM SKRATIEK 
 
 

At-1   aktíva poisťovne na konci obdobia t;  

BZ   budúce zisky zo životného poistenia;  

ČP   čisté poistné; 

DMS  disponibilná miera solventnosti; 

DMSNP  disponibilná miera solventnosti neživotného poistenia; 

DMSŽP  disponibilná miera solventnosti životného poistenia; 

DPNP   dodatočné príspevky počas účtovného obdobia pre neživotné poistenie;  

DPŽP    dodatočné príspevky počas účtovného obdobia pre životné poistenie;  

Dt   dividendy a umorovanie dlhov počas obdobia t; 

Et   správne náklady poisťovne za obdobie t;  

FP   fond na budúce prídely; 

GF garančný fond; 

GFNP  výška garančného fondu u neživotného poistenia; 

GFNPmin    minimálna výška garančného fondu u neživotného poistenia; 

GFŽP  výška garančného fondu u životného poistenia; 

GFŽPmin    minimálna výška garančného fondu u životného poistenia; 

JPNP   iné položky vyhradené pre neživotné poistenie;  

JPŽP    iné položky vyhradené pre životné poistenie;  

K1 – K6 korekčné koeficienty; 

napr. napríklad; 

NMNP   nehmotný majetok vložený do základného kapitálu pre neživotné poistenie;  

NMŽP    nehmotný majetok vložený do základného kapitálu pre životné poistenie;  

NNPvlas.vrub  náklady na poistné plnenia u životného poistenia na vlastný vrub;  

NNPcelk.  celkové náklady na poistné plnenia u životného poistenia; 

NPN   neamortizované počiatočné náklady v aktívach; 

NZNPm   nerozdelený zisk minulých účtovných období pre neživotné poistenie;  

NZNPp    nerozdelený zisk posledného účtovného obdobia pre neživotné poistenie;  

NZŽPm   nerozdelený zisk minulých účtovných období vyhradený pre životné poistenie; 

NZŽPpm  nerozdelený zisk posledného účtovného obdobia pre životné poistenie;  

ORFNP   ostatné rezervné fondy pre neživotné poistenie;  

ORFŽP  ostatné rezervné fondy pre životné poistenie;  



 

ORNP    oceňovacie rozdiely vyhradené pre neživotné poistenie; 

ORŽP   oceňovacie rozdiely vyhradené pre životné poistenie;  

Pbrutto    hrubé poistné; 

PMS  požadovaná miera solventnosti; 

PMSNP  požadovaná miera solventnosti neživotného poistenia; 

PMSNPA  PMSNP vypočítaná z objemu poistného;  

PMSNPB   PMSNP  vypočítaná z priemerných nákladov na poistné plnenia; 

PMSŽP  požadovaná miera solventnosti životného poistenia; 

PMSŽPA PMSŽP vypočítaná podľa objemu technických rezerv; 

PMSŽPA1 PMSŽPA  pre poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie 

pre prípad smrti a dožitia, poistenie spojených životov, životné poistenie 

s vrátením poistného, svadobné poistenie, poistenie na výživu detí, dôchodkové 

poistenie; 

PMSŽPA2 PMSŽPA  pre poistenie pre životné poistenie spojené s investičným fondom; 

PMSŽPA3 PMSŽPA  pre poistenie pre prípad smrti, poistenie pre kapitálové činnosti; 

PMSŽPB PMSŽP  vypočítaná podľa veľkosti rizikového kapitálu; 

PMSŽPB1 PMSŽPB  pre poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie 

pre prípad smrti a dožitia, poistenie spojených životov, životné poistenie 

s vrátením poistného, svadobné poistenie, poistenie na výživu detí, dôchodkové 

poistenie; 

PMSŽPB2 PMSŽPB  pre poistenie pre životné poistenie spojené s investičným fondom; 

PMSŽPC PMSŽP  vypočítaná podľa objemu predpísaného hrubého poistného; 

Pnetto   čisté poistné;  

PPH   hrubé náklady na poistné plnenia z neživotných poistení v referenčnom období; 

PPZH   hrubé náklady na poistné plnenia z aktívneho zaistenia neživotných poistení;  

Pt    poistné predpísané počas obdobia t;  

Pt
RE  zaistné pre zaistiteľa počas obdobia t; 

RFNP   zákonný rezervný fond vyhradený pre neživotné poistenie; 

RFŽP   zákonný rezervný fond vyhradený pre životné poistenie;  

RKN   čistá výška nezáporného kapitálu;   

RKp       hrubá výška nezáporného kapitálu; 

RO   referenčné obdobie; 



 

RR   rozdiel medzi hodnotou nezillmerovanej alebo čiastočne zillmerovanej rezervy 

poistného a výškou rezervy zillmerovanej sadzbou počiatočných nákladov 

obsiahnutej v poistnom; 

Rzil    čiastka plynúca z nezillmerovania alebo čiastočného zillmerovania rezerv 

poistného životných poistení;  

S  súčet predpísaného hrubého poistného;   

SŽP  súčet predpísaného hrubého poistného, zaistného a čiastky poistného 

zodpovedajúceho daniam a poplatkom z životných poistení; 

tp   priemerná zostávajúca doba trvania poistných zmlúv; 

TR  technické rezervy; 

TRA1   hrubá výška technických rezerv životného poistenia zodpovedajúca obchodu, 

keď poisťovňa nesie investičné riziko;  

TRA2   hrubá výška technických rezerv životného poistenia zodpovedajúca obchodu, 

keď investičné riziko nesie poistník; 

TRN   čistá výška technických rezerv životného poistenia; 

TRp   hrubá výška rezerv poistného na životné poistenie; 

TRPKČ   výška rezerv poistného životného poistenia pripadajúca na kapitálové činnosti; 

TRPPK   hrubá výška rezervy na poistné plnenie z neživotného poistenia na konci RO;  

TRPPZ   hrubá výška rezervy na poistné plnenia z neživotných poistení na začiatku RO;  

UČP ukazovateľ čistého poistného; 

US ukazovateľ solventnosti; 

UTR ukazovateľ technických rezerv; 

VKP   voľný kapitál poistiteľa;  

VR   výnosy dosiahnuté z regresie;  

ZKNPn   nesplatený základný kapitál vyhradený pre neživotné poistenie;  

ZKNPs   základný kapitál vyhradený pre neživotné poistenie;  

ZKŽPn    nesplatený základný kapitál vyhradený pre životné poistenie;  

ZKŽPs   splatený základný kapitál pre životné poistenie;  

Zp   predpokladaný ročný zisk;  

X   priemerné ročné hrubé náklady na poistné plnenie z neživotných poistení. 

It   investičný výnos za obdobie t;  

Nt   nový kapitál počas obdobia t;  

Xt
RE   poistné plnenie od zaistiteľov počas obdobia t;  

Xt   poistné plnenie počas obdobia t 
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