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Úvod 

Ve vyspělých tržních ekonomikách je pojistný trh chápán jako neoddělitelná  

a velmi silná součást trhu finančního, jehož dalšími segmenty jsou trh peněžní, kapitálový, 

komoditní a devizový. Je to z důvodu, že v pojišťovnictví se kumuluje velké množství 

reálných finančních zdrojů a instituce, které je spravují, jsou silnými účastníky finančního 

trhu. Pojišťovnictví je spolehlivým barometrem, který odráží sílu ekonomiky. 

Pojišťovnictví je tedy mimořádně důležité odvětví a jeho funkce je ve státě nezastupitelná. 

Na pojistném trhu platí samozřejmě stejná ekonomická pravidla jako na kterémkoli 

jiném trhu v tržní ekonomice, ale určitými prvky je trhem atypickým. Nebývá soustředěn 

na jednom místě, ale jedná se spíše o síť pojišťoven (pojistitelů) a jejich poboček  

a pojišťovacích zprostředkovatelů a zajistitelů. Dalším specifikem je převis nabídky nad 

poptávkou. Platí na něm také charakteristické zákonitosti, jako je princip solidárnosti, 

podmíněné návratnosti a neekvivalentnosti. 

Cílem mé diplomové práce je charakteristika jednotného pojistného trhu Evropské 

unie, jak z hlediska vývoje legislativní úpravy tak i prostřednictvím příslušných ukazatelů, 

které vypovídají o jeho úrovni. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie 

provedu analýzu i českého pojistného trhu a pokusím se zhodnotit vliv tohoto přistoupení 

pro náš pojistný trh. 

V první kapitole se budu zabývat charakteristikou pojmu pojistný trh. Nejprve 

začlením pojistný trh do systému trhu finančního, poté se již budu věnovat pojistnému 

trhu samotnému. Uvedu jeho definici, subjekty, faktory, které ho ovlivňují. Zaměřím se 

i na členění pojistného trhu a na ukazatele charakterizující jeho základní rysy. 

Samostatnou podkapitolu věnuji také regulaci pojistného trhu.  

Druhá kapitola je věnována legislativnímu rámci podnikání v podmínkách 

Evropské unie. Popisuji vývoj k jednotnému pojistnému trhu postupně podle tří 

generací směrnic. Uvádím zde obsah jednotlivých pojišťovacích směrnic, vysvětluji 

princip jednotného evropského pasu, kterým se řídí přístup pojišťoven ze Společenství 

na trhy členských států EU.  

V třetí kapitole budu analyzovat vývoj pojistného trhu podle základních ukazatelů 

jeho úrovně. Pro větší názornost budou hodnoty těchto ukazatelů uspořádány do 

jednotlivých tabulek a grafů.  
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Ve čtvrté kapitole hodnotím význam jednotného evropského pojistného trhu pro 

pojistný trh České republiky. Nejprve se zaměřím na nejdůležitější právní prameny, které 

bylo nutné schválit v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Změny v české 

legislativě se totiž dotknou každé pojišťovny, zajišťovny, pojišťovacích makléřů  

a samostatných likvidátorů pojistných událostí, jejich legislativního vymezení i 

pracovních postupů v pojišťovnách dosud používaných. Součástí této kapitoly je také 

vyhodnocení vývoje jednotlivých ukazatelů úrovně pojistného trhu v České republice. 
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1 CHARAKTERISTIKA POJISTNÉHO TRHU 

Pojistný trh jako součást trhu finančního 

Ve vyspělých tržních ekonomikách je pojistný trh neoddělitelnou a velmi silnou 

součástí trhu finančního. Stupeň rozvoje ekonomiky se tak promítá do úrovně  

a rozvinutosti pojišťovnictví. 

„Finančním trhem rozumíme systém ekonomických vztahů a institucí 

zprostředkujících soustředění, alokaci a realokaci volných finančních prostředků 

prostřednictvím finančních instrumentů. Na finančním trhu se tedy soustřeďuje nabídka  

a poptávka po finančních instrumentech - čili platebních prostředcích, cenných papírech, 

devizách, drahých kovech, pojistné ochraně a podobně.“ 1 

Smysl finančního trhu je v efektivním poskytování prostředků těm subjektům, které 

poskytují prostřednictvím finančního trhu přijatelnou záruku jejich bezpečné návratnosti  

a rozmnožení. Těmito subjekty finančního trhu jsou především deficitní subjekty (mající 

nedostatek volných peněžních prostředků na financování svých potřeb nebo rozvoje)  

a přebytkové subjekty (jejichž běžná spotřeba je nižší než důchod a dochází u nich tedy  

k vytváření úspor).2 Přebytkové subjekty lze označit jako stranu nabídky a naopak 

poptávku na finančním trhu představují ony subjekty deficitní. 

Co se týče přerozdělování finančních prostředků mezi těmito subjekty, rozlišují se 

dva resp. tři způsoby, a to přímý, polopřímý a nepřímý.  

„P ři přímém způsobu rozdělování jsou finanční prostředky alokovány od 

přebytkových subjektů k subjektům deficitním prostřednictvím různých druhů cenných 

papírů. Deficitní subjekty emitují různé druhy krátkodobých nebo dlouhodobých cenných 

papírů a přebytkové subjekty investují své úspory do těchto instrumentů. Efektivnost této 

alokace je zvyšována asistencí investičních bank, obchodníků s cennými papíry apod.“ 

 U zprostředkovaného způsobu přerozdělování finančních prostředků existuje 

polopřímý způsob, kdy finanční zprostředkovatelé (banky, spořitelny, pojišťovny, 

investiční fondy, penzijní fondy) postupují dále již emitované primární cenné papíry,  

                                                 

1 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh, str. 14 
2 FUCHS, D. Finanční trhy, str. 17-18 
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a nepřímé financování, které spočívá v emisi sekundárních finančních instrumentů 

(depozita, pojistné smlouvy, podíly, penzijní smlouvy).3 

Finanční trh plní řadu funkcí, z nichž nejdůležitější jsou:4 

• akumulační – mobilizuje volné peněžní prostředky, tj. soustřeďuje volné 

finanční prostředky z různých zdrojů, 

• alokační – umísťování peněžních (finanční) prostředků, 

• přerozdělovací – směna držby, neboli přerozdělování finančních prostředků 

mezi deficitními a přebytkovými subjekty, 

• selekční – rozvoj perspektivních a životaschopných podnikatelů na úkor 

podnikatelů neperspektivních, tj. finanční prostředky jsou automaticky 

přerozdělovány subjektům, které je dokáží nejefektivněji využít. 

 

Finanční trh se dá členit podle několika hledisek. Pro zařazení pojistného trhu do 

systému členění trhu finančního je důležité zejména jeho členění z podle jednotlivých 

segmentů. Finanční trh se obvykle člení podle těchto hledisek:5 

a) z hlediska jednotlivých segmentů: 

• peněžní trh – trh s úvěry, půjčkami a cennými papíry s dobou splatnosti do      

1 roku, 

• kapitálový trh – trh s úvěry, půjčkami a cennými papíry s dobou splatnosti 

nad 1 rok,  

• devizový trh – trh s cizími měnami a s instrumenty v cizích měnách, 

• komoditní trh – trh s cennými kovy a jinými komoditami, 

• pojistný trh – trh pojištění a zajištění. 

b) z hlediska času: 

• krátkodobý – do 1 roku, 

• střednědobý – 1 až 4 roky, 

• dlouhodobý – nad 4 roky. 

                                                 

3 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. str. 15 
4 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. str. 16 
5 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. str. 17 
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Pojistný trh 

„Pojistný trh funguje na podobném principu shromažďování a rozdělování 

peněžních prostředků. U pojistného trhu však nehovoříme o fondech, ale o rezervách. 

Rezervy se v pojišťovnictví vytváří pro případ úhrady náhodných potřeb a nelze tudíž 

předem určit, zda budou použity na spotřebu či akumulaci. Pro rezervy je typický nárok na 

jejich čerpání při splnění příslušných podmínek obsažených v zákoně, vyhlášce, pojistných 

podmínkách, pojistné smlouvě apod.“6 

Pojišťovnictví, jako jedno z důležitých odvětví tržní ekonomiky, nabízí na 

pojistném trhu své zboží, resp. své služby, tj. pojištění a zajištění. Pojištění i zajištění 

můžeme definovat jako specifický druh služby, která má fiktivní charakter. Jedná se  

o obchod, při němž prodávající nabízí svůj produkt (v případě pojištění službu) a kupující 

je za něj ochoten zaplatit. Výslednou cenou za pojistnou ochranu je tzv. pojistné (resp. 

zajistné). Existuje zde určité riziko, které spočívá v tom, že kupující může dostat svoji 

protihodnotu až po realizaci pojištěného rizika. Jde tedy o velmi neurčitou a rizikovou 

návratnost jeho peněžních prostředků.7 Pojistný trh je tedy místem, kde se střetává nabídka 

a poptávka po produktech pojištění a zajištění. Na straně nabídky vystupují pojistitelé, 

zajistitelé a zprostředkovatelé, stranu poptávky reprezentují fyzické osoby, právnické 

osoby a sdružení.  

 „Pojistný trh je trhem, na kterém převládá nabídka. O své budoucí klienty se tady 

uchází pojistitelé, zajistitelé a zprostředkovatelé. Převládá-li nabídka, stává se zároveň 

zárukou soutěže, ovlivňované tvorbou cen a pojistných produktů. Částečně je také tato 

soutěživost ovlivňována dozorem v pojišťovnictví a jeho nástroji, což do jisté míry tržní 

soutěž a konkurenci omezuje. Je tedy možné říci, že pojistný trh je ovlivňován i zásahy 

státu.“8 

 

 

 

                                                 

6 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. str. 18 
7 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. str. 19 
8 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. str. 19 
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Na pojistném trhu platí specifické principy, a to: 

o Princip solidárnosti – všichni pojistníci přispívají společně k tvorbě 

pojistných rezerv a jsou si vědomi, že náhrada (určité finanční prostředky) 

jim budou poskytnuty jen při vzniku pojistné události. 

o Princip podmíněné návratnosti – návratnost vložených peněžních prostředků 

(pojistného) je podmíněna vznikem pojistné události sjednané dle pojistné 

smlouvy a všeobecných pojistných podmínek. 

o Princip neekvivalentnosti – pojistné plnění vyplácené pojišťovnou není na 

výši zaplaceného pojistného závislé. Pojistné plnění může být vyšší, ale také 

nižší. Toto platí pouze pro oblast neživotného pojištění. U životního 

pojištění je určitá ekvivalence zřejmá. 

 

Na pojistný trh můžeme nahlížet z pohledu jednotlivé země nebo sledovat 

největší možné teritoriální vymezení pojistného trhu a tím je pojistný trh celého světa. 

Z tohoto hlediska lze historicky sledovat tři významná světová pojišťovací centra, ke 

kterým se řadí Severní Amerika, Západní Evropa a Japonsko. Každé ze tří center 

světového pojišťovnictví má svá specifika a odlišnou strukturu. V Japonsku převládá 

pojištění životní, na pojistném trhu USA naopak pojištění neživotní a velký význam 

zde zaujímá pojištění odpovědnostní. V zemích EU je struktura produktů mezi 

jednotlivými zeměmi odlišná 

Pro mou diplomovou práci je však důležité zaměření na oblast evropského 

pojistného trhu. Základní obecné principy uplatňované v rámci EU, tzn. volný pohyb 

zboží, služeb, kapitálu a osob, mají svůj odraz rovněž ve sféře pojišťovnictví, zejména 

otázka volného pohybu služeb a kapitálu. Jednotný evropský pojistný trh funguje na 

základě tzv. jednotného pasu. Vysvětlení této problematiky a legislativní úpravě podnikání 

v pojišťovnictví v rámci EU věnuji samostatnou kapitolu.  

1.1.1 Segmentace pojistného trhu 

Smyslem podnikání pojišťoven je především podnikání v oblasti pojištění, ale také 

v oblasti finančního investování dočasně volných peněžních prostředků. Podle toho, kam 

směřuje její podnikání, bychom mohli činnost pojišťoven rozdělit na dva samostatné 

okruhy. Toto základní členění, kterému se budu v následující podkapitole věnovat, je 
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členění podle předmětu činnosti pojistitele. Dále lze pojistný trh rozdělit například dle 

subjektů pojištění, pojistného rizika, pojistných produktů, subjektů pojištění a další. 

Podle předmětu činosti pojistitele členíme pojistný trh na dva segmenty, jak 

naznačuje níže uvedené schéma č.1. 

Schéma č.1 - Segmentace pojistného trhu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Věcný pojistný trh  

Věcný pojistný trh představuje nabídku a poptávku po pojištění a zajištění. Je 

součástí trhu zboží a služeb. Můžeme ho také charakterizovat jako oblast pojištění a z ní 

plynoucí podmínky při uzavření pojistné smlouvy. 

Věcný pojistný trh lze třídit:9 

a) podle předmětu pojištění a zajištění: 

• trh životního pojištění – orientuje se na riziko dožití nebo úmrtí,  

• trh neživotního pojištění – např. pojištění majetku, pojištění 

odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění, pojištění nemoci, pojištění 

úvěru, pojištění právní ochrany apod. 

b) podle subjektů ovlivňujících pojistný trh: 

• komerční pojišťovny, 

• pojištění a pojistníci, 

• zajistitelé, 

• zprostředkovatelé pojištění, 

                                                 

9 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. str. 21-22 

Pojistný trh

Věcný pojistný trh Investiční pojistný 
trh



 8

• dohled v pojišťovnictví, 

• stát, 

• asociace a ostatní. 

Předmětem podnikání na věcném pojistném trhu je pojišťovací činnost, zajišťovací 

činnost, zprostředkovatelská činnost, zábranná činnost a činnosti související s pojištěním, 

které slouží k podpoře a rozvoji pojišťovnictví, rozšiřování a zkvalitňování pojišťovacích 

služeb.10 

Pojišťovací činnost zahrnuje zejména:11 

- obchodní činnost - uzavírání pojistných smluv, 

- provozní činnost – zpracování a evidence pojistných smluv, zabezpečení 

podkladů pro výplatu provizí, správa pojištění, inkaso pojistného,  

- poskytování plnění z pojistných smluv,  

- likvidační činnost -  vyřizování pojistných událostí ze strany pojišťovny 

(nahlášení škody, zjišťování velikosti vzniklých škod, oceňování škod,  

likvidace pojistné události), 

- pojistnětechnickou činnost - kalkulace ceny pojistných produktů, stanovení 

velikosti pojistného a propočet velikosti pojistnětechnických rezerv, 

- poskytování asistenčních služeb, 

- zpracování osobních údajů s těmito činnostmi souvisejících. 

 

Investiční trh  

Oblast investování volných finančních zdrojů na finančním trhu je typická pro 

všechny druhy peněžních podniků. Tedy i pojišťovny vstupují na finanční trh jako ostatní 

podnikatelské subjekty. Investiční pojistný trh tedy představuje investování (finanční 

                                                 

10Zajišťovací činnost spočívá v uzavírání zajišťovacích smluv mezi pojišťovnou nebo pobočkou zahraniční 
pojišťovny a zajišťovnou, nebo mezi zajišťovnami navzájem. Dalšími úkoly je správa zajištění, poskytování 
plnění ze zajišťovacích smluv a v neposlední řadě tvorba a využití technických rezerv zajišťovny nebo 
pobočky zahraniční zajišťovny. Zprostředkovatelská činnost je činnost směřující k tomu, aby zájemce o 
uzavření pojistné smlouvy měl možnost tuto smlouvu uzavřít, zahrnuje také spolupráci při likvidaci 
pojistných událostí, zjišťování a hodnocení pojistného rizika a poskytování odborného poradenství. Pod 
pojmem zábranná činnost se rozumí zábrana škod, tzn. opatření uskutečňovaná pojistiteli ke snižování 
velikosti pojistných plnění různými způsoby. Zahrnuje se sem přímo profinancování jednotlivých zábranných 
opatření z prostředků fondu zábrany škod, dále osvětová činnost vedoucí k omezení realizace rizika  
a konstrukčních prvků v rámci pojistných produktů.  
11 Zpracováno podle [3] a [6] 
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umisťovaní) dočasně volných peněžních prostředků pojistitele. Znamená to, že každá 

pojišťovna, která tyto prostředky vlastní a spravuje, se musí snažit chovat jako 

podnikatelský subjekt a tyto dočasně volné peněžní prostředky v rámci zákonem 

stanovených limitů investovat tak, aby přinášely zisk.12 

Mnozí pojistitelé investují dočasně volné peněžní prostředky a jednají tak za svoje 

klienty, kteří se tímto nepřímo zúčastňují transakcí na finančním trhu. Investiční pojistný 

trh můžeme tedy dělit podle toho, do jakých finančních instrumentů se investuje:13 

• Cenných papírů s pevně stanoveným úrokem – nejčastější způsob 

investování, protože představují spolehlivou možnost investování, 

zabezpečují stabilní příjmy, 

• Tradičních druhů akcií průmyslových, dopravních, obchodních a jiných 

společností – existuje zde určitá možnost kontroly ve prospěch 

pojišťovny a realizace vyšší míry zúročení vložených prostředků, 

• Nemovitostí – příjem z nemovitostí je zpravidla mnohem nižší než 

příjem z cenných papírů, 

• Nákup uměleckých děl, starožitností, cenných sbírek apod. – tento 

specifický způsob investování však nepřináší stabilní příjem a příjem 

z nich závisí výhradně na zvýšení cen těchto předmětů,  

• Poskytování hypotečních úvěrů, které musí být kryté nemovitostmi – vyznačuje se 

nízkou likviditou a dlouhodobým charakterem. 

1.1.2 Subjekty pojistného trhu 

 Prvními subjekty pojistného trhu, o kterých bych se zmínila, jsou pojistitelé 

(pojišťovny) a zajistitelé. Pojišťovny na sebe přebírají smluvně nebo zákonem definovaná 

rizika svých klientů. Za tuto službu inkasují pojistné podle svých sazeb.  

Z hlediska právní formy členíme pojišťovny na:  

- komerční (akciové společnosti), 

- vzájemné (družstevní), 

                                                 

12 MAJTÁNOVÁ, A. Pojišťovnictví. Teorie a praxe. str. 41 
13 Zpracováno podle [6] 
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- státní pojišťovny.  

Komerční pojišťovny usilují o dosažení výnosu z pojišťovací činnosti nebo 

z operací na finančním trhu, vzájemné a státní pojišťovny mohou fungovat i na 

neziskových principech. Státní pojišťovny zřizuje stát nebo státní orgány, výsledky jejich 

hospodaření nese tedy stát. Tato forma pojišťoven je někdy využívána v případech, kdy pro 

komerční pojišťovnu by daná oblast nebyla dostatečně ziskově atraktivní (popřípadě by 

byla ztrátová), ale přitom je společensky závažná. Vzájemné pojišťovny jsou instituce, pro 

něž je charakteristická vzájemná pomoc při krytí rizika. Vycházejí z toho, že škoda, která 

se stane jednomu členu společenství, má být nesena ostatními, kterým se nestala. Riziko 

nesou členové (vlastníci), kteří jsou současně pojistníky.14 Vzájemné pojišťovny mají  

i v současnosti svůj význam v některých segmentech pojistného trhu, většinově hospodaří 

s nižšími náklady správní režie a vzhledem k absenci ziskové složky jsou jejich sazby 

pojistného atraktivní pro klienty. 

Soukromé podniky, které hodlají zahájit pojišťovací činnost, mohou mít jednu 

z těchto forem, také jsou akceptovány i některé jiné formy, specifické pro některé členské 

státy (např. podpůrné spolky ve Francii nebo „Friendly Society“ ve Velké Británii). Na 

základě legislativy může být v České republice založena pojišťovna jako akciová 

společnost, což je převažující právní formou, nebo jako družstvo. Vzhledem k situaci na 

pojistném trhu v ČR však nejsou předpoklady pro větší uplatnění družstevních pojišťoven. 

Zajišťovna může mít pouze podobu akciové společnosti.  

Podle zaměření činnosti pojišťovny rozlišujeme pojišťovny univerzální, které 

pojišťují v podstatě všechny druhy rizik a mohou provozovat i zajištění. Pojišťovny životní 

se zabývají provozováním životních druhů pojištění a pojišťovny neživotní naopak 

provozováním neživotních druhů pojištění. Dále se můžeme setkat s pojišťovnami 

specializovanými, což jsou pojišťovny specializující se na určitý druh nebo odvětví 

pojištění, na pojišťování určitých rizik, na některé skupiny pojištění (např. pojištění právní 

ochrany, úvěrové pojištění). Řadí se sem i zajišťovny, tedy instituce, které se zabývají 

výlučně provozováním zajištění.15 Univerzálním pojišťovnám není nadále státem 

udělováno povolení k činnosti.  

                                                 

14 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. str. 172-173 
15 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. str. 170-171 
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Pojišťovnictví zahrnuje různé pojištění lišící se zaměřením, velikostí, organizační 

formou. Ve většině zemí působí velké množství institucí provozujících pojištění, ovšem 

převážnou většinu operací provádí pouze několik velkých pojišťoven. 

 

Druhým účastníkem pojistného vztahu jsou klienti – pojistníci a pojištění.16 Ke 

vzniku pojištění je třeba, aby mezi pojistníkem a pojišťovnou byla uzavřena pojistná 

smlouva (smluvní pojištění), pokud pojištění nevznikne na základě jiné skutečnosti – ze 

zákona (zákonné pojištění).17 

 

Mezičlánkem usnadňujícím styk klienta s pojistitelem jsou zprostředkovatelé 

pojištění. Jsou to osoby, které za úplatu vykonávají zprostředkování pojištění. Fungují jako 

samostatné podnikatelské subjekty za účelem dosažení zisku. Kromě nabídky pojištění 

také poskytují další služby v oblasti řízení rizika a poradenství v dalších finančních 

otázkách. V rámci pojistného trhu mají zprostředkovatelé velký význam, širokou sítí 

agentů umožňují vyhledávat rizika pro pojištění a tím pomáhají pojišťovnám dosahovat 

většího rozsahu obchodu.18 

„Pojiš ťovací zprostředkovatele lze rozčlenit podle toho, jaký je rozsah jejich 

činnosti a zda sjednávají pojistné smlouvy pouze pro jednu pojišťovnu, nebo pro více 

pojišťoven.19 

Zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví může provozovat právnická nebo 

fyzická osoba jako:20 

                                                 

16 Pojistník - osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Pojištěný - osoba, na jejíž život, zdraví, 
majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. 
17 Smluvní pojištění je běžnější a řídí se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících 
zákonů. Pojistná smlouva se sjednává na základě dobrovolného rozhodnutí klienta, také ukončení pojištění 
závisí na dobrovolném rozhodnutí klienta – dobrovolné smluvní pojištění. Za smluvní pojištění se považuje  
i pojištění, kdy povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ukládá zvláštní právní předpis – povinné smluvní 
pojištění.  Výkon některých povolání je podmíněn uzavřením tohoto pojištění např. advokáti, lékaři, zubaři, 
veterináři, architekti.  
Zákonné pojištění vzniká automaticky přímo ze zákona v důsledku skutečností stanovených právním 
předpisem. Neuzavírá se pojistná smlouva a pojištění musí být uhrazeno do stanoveného termínu. Jeho 
úprava je obsažena ve zvláštních právních normách. Příkladem zákonného pojištění je pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
18 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. str. 25 
19 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. str. 175-176 
20 Zákon č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 
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a) vázaný pojišťovací zprostředkovatel, 

b) podřízený pojišťovací zprostředkovatel, 

c) pojišťovací agent, 

d) výhradní pojišťovací agent, 

e) pojišťovací makléř, nebo 

f) pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není ČR. 

 

Dalším subjektem pojistného trhu je orgán dohledu nad pojišťovnictvím, který 

dohlíží nad dodržováním pravidel státní regulace a legislativního rámce pro podnikání 

v pojišťovnictví. V současné době dohled nad pojišťovnami vykonává Česká národní 

banka (ČNB) a to od 31. 3. 2006, kdy na ni přešla působnost Ministerstva financí, 

současně s tím ukončil svoji činnost i Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním 

připojištění. 

 

Významným subjektem pojistného trhu jsou také asociace pojišťoven. Tyto 

instituce, sdružují jednotlivé pojišťovny nebo zprostředkovatele pojištění, organizující 

jejich spolupráci, hájí zájmy a práva svých členských pojišťoven při jednáních s orgány 

státní správy a zahraničními partnery. Současně představují výrazný samoregulační faktor 

tohoto trhu. Koordinují činnost jednotlivých pojišťoven, poskytují služby svým členům 

(statistiky, informace, analýzy), zabývají se také výchovou, vzděláváním a vydavatelskou  

činností.21 

 

Ve vyspělých tržních ekonomikách s vysokou mírou ochrany spotřebitele bývají 

běžné orgány typu pojišťovací ombudsman. Jejich hlavním úkolem je ochrana spotřebitele 

pojišťovací služby. 

                                                                                                                                                    

 
 
 
 
21 MAJTÁNOVÁ, A.  Pojišťovnictví. Teorie a praxe. str. 45 
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1.1.3 Faktory ovlivňující pojistný trh 

Jak již bylo zmíněno výše, pojistný trh je částí trhu finančního a je tedy ovlivňován 

mnoha faktory, které lze dělit na vnitřní a vnější. 

Mezi vnější faktory , které působí na finanční trh zvenčí, patří především základní 

makroekonomické veličiny. Ovlivňují stabilitu finančního trhu, a proto se také jejich 

vývoj (stabilita či nestabilita) promítne i na trh pojistný. Řadí se sem objem hrubého 

domácího produktu (HDP), vývoj inflace a vývoj nezaměstnanosti. Vývoj těchto faktorů 

lze předvídat pouze s omezenou přesností. Lépe předvídat a přesně zjistit lze počet 

obyvatel, peněžní příjmy obyvatelstva, objem výdajů domácností a jejich strukturu. 

Struktura a objem příjmů a výdajů domácností předurčuje možné chování potenciálních 

klientů. Tyto informace pomáhají pojišťovnám přizpůsobit své podnikání požadavkům 

trhu. Důležitá je i situace u ostatních segmentů finančního trhu, která může výrazně 

ovlivnit i prostředí na trhu pojistném. Do těchto segmentů subjekty pojistného trhu 

(pojišťovny a zajišťovny) vstupují. Na peněžních a kapitálových trzích investují do 

cenných papírů, na devizovém trhu nakupují a prodávají cizí měny. Nezastupitelnou roli 

má i vliv situace na světovém pojistném a zajistném trhu. 

Vnit řními faktory , které ovlivňují pojistný trh zevnitř, jsou pojišťovací, 

zajišťovací a jiná související činnost tvořící nabídku, kterou vykonávají komerční 

pojišťovny a zajišťovny. Při výkonu své činnosti musí dodržovat právní předpisy a nařízení 

a zaměřit se na nabídku těch produktů, o které je na trhu zájem. Mezi vnitřní faktory 

řadíme také zájem o pojištění vytvářený pojistníky, resp. pojištěnými, a chápání významu 

pojištění ze strany pojistníků, kteří tvoří poptávku po pojištění (a zajištění). Dalšími 

faktory je zprostředkovatelská činnost, činnost asociace pojišťoven a další. Z vnitřních 

faktorů je nutné vyzvednout položku regulace pojistného trhu ze strany státu včetně 

legislativy dotýkající se pojištění. O regulaci se více zmíním v samostatné podkapitole. 
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1.1.4 Ukazatele úrovně věcného pojistného trhu22 

Ukazatele úrovně pojistného trhu mají vypovídající schopnost o jeho vývoji. Lze 

jimi sledovat vývoj pojistného trhu za různá období, porovnávat je a odvozovat, jaký bude 

jeho předpokládaný vývoj v budoucnosti. Jednotlivé ukazatele podrobněji rozeberu, neboť 

jejich využití je důležité pro 4. a částečně i 5. kapitolu.  

„Obecně ukazatele úrovně pojistného trhu hodnotí účinnost použití zdrojů  

a vynaložených prostředků. Výběr ukazatelů úrovně pojistného trhu je vhodné orientovat 

takovým způsobem, aby byl trh hodnocen pokud možno komplexně a jednalo se o ukazatele 

užívané i ve vyspělých ekonomikách.  Jde zejména o tyto hlavní ukazatele:“  

• předepsané pojistné   

- v životním pojištění - v neživotním pojištění,  

• pojistné plnění  

- v životním pojištění - v neživotním pojištění, 

• škodovost  

- v životním pojištění -  v neživotním pojištění, 

• pojištěnost  

• koncentrace pojistného trhu 

• počet komerčních pojišťoven, 

• počet zaměstnanců v pojišťovnictví, 

• počet uzavřených pojistných smluv, 

• průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu, 

• počet vyřízených pojistných událostí, 

• průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost a jiné. 

 

Předepsané pojistné 

„P ředepsané pojistné je důležitým ukazatelem výkonnosti každé komerční pojišťovny 

za příslušné období. Podle jeho výše se komerční pojišťovny seřazují na pojistném trhu 

v daném regionu či státě. Jedná se o pojistné, které je stanoveno na dohodnuté pojistné 

                                                 

22 Tato podkapitola je zpracována podle: ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. str. 23-28. Jiný autor se této  
problematice nevěnuje. 
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období (většinou kalendářní rok). Neuhrazením předepsaného pojistného ve stanovené 

nebo dohodnuté lhůtě pojištění zaniká a pojišťovna má nárok na dlužné pojistné.“ 

Předepsané pojistné se dělí na předepsané pojistné v životním pojištění  

a předepsané pojistné v neživotním pojištění. Právě poměr předepsaného pojistného 

v životním a neživotním pojištění je velmi důležitou charakteristikou pojistného trhu. Dále 

lze sledovat kontinuální vývoj tohoto ukazatele za několik málo posledních let a také jeho 

jednotlivé roční procentuální změny. 

 

Pojistné plnění  

„Pojistné plnění představuje především peněžité plnění komerční pojišťovny 

klientovi po vzniku pojistné události na základě pojistné smlouvy. Pojistné plnění je 

pojišťovnou vypočítaná a poskytnutá část ztráty (v neživotním pojištění) nebo dohodnutá 

pojistná částka (v životním pojištění). Podobně jako předepsané pojistné můžeme i pojistné 

plnění dělit na pojistné plnění za životní a neživotní pojištění. V neživotním pojištění není 

jisté, zda se po dobu trvání pojištění v případě konkrétní pojistné smlouvy vyskytne pojistná 

událost a pokud ano, tak kolikrát. Pojistné plnění se tedy poskytne jen v případě, že 

pojistná událost nastala. Naproti tomu charakteristickým rysem životního pojištění je, že 

pojišťovna vyplatí pojistné plnění v každém případě.“ 

V některých případech může být pojistné plnění vyplaceno v naturální či věcné 

formě. K takovému plnění dochází v případě uplatnění zdravotní asistence, právní 

asistence nebo technické asistence.  

 

Škodovost 

Škodovost nebo-li škodní průběh je ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi 

vyplaceným pojistným plněním a přijatým pojistným. Udává se v procentech. Opět, jako  

u předchozích ukazatelů může být členěna škodovost životního a neživotního pojištění. 

Škodovost by měla být menší než netto pojistné v procentech a rozhodně by neměla 

přesahovat 100 % přijatého pojistného. Komerční pojišťovny zpravidla při výpočtu 

pojistného kalkulují se škodovostí v průměru okolo 60ti procent. Překročí-li škodovost 

hranici 100 %, jedná se o nevyrovnané pojištění.¨ 
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Pojištěnost  

Jedná se o komplexní ukazatel vyjadřující poměr mezi celkovým předepsaným 

pojistným a hodnotou hrubého domácího produktu v běžných cenách. Je jedním z nejlépe 

vypovídajících ukazatelů, protože dokáže vyjádřit míru využití pojištění v daném státě. 

Sleduje se jak globální pojištěnost v dané zemi, tak pojištěnost v rámci jednotlivých 

odvětví a druhů pojištění. Hodnota tohoto ukazatele se vyjadřuje v procentech. Pojištěnost 

odráží schopnost pojistného trhu obsáhnout pojistné pole23, jehož rozsah determinuje 

celkovou možnost pojišťování na daném trhu.  

 

Koncentrace pojistného trhu  

„Koncentrace pojistného trhu je velmi významným ukazatelem úrovně pojistného 

trhu. Představuje podíl největších komerčních pojišťoven na předepsaném pojistném. 

Většinou se sleduje za 5, 10 a 15 největších pojišťoven na daném pojistném trhu.“ 

 

Počet komerčních pojišťoven 

Tento ukazatel se řadí spíše k doplňkovým ukazatelům pojistného trhu. Počet 

pojišťoven v dané ekonomice vypovídá nejen o vývoji a vyspělosti daného pojistného trhu, 

ale také o způsobu jeho regulace. 

 

Počet zaměstnanců v pojišťovnictví 

Z tohoto ukazatele je možné vyčíst určitou úroveň daného pojistného trhu z pohledu 

jeho personálního obsazení. Nedá se však zaměřit pouze na absolutní počet zaměstnanců, 

je třeba brát v potaz i produktivitu a způsob jejich práce. 

 

 

 

                                                 

23 „Pojistné pole je soubor majetku, předmětů, osob anebo jiných jevů, existujících v daném státě nebo 
teritoriu, který je možno pojistit.“ [Čejková: Pojistný trh, str. 27] 
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Počet uzavřených pojistných smluv 

Tento ukazatel odhaluje nejen úroveň pojistného trhu, ale i efektivnost práce 

v komerčních pojišťovnách. 

 

Průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu 

„Jedná se o průměrné pojistné, které je stanoveno na dohodnuté pojistné období 

a jež připadá na jednu pojistnou smlouvu.“ 

 

Průměrné pojistné na jednu pojistnou událost 

Vyjadřuje průměrné peněžité nebo naturální plnění komerční pojišťovny na základě 

pojistné smlouvy na jednu pojistnou událost. 

 

Počet vyřízených pojistných událostí 

Je jedním z důležitých ukazatelů úrovně pojistného trhu, neboť vyjadřuje konečný 

efekt pojištění. 

 

Regulace pojistného trhu 

Protože pojistný trh je velmi specifickým prostředím, nelze zde spoléhat pouze na 

samoregulační funkci. Nabídka jednotlivých druhů pojištění je různorodá a tak je pro 

jednotlivce velmi obtížné učinit si správnou představu o tom, co bude vyhovovat nejen 

jeho potřebám, ale také zájmům a finančním možnostem. Zákazníci se v široké nabídce 

pojistných produktů jen těžko orientují a není pro ně snadné odhalit, v čem se skrývá 

nebezpečí špatného výběru.24 

Zvláštností pojišťovacích služeb je také fakt, že dochází k časovému rozdílu mezi 

placením pojistného a výplatou pojistného plnění. V tomto období může dojít k událostem, 

které by na klienta mohly mít negativní dopad. Riziko vzniku takovéto situace pak má být 

                                                 

24 ČEJKOVÁ, V.  Pojistný trh. str. 29 
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prostřednictvím regulace minimalizováno.25 Je také možné, že budou na pojistném trhu 

hledat uplatnění ne zcela seriózní podnikatelé a zprostředkovatelé.  

Nutnost regulace pojistného trhu, resp. celého pojišťovnictví, tedy vyplývá  

z uvedených důvodů. Můžeme říci, že tato regulace není pouze v zájmu pojištěných  

a pojistníků, ale je zároveň v zájmu pojišťoven, které se díky ní stávají pro klienty 

důvěryhodnějšími institucemi. 

Stát reguluje pojistný trh prostřednictvím zákonů a jiných legislativních úprav. 

Státy, které jsou součástí Jednotného evropského pojistného trhu, v základních přístupech 

k regulaci pojišťovnictví vycházejí z legislativních norem Evropské unie. V rámci tohoto 

společného trhu jsou tedy vymezena základní pravidla pro regulaci ze strany jednotlivých 

států, nebo jsou dána minimální kritéria platná pro regulaci pojišťovnictví v jednotlivých 

členských státech EU. 

1.1.5  Metody regulace pojišťovnictví 

„Regulace znamená konstruování pravidel správného (tzn. efektivního  

a transparentního) fungování pojišťovnictví a současně fungování instituce dohledu, která 

zabezpečuje sledování a kontrolu dodržování těchto pravidel.“26 

Obecně lze říct, že regulace pojišťovnictví může být uskutečňována 

prostřednictvím různých metod. Základní oblasti, ve kterých je možné teoreticky regulaci 

pojišťovací činnosti uplatňovat, lze vymezit následovně:27 

- vymezení možných investičních instrumentů pro investiční činnost 

pojišťoven a kvótování aktiv, 

- vymezení povinných pojistných produktů, 

- regulace ceny pojištění,  

- ovlivňování, popř. určování výše technické úrokové míry, 

- stanovení pravidel pro tvorbu technických rezerv, 

- kontrola hospodaření pojišťoven prostřednictvím materiálního dohledu, 

- stanovení pravidel hospodaření pojistitelů z pohledu daňového, 

- určení  některých druhů pojištění povinnými, 

                                                 

25 MAJTÁNOVÁ, A.  Pojišťovnictví. Teorie a praxe. str. 68 
26 MAJTÁNOVÁ, A. Pojišťovnictví. Teorie a praxe. str. 69 
27 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. str. 180 
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- podpora využívání některých typů pojistných produktů (zejména 

prostřednictvím daňových zvýhodnění), 

- regulace vstupu na pojistný trh - udělování licencí a povolení k pojišťovací, 

popř. zprostředkovatelské činnosti, 

- vymezení právních forem k provozování pojišťovací činnosti 

- vymezení požadavků na způsobilost k činnosti pro pojišťovací 

zprostředkovatele a likvidátory pojistných událostí, 

- vymezení obsahu pojistné smlouvy jako základního dokumentu 

vymezujícího vztah mezi pojistníkem a pojišťovnou 

- vymezení povinných rezerv z hlediska jejich zaměření a metod tvorby pro 

pojišťovny 

- sledování finančního zdraví pojišťoven (splnitelnosti závazků 

pojišťovnami), tedy solventnost pojišťoven. 

 

 „Konkrétní výběr postupů a přístupů v rámci regulace pojišťovací činnosti je 

odvislý od rozvinutosti pojistného trhu, od ekonomického prostředí, ve kterém 

pojišťovnictví funguje a současně od míry a podrobnosti uplatňované státní regulace.“28 

1.1.6 Státní dohled v pojišťovnictví 

Úkolem státního dohledu v pojišťovnictví je kontrola, zda založení a vedení 

pojišťovny poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany 

spotřebitele. Hlavním úkolem dohledu je tedy ochrana zájmů pojištěných subjektů. Je také 

důležité zajistit, aby na pojistném trhu byla široká škála pojistných produktů, o které je 

mezi klienty zájem. S tím souvisí nutnost kontroly komerčních pojišťoven, zejména aby 

nabízely solidní produkty a hospodařily tak, aby byly schopny dostát svých závazků.29 

Dohled nad českým pojistným trhem byl dříve vykonáván Úřadem státního dozoru 

v pojišťovnictví a penzijním připojištění (dále jen Úřad) Ministerstva financí. Jednalo se  

o instituci, která měla na starost pouze oblast pojišťovnictví. V roce 2006 došlo k integraci 

dohledu nad finančním trhem do jedné instituce – České národní banky (dále jen ČNB). 

                                                 

28 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví.  str. 181 
29 ČEJKOVÁ, V.  Pojistný trh. str. 29 
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ČNB tak převzala agendu Úřadu, Komise pro cenné papíry a Úřadu pro dohled nad 

družstevními záložnami. 

Důležitým orgánem v rámci dohledu nad pojištěním a pojišťovnictvím v rámci EU 

je Výbor evropských orgánů dohledu v pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzích 

(Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, CEIOPS),  

v němž má ČNB jednoho zástupce. Výbor se skládá z představitelů orgánů dohledu  

v pojišťovnictví a oblasti zaměstnaneckých penzí států EU. Země z EHP, které nejsou 

členy EU, se účastní pouze jako pozorovatelé. Hlavní role výboru spočívá v poskytování 

stanovisek Evropské komisi v oblasti pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzí, stanovuje 

také dohledové standardy, doporučení a zásady, přispívá k implementaci směrnic, 

podporuje výměnu informací a spolupráci mezi orgány dohledu v pojišťovnictví  

a zaměstnaneckých penzích.  

V roce 1994 bylo založeno Mezinárodní sdružení orgánů dohledu v sektoru 

pojišťoven (International Association of Insurance Supervisors, IAIS). Tato organizace  

v listopadu 2009 sdružovala přibližně 190 členů, mezi něž patří i Česká národní banka, 

která se účastní jednání IAIS a podílí se na jeho práci.30 

Orgány, které mají regulaci a dohled v pojišťovnictví na starost, musí vykonávat 

mnoho různých činností, které můžeme rozdělit do několika základních okruhů:31 

• Povolovací a schvalovací činnost – udělování povolení k provozování činnosti 

(licence nebo koncese) pojišťovacím subjektům, udělování povolení ke změně 

formy pojišťovny, 

• Kontrolní činnost – kontrola dodržování veškerých právních předpisů, kontrola 

hospodaření, kontrola, zda předmět provozované činnosti odpovídá udělenému 

povolení, kontrola rezerv pojišťovny, jejich tvorba a užití, sledování 

solventnosti, kontrola plněné opatření vydaných orgánem dohledu,  

• Legislativní činnost – tvorba různých právních předpisů, které upravují chod 

pojistného trhu, také účast v připomínkovém řízení v legislativním procesu 

tvorby ostatních právních předpisů, 

                                                 

30 Oficiální internetové stránky České národní banky. Dostupné z : <http://www.cnb.cz > 
31 Zpracováno podle [2] 
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• Ostatní činnosti – poskytování poradenských a konzultačních služeb 

pojišťovnám např. při zavádění nových pojistných produktů, při investiční 

činnosti pojišťoven, analytická a statistická činnost, spolupráce s partnerskými 

institucemi. 

1.1.7 Systémy dohledu v pojišťovnictví 

Obecně můžeme hovořit o čtyřech systémech:32
 

• Systém veřejnosti - je systémem nejjednodušším a víceméně pouze formálním. 

Úkolem dohledového orgánu je při uplatnění tohoto systému kontrolovat, jestli 

pojišťovny zveřejňují výroční zprávy o svém hospodaření. 

• Systém normativních ustanovení - v něm jsou právními normami stanoveny 

nejdůležitější podmínky pro organizaci provozu pojišťovny. Dohledový orgán 

zkoumá, jsou-li splněny a dodržovány jak před zahájením, tak v průběhu 

činnosti pojišťovny. 

• Koncesní systém - při splnění stanovených podmínek uděluje dohledový orgán 

povolení (koncesi) k zahájení činnosti pojišťovny. 

• Systém materiálního dozoru - tento systém obsahuje prvky normativních 

ustanovení a koncesního systému. Opravňuje dohledový orgán kontrolovat 

dodržování právních předpisů i operativně-technickou stránku činnosti 

pojišťovny (např. pravděpodobnostní tabulky či kalkulaci pojistného). 

 

 

Shrnutí 

Pojistný trh patří mezi dynamicky se rozvíjející segmenty finančního trhu a jistě si 

zaslouží pozornost. V současné době zaujímá velmi výrazné postavení v rámci ekonomiky 

plynoucí z velkého množství kapitálu, kterým disponuje. Činnost pojišťoven se rozděluje 

do dvou oblastí: věcný pojistný trh představuje nabídku a poptávku po pojistných 

produktech a investiční pojistný trh představuje investování volných peněžních prostředků. 

Pojistný trh a jeho úroveň lze hodnotit z mnoha hledisek a jednotlivé státy nejsou v této 

problematice zcela jednotné. Většina zemí nicméně používá především ukazatel 

                                                 

32 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. str. 30-31 
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předepsaného pojistného, dále ukazatel škodovosti, pojistného plnění či pojištěnosti jako 

základních indikátorů úrovně. Významnou složkou působící na pojistném (resp. 

finančním) trhu je orgán dohledu, kterým je pro Českou republiku od roku 2006 Česká 

národní banka. 
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2  LEGISLATIVNÍ RÁMEC PODNIKÁNÍ V POJIŠ ŤOVNICTVÍ   

V PODMÍNKÁCH EU 

V každé části finančního trhu, tedy i na trhu pojistném se musejí nacházet pravidla 

upravující veškeré oblasti pro podnikání na tomto trhu. Každá země má své specifické 

zákony, které upravují jednotlivé druhy pojištění, dohled v pojišťovnictví apod. 

Legislativní rámec podnikáni v pojišťovnictví je stěžejní, vytváří základní prostředí pro 

subjekty, které zde působí, definuje jejich práva a povinnosti, má vliv na strukturu nabídky 

jednotlivých pojistných produktů.  

Vytvoření jednotného evropského trhu vychází z cílů uvedených ve Smlouvě  

o Evropském hospodářském společenství z roku 1958 (Římská smlouva). Jedním 

z hlavních cílů Smlouvy bylo vytvoření společného trhu, který by se podobal vnitřnímu 

trhu členských zemí. To znamená odstranění překážek, které by bránily volnému pohybu 

zboží, služeb, osob a kapitálu. Jednotný pojistný trh funguje od 1. července 1994. Zahrnuje 

země, které tvoří Evropský hospodářský prostor (EHP) - mimo země Evropské unie (27) 

také Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Řadíme zde i Švýcarsko, které sice není členským 

státem EU, ale bilaterální dohody mu umožňují spolupráci s EU a tedy i přístup na vnitřní 

trh. 

Dnes je přístup pojišťoven ze Společenství na trhy členských států řízen systémem 

jednotného pasu. Pro pojišťovny z třetích států platí nadále tradiční systém, který 

předpokládá provozování pojišťovací činnosti v EU na základě předem uděleného povolení 

příslušným úřadem členského státu. S cílem posílit hospodářskou soutěž na jednotném 

evropském trhu byl jednotný pas rozšířen také na pojišťovací zprostředkovatele  

a zajistitele, kteří již tak mohou využívat výhod tohoto systému. 

 

Právní rámec pro pojišťovny a pojišťovací činnost 

 Zavedení jednotného pasu v soukromém pojištění bylo provázeno postupným 

odstraňováním překážek historicky zavedených národními legislativami jako obrana proti 

pronikání cizího kapitálu. Byly vytvářeny nejrůznější restrikce, které znevýhodňovaly 

zahraniční osoby na tuzemském trhu. Jednotný trh ES tyto tendence likviduje a restrikce 

odstraňuje, a to prostřednictvím tří generací směrnic k životnímu pojištění a tří generací 

směrnic k neživotnímu pojištění včetně na ně navazujících směrnic specializujících se na 
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určitá pojistná odvětví neživotních pojištění a také směrnice o pojišťovacích 

zprostředkovatelích.  

Mezi hlavní zásady JPT patří:33 

- stejné podmínky hospodářské soutěže, 

- zrušení zákonných překážek pro provozování přeshraniční činnosti, 

- vzájemné uznání povolení vydaných různými dohledovými orgány 

členských zemí EU, 

- právo zájemce o pojištění zakoupit si pojištění v kterékoliv členské zemi, 

- dostatečná kontrola produktů a jejich nabídky, především z důvodu klamání 

spotřebitelů (tato kontrola nesmí bránit inovacím), 

- veřejnost musí mít k dispozici dostatečné a srovnatelné informace o situaci 

na pojistném trhu, především pak o finanční situaci pojistitelů,  

- zprostředkovatelé pojištění musí mít právo provozovat 

zprostředkovatelskou činnost v zásadě za stejných podmínek v rámci celého 

Společenství. 

2.1.1 Pojišťovací směrnice 

Směrnice ES k pojišťovnictví dokládají vývoj jednotného vnitřního trhu EU, který  

se vyznačuje zrušením překážek volného pohybu služeb, osob, zboží a kapitálu mezi 

členskými státy. Během poměrně dlouhého období byl budován s cílem dosáhnout 

svobody v zakládání podniků a poskytování služeb nejprve v oblasti zajištění a poté  

i v oblasti životního a neživotního pojištění. Rozdíly ve zvyklostech a v ekonomické 

úrovni členských zemí EU si samozřejmě vyžádali postupné kroky ve sjednocování 

pravidel podnikání, což se projevuje i v jednotlivých generacích směrnic. Pro vybudování 

JPT byly v oblasti pojišťovnictví přijaty tři generace směrnic pro životní a neživotní 

pojištění.  

Za základní předpoklady funkčního jednotného evropského trhu a za praktické 

naplňování principu jednotného evropského pasu v pojišťovnictví lze považovat:34 

                                                 

33 Zpracováno podle přednášek z předmětu Pojistné právo v podnikatelské praxi, 2009 a BÖHM,  
A. Ekonomika řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie, str. 39 
34 BÖHM, A. Ekonomika řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie,  
str. 57-58 
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- harmonizaci podmínek pro udělování licencí, 

- harmonizaci podmínek pro provozování činnosti, 

- harmonizaci pravidel pro odvolání a odnětí licence, 

- harmonizaci podmínek pro zřizování poboček pojišťoven, které mají sídlo 

mimo EU, 

- harmonizaci pravidel pro pojistně technické rezervy, 

- harmonizaci předpisů pro vedení účetnictví, 

- harmonizaci zákonů o společnostech, 

- přizpůsobení, resp. vzájemné uznávání předpokladů pro činnost 

zprostředkovatelů, 

- harmonizaci právních předpisů pro jednotlivá pojistná odvětví. 

 

První generace směrnic zajišťovala jednu ze základních svobod, tj. svobodu 

zakládání subjektů.  

• Směrnice životního pojištění č. 79/267/EEC ze dne 5. března 1979 o koordinaci 

zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se zahájení a provozovaní podnikání 

v přímém životním pojištění. 

Tato směrnice se vztahuje k těmto činnostem:  

- Životní pojištění, tj. odvětví pojištění, které zahrnuje pojištění pouze pro 

případ dožití sjednaného věku, pojištění pouze pro případ smrti, pojištění 

smíšené, životní pojištění s výplatou zaplaceného pojistného, svatební 

pojištění, pojištění pro případ narození dítěte. 

- Pojištění důchodu. 

- Doplňková pojištění provozovaná životními pojišťovacími podniky, tj. 

zejména pojištění pro případ úrazu včetně pracovní neschopnosti, pojištění 

smrti následkem úrazu, pojištění invalidity nebo nemoci, pokud jsou tyto 

různé druhy pojištění sjednány doplňkově k životnímu pojištění. 

• Směrnice neživotního pojištění č. 73/239/EEC ze dne 24. července 1973 o koordinaci 

zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se zahájení a provozovaní podnikání 

v přímém jiném než životním pojištění. 

Ve svém čl.1 uvádí: „Tato směrnice se týká přístupu k vlastní samostatné přímé 

pojišťovací činnosti vykonávané pojišťovacími podniky se sídlem v členském státě nebo 
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hodlajícími zde působit v pojistných odvětvích uvedených v příloze k této směrnici a týká se 

také jeho výkonu.“  

První generace směrnic přinesla sjednocení podmínek pro udělování a odebírání 

licencí, vymezila povolené právní formy podnikání v pojišťovnictví, stanovila klasifikaci 

pojistných odvětví a povinnost vytvářet dostatečné technické rezervy a udržovat 

stanovenou míru solventnosti. Zcela však nevyřešily otázku týkající se práva usazení. 

Pojišťovny ať již z členských zemí EU nebo ze třetích zemí totiž musely do nabytí 

platnosti směrnic třetí generace před založením pobočky v jiném členském státě získat 

povolení od příslušného orgánu tohoto hostitelského státu. 

 

Druhá generace směrnic umožnila uplatňování další ze základních svobod, tj. 

svobodu poskytovat služby. Představovala vlastně mezietapu ve vývoji, neboť doplňovala 

směrnice první generace a stanovila specifická opatření týkající se svobody poskytování 

služeb. Pojišťovny, které splňují podmínky obsažené ve směrnicích, jsou oprávněny 

provozovat pojišťovací činnost v oblasti životního i neživotního pojištění v jiném 

členském státě přímo, aniž by musely zřizovat pobočku. Zůstala však informační povinnost 

vůči orgánu dohledu státu, ve kterém má pojistitel sídlo a státu, ve kterém chce nabízet své 

produkty. Vše co mohly členské státy na pojišťovnách z jiných členských států požadovat, 

bylo, aby měly u neživotního pojištění povolení pro pojišťování velkých rizik.  

• Směrnice životního pojištění č. 90/619/EEC ze dne 8. listopadu 1990 o koordinaci 

zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění, 

stanovící opatření k podpoře účinného uplatňování svobody poskytovat služby 

a doplňující směrnici 79/267/EEC. 

• Směrnice neživotního pojištění č. 88/357/EEC ze dne 22. června 1988 o koordinaci 

zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního 

pojištění, stanovící opatření k podpoře účinného uplatňování svobody poskytovat 

služby a upravující směrnici 73/239/EEC. 

 

Třetí generace směrnic završila proces liberalizace, odstranila překážky týkající se 

provozování pojišťovací činnosti na základě práva zakládat pobočky a svobody poskytovat 

služby. Výsledkem je jednotný právní prostor, tzv. jediné licence. 



 27

• Směrnice životního pojištění č. 92/96/EEC ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci 

zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících přímého životního pojištění, kterou se 

upravují směrnice 79/267/EEC a 90/619/EEC. 

Tato životní směrnice představuje významnou etapu v procesu spojení národních 

trhů do jednoho integrovaného trhu. Měla za cíl usnadnit pojišťovacím podnikům 

poskytovat služby v členských státech, a tak umožnit pojistníkům, aby se mohli obracet 

nejen na pojistitele, kteří mají sídlo v jejich vlastních státech, ale i na pojistitele, kteří mají 

ústředí ve Společenství a sídlí v jiných členských státech.  

Zahájení a provozování podnikatelské činnosti v pojišťovnictví podle této směrnice 

podléhá udělení jediného úředního povolení, které je vydáno oprávněnými orgány toho 

členského státu, kde má životní pojišťovna své ústředí. Členský stát, ve kterém sídlí 

pobočka nebo na jeho území poskytuje služby, nesmí požadovat od pojišťovacích podniků 

nové povolení. Klientovi musí být podle této směrnice poskytnuty veškeré informace 

nezbytné pro jeho rozhodování tak, aby si mohl vybrat smlouvu nejlépe odpovídající jeho 

potřebám. Zásadní je také zajištění rovného zacházení s každým klientem pojišťovacího 

podniku v případě ukončení jeho činnosti. 

• Směrnice neživotního pojištění č. 92/49/EEC ze dne 18. června 1992 o koordinaci 

zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního 

pojištění, kterou se upravují směrnice 73/239/EEC a 88/357/EEC. 

Tím, že první směrnice Rady tolerovala kontrolu pojišťovacích podniků 

hostitelskými státy, nedošlo k vytvoření skutečného JPT, protože byly uplatňovány různé 

(národní) režimy dozoru. Řešením byla tato třetí směrnice Rady, která zavedla koncept 

kontroly zemí sídla a jediné licence, který je vymezen pěti principy:35 

o První princip (základní) – jedná se o systém jediného povolení, tzv. 

jednotný evropský pas. Na základě svého domácího povolení může 

pojišťovna prodávat produkty v jiném členském státě, a to buď přímo ze 

svého sídla, nebo prostřednictvím poboček. 

o Druhý princip – zrušení systému dvojího povolování. Povolovací procedura 

byla nahrazena proceduru oznamovací, která je mnohem jednodušší. 

                                                 

35 ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. str. 35 
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o Třetí princip - vzájemné uznání povolení vydaných různými orgány dohledu 

členských států. 

o Čtvrtý princip - téměř úplné zrušení dřívější kontroly pojistných podmínek a 

sazeb a její nahrazení dozorem nad solventností pojišťovny, jejími akcionáři 

a managementem. 

o Pátý princip - liberalizace pravidel pro investování části technických rezerv. 

 

Směrnice Rady týkající se životního pojištění byly několikrát podstatně změněny. 

Z důvodu srozumitelnosti je bylo nutné přepracovat a tak byla 5. listopadu 2002 přijata 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES o životním pojištění.  

Přístup k činnostem, na které se tato směrnice vztahuje, podléhá předchozímu 

udělení úředního povolení. O toto povolení žádá orgány domovského státu každá 

pojišťovna, která zřizuje sídlo na území uvedeného státu a každá pojišťovna, která po 

získání požadovaného povolení rozšiřuje činnost na celé odvětví nebo na jiná odvětví. 

Povolení je platné pro celé Společenství. Od pojišťovny se požaduje, aby předložila 

obchodní plán, doložila, že disponuje stanovenou mírou solventnosti a garančním fondem. 

2.1.2 Směrnice Solventnost II 

Solventnost v pojišťovnictví je schopnost pojišťoven plnit přijaté závazky, tj. 

uhradit oprávněné pojistné nároky z realizovaných pojistných událostí. Solventnost 

pojišťoven je upravována na základě tří generací směrnic – první generace je 

reprezentována životní směrnicí Rady 79/267/EEC, v neživotním pojištění je vykazování 

solventnosti upravováno směrnicí Rady druhé generace 88/357/EEC a směrnicí Rady třetí 

generace 92/49/EEC. Pojišťovny určují míru solventnosti zvlášť pro životní a zvlášť pro 

neživotní pojištění. 

O podobě solventnosti se vedly a stále se vedou diskuze na úrovni vrcholových 

orgánů EU. Výsledkem těchto jednaní je vznik Směrnice o přístupu k pojišťovací  

a zajišťovací činnosti a jejím výkonu, tzv. směrnice Solventnost II (Solvency II, také SII), 

která byla iniciována v roce 2001 Evropskou komisí. Danou problematiku Komise 

konzultuje s výborem CEIOPS (Evropský výbor orgánů dohledu nad pojišťovnictvím  

a zaměstnaneckým penzijním pojištěním).  
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26. března 2009 došlo v Bruselu mezi velvyslanci členských států EU 

k neformálnímu schválení kompromisního textu rámcové směrnice Solvency II. 

Kompromis spočíval v tom, že došlo k vyjmutí dlouhodobě diskutovaného tématu 

skupinového režimu (tzv. „group support“). Návrh směrnice byl v pozměněné podobě 

postoupen Evropskému parlamentu a 5. května 2009 byla finální verze schválena Radou 

ministrů hospodářství a financí (ECOFIN). Díky tomuto schválení jsou členské státy 

povinny převést směrnici SII do svých vnitrostátních právních předpisů do 31. října 2012. 

Po dvou letech platnosti směrnice předloží Komise legislativní návrh na případné zlepšení 

některých aspektů směrnice a po třech letech předloží návrh na posílení dohledu nad 

skupinami a řízení kapitálu v rámci skupiny společností.36 

Schéma č.2 – Struktura projektu Solventnost II 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle MAJTÁNOVÁ, A., Pojišťovnictví. Teorie a praxe. 

Pilíř I stanovuje tzv. MCR – minimální kapitálový požadavek a SCR – 

solventnostní kapitálový požadavek. Solventnostní kapitálový požadavek je vypočítáván 

na základěpřístupu vycházejícího z rizik: v případě, že kapitál klesne pod stanovenou mez, 

bude zapotřebí intervence dozorčího orgánu. Minimální kapitálový požadavek stanoví 

minimální úroveň, pod níž by neměly klesnout finanční zdroje společnosti. 

Podstatou Pilíře II je činnost, která se věnuje vnitřní kontrole a řízení rizik, 

pravidlům řízení aktiv a pasiv (ALM). V rámci tohoto pilíře je zahrnuta role 

představenstva, managementu a auditu a zodpovědnost dohledových orgánů a jejich 

vzájemná spolupráce. 

                                                 

36 FIALKA, J. Solventnost II: znění směrnice schváleno, Pojistný obzor 2/2009. str. 16-17 
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Pilíř III má za svůj cíl posílit principy Pilíře I a Pilíře II. Jeho ústředním principem 

je povinné zveřejňování informací pro ekonomické subjekty (finanční trhy, ratingové 

agentury) a pojistníky. Účastníci trhu tak budou mít k dispozici nástroje na vyhodnocení 

klíčových informací o použití kapitálu, hodnocení rizik, o manažerských postupech     

a kapitálové přiměřenosti pojišťovatelů. Cílem je zvýšení transparentnosti, harmonizace 

účetních pravidel a posílení porovnatelnosti v přístupech k různým pojišťovnám. 

Jedná se o jeden z klíčových legislativních návrhů, který má za cíl posílit finanční 

stabilitu pojistného trhu, prohloubit jeho integraci a konkurenceschopnost. Umožní větší 

možnost kontroly nad řízením jednotlivých pojišťovacích i zajišťovacích společností, 

zavádí také podrobnější požadavky kapitálové přiměřenosti. Hlavním úkolem Solvency II 

je možnost kontrolovat pojistitele, zda mají dostatečnou kapitálovou přiměřenost vzhledem 

k rizikům, jaká pojišťují. A také ověřit, zda risk management pracuje správně  

a nepodhodnotil některá rizika. 

 

Princip jednotného pojistného evropského pasu (single pasport) 

„Jde o princip, podle kterého lze na základě povolení (licence, registrace) 

uděleného v jedné zemi, ve které má podnikající osoba sídlo nebo bydliště, působit 

v kterékoli členské zemi, a to pouze na základě oznamovací povinnosti vůči příslušnému 

orgánu té členské země, která povolení udělila .“37 

Evropské pojišťovny tak mohou v rámci JPT využívat výhod plynoucích ze 

stejných podmínek pro hospodářskou soutěž bez ohledu na to, jaký je jejich domovský stát. 

Tyto pojišťovny mohou provozovat svou činnost ve všech státech EU, aniž by k tomu 

potřebovaly souhlas příslušného místního úřadu, nebo aby musely splňovat nějaké 

dodatečné podmínky. Jinými slovy, evropské pojišťovny musejí mít stejnou volnost při 

provozování své činnosti na evropském trhu, jakou mají na svých domácích trzích. Musejí 

mít zejména možnost zřizovat si v jiných členských státech pobočky (tj. mít možnost 

uplatňovat tzv. svobodu usazení), nebo musejí mít možnost provozovat svoji činnost 

v jiných členských státech, aniž by v nich byly fyzicky přítomny (tj. působit na základě 

svobody poskytování služeb). Rozdíly mezi těmito dvěma způsoby provozování 

pojišťovací činnosti budou popsány dále.  

                                                 

37 BÖHM, A. Ekonomika řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu ČR do Evropské unie. str. 38 
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2.1.3 Právo zakládat pobočky  

„Jestliže podnik vykonává činnost v členském státě po neurčitou dobu a za trvalé 

přítomnosti v tomto členském státě, řídí se tato činnost ustanovením Smlouvy o právu 

zakládat pobočky.“38  

Právo zakládat pobočky předpokládá trvalou přítomnost v hostitelské zemi. Na 

základě práva usazení tedy působí na území jiného členského státu pojišťovna se sídlem 

v domovském členském státě, která nabízí služby prostřednictvím trvale usazené 

podnikatelské jednotky (agentura, pobočka), nebo dokonce podle Soudního dvora 

Evropských společenství i tehdy, jestliže má tato trvalá přítomnost formu kanceláře, 

vedené vlastním personálem nebo nezávislou osobou s oprávněním jednat za pojišťovnu na 

trvalém základě, jako by jednala agentura nebo pobočka.39 

 

Oznamovací procedura při zřizování pobočky v jiném členském státě: 

Oznamovací procedura při zřizování pobočky v jiném členském státě má tři etapy. 

Je poměrně složitá a zdlouhavá, může trvat až 5 měsíců, pokud úřady využijí nejzazší 

termíny, které směrnice stanoví. 

1. etapa: Pojišťovna oznámí svůj úmysl zřídit si pobočku v jiném členském státě 

příslušnému orgánu dohledu, jemuž podléhá. K oznámení přikládá plán činnosti (pojistná 

odvětví, která hodlá provozovat), základní informace o pobočce (struktura, adresa, jméno 

oprávněného zástupce pobočky). 

2. etapa: Dohledový orgán posuzuje záměr (přiměřenost administrativní struktury, 

finanční postavení pojišťovny, bezúhonnost, vzdělání a odborné zkušenosti vedoucích 

pracovníků nebo zástupce) a do 3 měsíců ho předá příslušnému úřadu členského státu, 

v němž hodlá pobočka působit. Zároveň dodá osvědčení potvrzující, že pojišťovna splňuje 

požadavky minimální míry solventnosti. 

3. etapa: V případě potřeby má příslušný dohledový orgán hostitelského státu  

2 měsícem, aby sdělil domovskému orgánu dohledu své podmínky, za kterých může 

pojišťovna činnost ve členském státě vykonávat. Jakmile je završena třetí etapa, může 

                                                 

38 BÖHM, A. Ekonomika řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu ČR do Evropské unie. str. 42 
39 ČÍŽEK, J. Regulace pojišťovnictví v Evropské unii. Pojistné rozpravy 20/2007. str. 30 
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pojišťovna zahájit činnost – tj. 2 měsíce po předání oznámení příslušnému orgánu, nebo 

poté, co příslušné orgány členského státu pobočky na oznámení odpověděly. 

2.1.4 Svoboda poskytovat služby 

Svoboda poskytovat služby v sobě zahrnuje „pohyb“ poskytovatele služby nebo 

„přemístění“ příjemce služby do členského státu poskytovatele služby. Jinými slovy, tento 

princip se použije ve všech případech, kdy osoba poskytující služby nabízí tyto služby 

v jiném členském státě, než je usazena, ať je příjemce služby usazen kdekoli. 

Svoboda poskytovat služby má na rozdíl od práva zakládat pobočky pouze dočasný 

charakter.40 

 

Oznamovací procedura: 

Tato oznamovací procedura je jednodušší a kratší, skládá se ze dvou etap. 

1. etapa: Pojišťovna hodlající provozovat pojišťovací činnost v jiném členském 

státě  v rámci svobody poskytování služeb oznámí tento úmysl úřadu dohledu domovského 

členského státu. V oznámení uvede povahu rizik nebo závazků, které chce pojišťovat. 

2. etapa: Do 1 měsíce musí orgán dohledu domovského členského státu předat 

oznámení příslušným úřadům členského státu, spolu s tím i potvrzením, že pojišťovna 

splňuje požadavky míry solventnosti a seznam pojistných odvětví, pro které má pojišťovna 

povolení. Poté, co je završena druhá etapa, informuje příslušný orgán dohledu domovského 

členského státu pojišťovnu, že může v daném členském státě zahájit činnost 

prostřednictvím svobody poskytovat služby.  

2.1.5  Specifické případy41 

Není jednoduché vymezit hranici mezi svobodou poskytovat služby a právem 

zakládat pobočky, tyto specifické případy nazýváme také „šedá místa“.  

                                                 

40 BÖHM, A. Ekonomika řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu ČR do Evropské unie. str. 41-42 
41 Tato podkapitola je zpracována podle: ČECHOVÁ, J., ĆÍŽEK, J. Provozování pojišťovací činnosti v EU 
na základě práva zakládat pobočky a na základě svobody poskytovat služby. Pojistné rozpravy 13/2003.  
str. 8-12 
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1. Pojišťovna z domovského členského státu využívá pro svou činnost v hostitelském státě 

nezávislých osob usazených v hostitelském státě.   

Zde je složité určit, jaký vztah má pojišťovna usazená v členském státě „A“ k nezávislé 

osobě usazené v členském státě „B“ za účelem provozování pojišťovací činnosti. Zda 

se má na tuto osobu nahlížet jako na subjekt provozující tuto činnosti v členském státě 

„B“ na trvalém základě a tudíž jako na podnikatelskou jednotku usazenou 

v hostitelském členském státě, nebo zda má na ni být nahlíženo jako na subjekt 

provozující pojišťovací činnost na základě svobody poskytovat služby. Podle Komise 

je rozdíl mezi nezávislou osobou (např. nezávislým pojišťovacím zprostředkovatelem) 

a pojišťovnou v tom, že pojišťovna spadá spíše pod pravidla  

o právu zakládat pobočky než pod pravidla používaná pro svobodu poskytovat služby.  

Aby nezávislá osoba spadala pod právo zakládat pobočky, musí splňovat následující 

podmínky: 

a) Musí být řízena a kontrolována pojišťovnou, kterou zastupuje. 

Znamením, že je zprostředkovatel touto pojišťovnou řízen a kontrolován, je výhradní 

pověření k vykonávání činnosti. V oblasti zprostředkování pojištění se však často 

stává, že pojišťovací zprostředkovatel zastupuje současně více pojišťoven. V tomto 

případě na něho bude nahlíženo jako na „pobočku“ pouze u té pojišťovny, od níž má 

výhradní pověření a bude tudíž spadat pod právo zakládat pobočky. Ve vztahu 

k ostatním pojišťovnám bude spadat pod svobodu poskytovat služby. 

b) Musí mít oprávnění zavazovat pojišťovnu.  

Zde je nutné prověřit, zda činnost a rozhodnutí nezávislé osoby může zavazovat 

pojišťovnu ve vztahu ke třetí straně, která tak nemusí jednat přímo s pojišťovnou, ale 

může sjednat obchod s touto nezávislou osobou. 

c) Musí mít trvalé pověření.  

Způsobilost nezávislé osoby zavazovat pojišťovnu musí být založena na trvalém  

oprávnění a nikoli pouze na oprávnění časově omezeném nebo na jednorázovém 

příkazu.  

2. Pevně instalovaná elektronická zařízení v hostitelském členském státě. 

Je-li pojišťovací činnost provozována s pomocí pevně nainstalovaných elektronických 

zařízení typu ATM (s asynchronním módem přenosu), spadá tato činnost pod svobodu 
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poskytovat služby, pokud tato zařízení nejsou napojena na pobočku založenou 

pojišťovnou v příslušném hostitelském členském státě. Není vyloučeno, že technický 

rozvoj může v budoucnosti vyvolat změnu tohoto stanoviska, avšak v současné době 

nemohou být elektronická zařízení považována za agenturu nebo pobočku a nemohou 

tedy spadat pod právo usazení. 

3. Využívání prostředků dálkové komunikace k uzavírání pojistných smluv.  

Využití prostředků dálkové komunikace (telefon, fax apod.) a zejména způsobu 

elektronického obchodování (např. přes internet) při uzavírání pojistných smluv je 

považováno za činnost vykonávanou na základě svobody poskytovat služby, při níž 

nedochází k „pohybu“ smluvních stran. 

2.1.6 Přístup pojišťoven ze třetích zemí na jednotný pojistný trh42 

Pojišťovny z třetích zemí, které hodlají provozovat pojišťovací činnost v rámci EU, 

podléhají rozdílnému režimu, a to v závislosti na způsobu přístupu na jednotný trh. 

 

Zřizování poboček pojišťoven ze třetích zemí ve Společenství 

Pobočky pojišťoven ze třetích zemí nejsou podniky Společenství, nemohou tedy 

využívat výhod jednotného pasu a nemohou tak působit v jiném členském státě než v tom, 

v němž jsou usazeny. Jestliže neexistuje se třetí zemí (jak je tomu v případě poboček 

švýcarských neživotních pojišťoven) zvláštní dohoda, podléhají tyto pobočky 

individuálnímu dohledu státu, v němž jsou usazeny.  

Povolení k provozování pojišťovací činnosti je pojišťovně ze třetího státu uděleno 

po splnění příslušných podmínek. Pojišťovna musí:  

- mít povolení vykonávat pojišťovací činnost podle vnitrostátních právních 

předpisů, 

- na území daného členského státu zřídit pobočku a stanovit oprávněného 

zástupce, který musí být schválen příslušným orgánem, a musí prokázat, že 

vlastní aktiva ve větší výši, než je polovina garančního fondu a z nichž 

                                                 

42 Tato podkapitola je zpracována podle: ČÍŽEK, J. Regulace pojišťovnictví v Evropské unii. Pojistné 
rozpravy 20/2007. str. 23-26 
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alespoň jedna polovina je uložena v bance v tomto členském státě jako 

záruka, 

- předložit plán činnosti, 

- na území daného členského státu vést řádně účetnictví . 

Dále musejí pobočky ze třetích zemí splňovat tyto podmínky: 

- musí si pro svoji činnost vytvořit technické rezervy podle právních předpisů 

členského státu, v němž jsou usazeny, 

- musí prokázat, že mají v členském státě, v němž jsou usazeny, umístěna 

aktiva ve výši rovnající se alespoň výši jejich technických rezerv. 

 

Vstup dceřiných společností zahraničních pojišťovacích skupin 

Dceřiné společnosti působící ve Společenství a náležející společnostem sídlících 

mimo Společenství (americké, japonské…) užívají výhod za stejných podmínek pro 

činnost na území EU jako dceřiné společnosti působící ve Společenství a náležející 

společnostem ze Společenství. Tyto dceřiné společnosti tak využívají výhod jednotného 

pasu. Zahraniční pojišťovací skupiny pouze musí v některém členském státě EU založit 

dceřinou společnost nebo převzít pojišťovnu s povolením působit v zemi. 

 

Vstup pojišťoven ze třetích zemí prostřednictvím Lloyd´s 

„Lloyd´s of London“ je instituce, jejíž činnost a pravidla pro dohled se liší od 

tradičních pojišťoven. Zatímco zahájení pojišťovací činnosti na jednotném trhu je  

u tradiční pojišťovny podmíněno povolením a vyhověním řadě právních předpisů, členové 

Lloyd´s nejsou těmito směrnice vázáni.  

 

Výjimky pro pobočky švýcarských neživotních pojišťoven 

Evropské společenství a Švýcarská konfederace uzavřely dohodu o pojišťovnictví, 

aby vytvořily pružnější podmínky pro přístup na své trhy. Tato dohoda má jen velmi 

omezený rámec, protože se týká pouze práva usazení pro neživotní pojišťovny. Na rozdíl 

od poboček ze Společenství mohou pobočky švýcarských pojišťoven působit pouze 

v členském státě, v němž jsou usazeny a nesmí v členských státech vykonávat činnost 

prostřednictvím svobody poskytovat služby. 
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Shrnutí 

Jednotný pojistný trh funguje na území Evropské unie od 1. července 1994. 

V rámci sjednocení pojistných trhů v rámci EU byly vydány tři generace směrnic, které 

ošetřovaly podmínky pro udělování licencí, vymezení pojistných odvětví a právních forem 

pojišťoven, princip jednotné evropské licence, sledování solventnosti (včetně pravidel 

jejího výpočtu v dokumentu Solvency II). Přijetím těchto základních pojišťovacích 

směrnic a následně i dalších komunitárních právních předpisů bylo dosaženo stavu, kdy se 

pojišťovny v členských státech Evropské unie řídí vnitrostátními předpisy, které jsou si 

velmi podobné a jejich dodržování je kontrolováno úřady domovského členského státu. 
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3 CHARAKTERISTIKA JEDNOTNÉHO POJISTNÉHO TRHU 

Potenciál, který je skryt na evropském pojistném trhu, je možné dokumentovat 

některými ukazateli pojistného trhu, například celkovým předepsaným pojistným, podílem 

předepsaného pojistného na tvorbě HDP nebo předepsaným pojistným na jednoho 

obyvatele apod. Vybrala jsem takové indikátory pojistného trhu, které ho hodnotí pokud 

možno komplexně a využívají se ve vyspělých ekonomikách.  

Analýza JPT byla provedena na základě údajů shromážděných Evropským 

pojišťovacím výborem (CEA), podle něhož působí v současné době v Evropě více než 

5300 společností provozujících pojišťovací činnost v 33 zemích (mimo země EU také 

Švýcarsko, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko). Měnovou 

jednotkou používanou pro finanční údaje je euro. Pro vyhodnocení úrovně pojistného 

trhu jsem zahrnula jen ty země, které opravdu do JPT patří (výše uvedené státy 

kromě Chorvatska a Turecka). 

 

Předepsané pojistné 

Evropská unie z hlediska hodnot ukazatelů pojištěnosti představuje v současné době 

a stejně tak představovala před svým rozšířením v roce 2004 rozhodující část pojistného 

trhu celé Evropy. Po jejím rozšíření se podíl na celoevropském předepsaném pojistném 

ještě mírně zvýšil. Evropský pojistný trh je z celosvětového pohledu významným centrem 

světového pojišťovnictví. Zahrnuje okolo 40 % světového pojistného trhu, měřeno právě 

velikostí pojistného (viz příloha 1) Mezi evropské země je zahrnuto i Rusko a Ukrajina, 

které představují méně než 1% světového pojistného.  

Ze statistiky je také patrné, že nejvýznamnější světové pojistné trhy jsou v Americe 

a Evropě. Co se týče Ameriky, je důležité zmínit, že přes 90 % veškerého jejího 

předepsaného pojistného připadá na Severní Ameriku (USA a Kanada). Stejně tak je tomu 

i v Evropě, kde se většina pojistného předepíše v západní Evropě. V poslední době však 

pozvolna narůstá podíl na trhu tzv. emerging markets (střední a východní Evropa, Latinská 

Amerika, Afrika, střední a jihovýchodní Asie) vzhledem k vysokým ročním přírůstkům 

předepsaného pojistného. Tržní podíl evropského pojistného se v posledních letech 

výrazně nemění, naopak pojistný trh USA má klesající tendenci, v Asii a zbytku světa jeho 

podíl roste. 
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V této podkapitole nejdříve uvedu hodnoty předepsaného pojistného celkově. Poté 

se budu věnovat zvlášť oblasti životního a neživotního pojištění, neboť tento ukazatel lze 

členit právě na předepsané pojistné v životním pojištění a předepsané pojistné 

v neživotním pojištění.  

 

Celkové předepsané pojistné 

Následující graf 3.1 znázorňuje vývoj celkového předepsaného pojistného od roku 

1996 do roku 2008. Vývoj předepsaného pojistného v jednotlivých letech byl ovlivněn 

řadou faktorů, které odlišně zapůsobily ve vývoji životního a neživotního pojištění.  

Graf 3.1 – Vývoj celkového předepsaného pojistného v zemích JPT v letech 1996 – 
2008 (v mil. €) a meziroční růst (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle European Insurance in Figures dataset 2009 

Za celé sledované období je vidět, že celkové předepsané pojistné se více jak 

zdvojnásobilo a jeho vývoj je poměrně dynamický. Celkové předepsané pojistné dosáhlo 

v roce 2008 výše 1 059 319 milionu eur. Z toho 94,6 % tvoří země EU (1 001 812 mil. 

eur).  

Ve sledovaném období docházelo na evropském pojistném trhu k významným 

událostem. Pojistné trhy byly nuceny reagovat na mimořádné události, ke kterým došlo. 

Rok 2001 zůstane navždy spojen s teroristickými útoky ze dne 11. září v USA. Tyto 

události vyvolaly značné přímé a nepřímé evropských pojišťoven a ovlivnily i další vývoj 

pojišťovnictví. Pro rok 2002 ve vztahu k pojištění a pojišťovnictví je zásadní přírodní 

katastrofa ve střední a východní Evropě, kterou byly srpnové povodně. Pojišťovny přes 
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ničivé povodně a jiné vlivy rozšířily svoji činnost a podařilo se docílit vzestupu 

předepsaného pojistného ve výši 8,1 %.  

 

Nyní uvedu pětici nejvýznamnějších států s největším podílem na celkovém 

evropském předepsaném pojistném v letech 2000, 2005, 2007 a 2009. Totéž bude 

zpracováno dále i pro oblast životního a neživotního pojištění (viz příloha 2 a 3). Pro 

porovnání zařadím i hodnoty pro Českou republiku. 

Tab. 3.1 - Top 5 evropských států v podílu na celkovém předepsaném pojistném za 
roky 2000, 2005, 2007 a 2009 (v %) 

2000 % 2005 % 2007 % 2009 % 

Velká Británie 30,9 Velká Británie 23,9 Velké Británie 26,3 Velká Británie 23,5 

Německo 16,1 Francie 17,6 Francie 17,3 Francie 17,3 

Francie 16 Německo 15,8 Německo 14,5 Německo 15,5 

Itálie 8,3 Itálie 11 Itálie 8,8 Itálie 8,7 

Španělsko 5 Španělsko 4,9 Nizozemí 6,8 Nizozemí 7,2 

ČR 0,2 ČR 0,4 ČR 0,4 ČR 0,5 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních <http://www.cea.assur.org> 

Z daných podílů jednotlivých států na celkovém evropském předepsaném pojistném 

vyplývá, že dominantní roli zde hraje Velká Británie, která v roce 2009 předepsala pojistné 

ve výši 249 233 mil. eur. V roce 2000 se ještě na druhém místě těsně drželo Německo, 

v dalších letech však stoupal podíl Francie (183 498 mil. eur), která si druhou pozici drží 

dodnes. Čtvrtá příčka patří po celou dobu Itálii. Na pátém místě se nejdříve objevovalo 

Španělsko, od roku 2007 ho vystřídalo Nizozemí. Velmi zajímavý je i fakt, že těchto pět 

evropských států předepíše kolem 74 % z celkového evropského předepsaného pojistného. 

Podíl České republiky na evropském pojistném trhu se ve sledovaných letech 

zvyšoval. V roce 2009 předepsala pojistné ve výši 5 506 mil. eur, pokrývala tedy 0,5 % 

trhu. Po seřazení zemí tvořících jednotný pojistný trh EU obsadila ČR 19. místo. 
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Předepsané pojistné v životním pojištění 

Oblast životního pojištění je pro Evropu rozhodující. Podle grafu 3.2 představuje 

předepsané pojistné za rok 2008 pro životní pojištění 60,8 % (tj. 644 163 mil. eur).  

Graf 3.2 – Vývoj předepsaného pojistného v životním pojištění v zemích JPT   
v letech 2000-2008 (v mil. €) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle European Insurance in Figures dataset 2009 

Rok 2000 byl pro životní pojištění poměrně příznivý, ale už v polovině tohoto roku 

došlo ke  změně, vypukla finanční krize. Akciové trhy, které mají velký vliv na investice  

a přitahují množství klientů do pojištění, dosáhly maxima a poté začaly klesat. Od roku 

2001 se proto pojišťovny snažily zásadně změnit některé své produkty, které byly spjaty 

s akciovými trhy. Jednalo se především o poskytování garantovaných výnosů, což mělo 

opět nalákat klienty a vzbudit u nich důvěru v produkty životního pojištění. Na velmi 

špatné výsledky z roku 2001 se snažily reagovat i vlády některých zem, např. Francie, 

Německo a Španělsko začaly provádět daňové a důchodové reformy. Hodně penzijních 

(důchodových) produktů tak získalo různá daňová zvýhodnění. V období finanční krize 

v letech 2000-2001 kleslo předepsané pojistné v životním pojištění o 4%. Od roku 2002 se 

oblast životního pojištění vyvíjí opět uspokojivě, nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 

2007 (766 bn. eur), v roce následujícím však předepsané pojistné v životním pojištění 

pokleslo v důsledku globální finanční krize o 16 %.   

Podle přílohy 2 vede v oblasti životního pojištění opět Velká Británie, která 

předepíše téměř třetinu evropského životního předepsaného pojistného (188 422 mil. eur za 

rok 2009). Česká republika se tak podílem 0,4 % (2 281 mil. eur) v tomto ukazateli 

nemůže s Velkou Británií rovnat. Druhé místo si dlouhodobě drží Francie s necelou 

pětinou tržního podílu u životního pojištění v Evropě (122 550 mil. eur). Na třetím  
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a čtvrtém místě se střídalo Německo s Itálií, v posledních letech má však větší podíl 

Německo. Pátou příčku si dlouhodobě drží Nizozemí kromě roku 2005, kdy ho předstihla 

Belgie. Podíl Top 5 států na celkovém evropském předepsaném pojistném v oblasti 

životního pojištění dosahuje ve sledovaných letech průměrně 75 %. 

 

Předepsané pojistné v neživotním pojištění 

Při pohledu na oblast neživotního pojištění v grafu 3.3 je patrné postupné zvyšování 

předepsaného pojistného. Po roce 2001 se pojišťovny některých zemí snažily vylepšit 

výsledky v oblasti neživotního pojištění, docházelo zejména k navyšování sazeb u pojištění 

vozidel, které mělo na hodnotu celkového předepsaného pojistného kladný dopad 

především v letech 2002 a 2003. V roce 2004 již tento efekt přestává pozvolna působit a od 

roku 2005 by se dal označit za vyčerpaný. Ostré tempo růstu v roce 2006 bylo způsobeno 

zejména privatizaci zdravotnického systému v Nizozemí. 

Graf 3.3 – Vývoj předepsaného pojistného v neživotním pojištění v zemích JPT  
v letech 2000-2008 (v mil. €) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle European Insurance in Figures dataset 2009  

Neživotní pojištění, které je na celoevropském trhu v menším zastoupení, tvoří 

přibližně 40 % na celkovém předepsaném pojistném. Pro rok 2008 dosáhlo předepsané 

pojistné v neživotním pojištění hodnoty 415 154 mil. eur. 

U podílu na předepsaném pojistném v neživotním pojištění je situace jiná (viz 

příloha 3). První místo a pětinu trhu si zde drží Německo, které pro rok 2009 

předepsalo pojistné v neživotním pojištění ve výši 84 900 mil eur. Druhou příčku 

obsadila Velká Británie, v roce 2009 ji však těsně předběhla Francie, která do té doby 

byla na třetím místě. Obě tyto země předepíší okolo 60 bn. eur. Na čtvrté příčce se až 
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do roku 2005 umisťovala Itálie, poté ji p
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Graf 3.4 – Produkty neživotního pojišt

Zdroj: Vlastní zpracování dle European Insurance 
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Již z hodnot, které byly uvedeny v předchozích grafech je zřejmé, pro evropský trh 

má velký význam životní pojištění. Podíl životního pojištění je kolem 60 % celkového 

předepsaného pojistného, na neživotní pojištění tedy zbývá přibližně 40 %. Zajímavostí je, 

že v roce 1995 tvořily životní i neživotní pojištění téměř shodně polovinu z celkového 

předepsaného pojistného. Od roku 1998 se tento ukazatel změnil na poměr 60:40 ve 

prospěch životního pojištění a s drobnými výkyvy je tomu tak dodnes. Z grafu 3.6 lze také 

vyčíst mírné zvýšení podílu neživotního pojištění na celkovém předepsaném pojistném na 

úkor pojištění životního. Jedná se však o velice malý pokles podílu životního pojištění, 

který jen stěží ovlivní tento poměr v budoucích letech. 

 

Podle předepsaného pojistného lze sestavit pořadí komerčních pojišťoven a jejich 

podíly na pojistném trhu. Níže uvedená tabulka 3.2 uvádí nejvýznamnější pojišťovny, 

pojistné, které předepíší celkově i v rámci Evropy a jejich podíl na evropském pojistném 

trhu.  

Tab. 3.2 – Předepsané pojistné u evropských pojišťoven (v mil. €) 

POJIŠŤOVNA 
Předepsané 

pojistné 
Z toho v Evropě Podíl na evr. trhu 

Allianz  (DE) 93 656 73 664 79% 

Axa  (FR) 88 400 58 344 66% 

Prudential  (UK) 84 803 32 859 39% 

Generali  (IT) 66 217 63 259 96% 

Aviva  (UK) 57 998 48 725 84% 

Aegon  (NL) 56 305 31 060 55% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle European Insurance in Figures dataset 2009 

Největším pojistitelem na evropském pojistném trhu je německá pojišťovna 

Allianz, která zde má téměř 80% podíl. Dalšími subjekty, které patří do evropské špičky 

v pojištění, jsou pojišťovny Axa, Prudential, Generali, Aviva a další. Celkově předepíší 

evropské pojišťovny  812 171 mil. eur, z toho 72% (tj. 585 295 mil eur) v rámci Evropy. 
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Pojištěnost  

Tento ukazatel se v průběhu sledovaných let výrazněji neměnil, proto bude stačit, 

když uvedu tabulku 3.3 s nominálními hodnotami. 

Pojištěnost za posledních 8 let mírně poklesla. Na počátku sledovaného období, 

tedy v roce 2000, byl tento ukazatel na hodnotě 8,2 %, avšak v roce 2008 vykazoval 

hodnotu o něco málo nižší, bylo to 7,7 %. 

Tab. 3.3 - Vývoj pojištěnosti v zemích JPT pro roky 2000-2008 (v %) 

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CELKEM 8,2 7,9 8,1 8,1 8,2 8,4 8,6 8,8 7,7 

ŽIVOTNÍ 5,3 4,9 5,1 4,9 5,0 5,3 5,4 5,7 4,9 

NEŽIVOTNÍ 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1 3,0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle European Insurance in Figures dataset 2009 

Stejně jak u celkového předepsaného pojistného, tak i u pojištěnosti v životním 

pojištění se promítnul pokles akciových trhů v roce 2001. Ten byl kompenzován nárůstem 

pojištěnosti v oblasti neživotného pojištění.  Od roku 2004, kdy akciové trhy začaly znovu růst, 

se životní pojištění opět zvyšuje a s ním také celková hodnota ukazatele pojištěnosti. 

Pojištěnost je u každé země odlišná v rozmezí od 1,6 % v Rumunsku do 17,9 % ve 

Velké Británii (s výjimkou Lichtenštejnska, kde je pojištěnou 131, 2 %). V životním pojištění 

vede Velká Británie s 14,4 % , což je zhruba o 13 % více než v České republice. V neživotním 

pojištění již nejsou rozdíly tak markantní. Česká republika dosahuje 2,3% a Velká Británie 

3,7%. Česká republika tak již nezaostává tolik jako u ostatních ukazatelů.  

 

Předepsané pojistné na 1 obyvatele 

Tento ukazatel vypovídá o ochotě průměrného evropského občana vložit část svých 

peněžních prostředků na pojistnou ochranu. Hodnota tohoto ukazatele, jak ukazuje 

následující tabulka 3.4, se od roku 2000 zdvojnásobila a dosáhla hodnoty více než 2000 eur 

na jednoho obyvatele. To lze považovat za velmi slušný výsledek. Při podrobnějším 

pohledu je zřejmé, že i zde se negativně projevil rok 2001 a to jak v hodnotě celkového, 

tak i životního předepsaného pojistného na jednoho obyvatele, kde došlo v tomto roce 

k poklesu. Zajímavostí je i rychlejší celkový růst předepsaného pojistného per capita 

v oblasti neživotního pojištění.  



 

Tab. 3.4 - Předepsané pojistné na jednoho obyvatele pro roky 2000

ROK 2000 2001

CELKEM  945,2 918,8

ŽIVOTNÍ 616,8 573,2

NEŽIVOTNÍ  328,3 345,6

Zdroj: Vlastní zpracování dle European Insurance in Figures dataset 2009

Velká Británie dosáhla trojnásobku, konkrétn

tomu s hodnotou 538 eur na obyvatele dosahuje tém
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edepsané pojistné na jednoho obyvatele pro roky 2000-

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

918,8 977,5 1251,8 1427,9 1556,9 1745,7 

573,2 598,7 726,9 848,1 956,1 1119,6 

345,6 378,8 524,9 579,8 600,8 626,0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle European Insurance in Figures dataset 2009 
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Graf. 3.7 – Procentní podíl komer

Zdroj: Vlastní zpracování dle European Insurance in Figures dataset 2009
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stem ve Velké Británii. Počet pojišťovacích společností vzrostl z

roce následujícím. 

Následující graf 3.7 znázorňuje procentní podíl komerčních 

evropském pojistném trhu podle zemí. 

Procentní podíl komerčních pojišťoven podle zemí 

Vlastní zpracování dle European Insurance in Figures dataset 2009 
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Graf 3.8 – Vývoj počtu zam

Zdroj: vlastní zpracování dle European Insurance 
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4 VÝZNAM JEDNOTNÉHO POJISTNÉHO TRHU PRO 

POJISTNÝ TRH ČR 

Změny v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se dotýkají 

mnoha ekonomických oblastí a samozřejmě i oblasti pojišťovnictví. Základní principy 

uplatňované v rámci EU, tzn. volný pohyb zboží a služeb, kapitálu a osob, se samozřejmě 

promítají i ve sféře pojišťovnictví, zejména otázka volného pohybu služeb a kapitálu.  

Jednotný evropský pojistný trh, kterého se ČR stala členem, funguje na základě tzv. 

jednotného pasu, tzn. každá pojišťovna, která má řádné povolení provozovat pojišťovací 

činnost v některé z členských zemí Evropské unie, může na základě oznamovací 

povinnosti vůči příslušnému dohledovému orgánu rozšířit své aktivity i do jiných 

členských států, a to buď formou zřízení pobočky, nebo poskytováním pojištění na základě 

svobody poskytování služeb. Stejné volnosti mohou využívat i pojišťovací 

zprostředkovatelé. Znamená to tedy, že pro pojišťovnictví neexistují státní hranice, pouze 

s výjimkou bariér jazykových. 

 

Přizpůsobení legislativy 

Před 1. květnem 2004 byl český pojistný trh prakticky uzavřený. Mohli zde působit 

pouze pojistitelé, kteří k provozování pojišťovací činnosti obdrželi povolení od 

Ministerstva financí ČR. Současně však tito pojistitelé neměli možnost působit na 

pojistném trhu EU, aniž by zde rovněž obdrželi povolení k provozování pojišťovací 

činnosti.  

Legislativní změny v pojišťovnictví lze charakterizovat jako dlouhodobé, souvisely 

s požadavky pojistného trhu na základě postupného přizpůsobování se českého 

pojišťovnictví tržním principům a obvyklým podmínkám na pojistných trzích. Vlastně již 

od roku 1991 docházelo postupně ke schválení celé řady významných pojišťovacích 
právních norem, které zprostředkovaně působí na pojišťovací činnost. Po vydání zákona  

o pojišťovnictví v roce 1991 se začaly o český pojistný trh zajímat zejména pojišťovny 

z členských států EU, v roce 1993 se účetnictví a tvorba technických rezerv přizpůsobily 

evropskému standardu. Roku 1996 podala ČR žádost o členství v EU, což znamenalo nejen 

„dobrovolnou“ inspiraci české legislativy právními akty EU k pojišťovnictví, ale 

především nutnost je postupně implementovat. Na tuto výzvu reagovala i Česká asociace 
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pojistitelů celou řadou kroků, jako například vytvořením pracovního místa v sekretariátě na 

problematiku evropské integrace a zřízením skupiny expertů, kteří překládali směrnice 

k pojištění a pojišťovnictví. Opravdovými zkouškami kvalit pojišťoven a jejich 

zaměstnanců, příslušných ministerstev, zvláště Ministerstva financí, asociace pojišťoven  

i dalších subjektů byla transformace zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

na povinné smluvní pojištění v roce 1999, a pak také harmonizace českého práva 

s legislativou v EU v období 2003-2004, tj. těsně před přistoupením.43 

Podpisem prezidenta České republiky v lednu 2004 a následným vydáním čtyř 

zákonů ve Sbírce zákonů byla dovršena klíčová fáze implementace právních aktů EU 

k pojištění a pojišťovnictví do pojistného práva ČR. Tímto byly vytvořeny legislativní 

předpoklady k tomu, aby české pojišťovny mohly od 1. 5. 2004 začít působit v rámci 

jednotného pojistného trhu Evropské unie. V roce 2004 byly schváleny tyto zákony: 

• Zákon č. 39/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví,  

• Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, 

• Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí, 

• Zákon č. 47/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, 

• a další legislativní změny, které se pojišťovací činnosti dotýkají (např. Zákon  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích) 

4.1.1 Zákon č. 39/2004 Sb., o pojišťovnictví 

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

obsahuje poměrně rozsáhlou novelu zákona o pojišťovnictví a dílčí novely některých 

dalších zákonů. Cílem navrhované novely bylo zajistit kompatibilitu pravidel pro 

podnikání v oblasti pojišťovnictví s tzv. třetí generací směrnic ES, pokud se týká životního 

a neživotního pojištění. Na tento zákon s účinností od 1. ledna 2005 navazuje úprava 

obsažená v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a v zákoně č. 38/2004 Sb.,  

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, 

který také představuje zcela novou úpravu. 

                                                 

43  MESRŠMÍD, J. 50.  výročí podpisu Římských smluv a pojišťovnictví, Pojistné rozpravy 20/2007, str. 4-5 
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Novelizace zákona o pojišťovnictví završuje přechod k tzv. jednotnému 

evropskému pasu. Po vstupu ČR do EU tedy mohou pojišťovny se sídlem v členských  

státech provozovat činnost v ČR a naopak. S tímto je také spojen princip jediného 

dohledového orgánu, který je odpovědný za finanční stabilitu pojišťovny v rámci 

Společenství. Došlo ke zpřísnění pravidel pro tvorbu technických rezerv, zavádí se dozor 

nad činností pojišťovny ve skupině tzv. doplňkový dozor. Dále jsou v zákoně posíleny  

a upřesněny pravomoci státního dohledu nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním. 

V novele zákona o pojišťovnictví lze zaznamenat poměrně významné změny:44 

− rozšíření působnosti zákona např. o provozování pojišťovací činnosti na území 

jiného členského státu EU a zároveň se z působnosti zákona vylučují některé 

činnosti (např. činnosti podpůrných spolků a družstev), 

− členským státem se rozumí členský stát EU nebo jiný stát tvořící EHP 

− stanovení oprávnění pojišťoven a zajišťoven provozovat činnost v rámci celé EU na 

základě povolení státu, kde má pojišťovna nebo zajišťovna sídlo, přičemž při 

zahájení v jiném členském státě postačí splnit oznamovací povinnost vůči tamnímu 

orgánu dohledu, 

− zrušení ustanovení, podle kterého zvláštní předpis mohl „povolit“ pojišťovací 

činnost mimo zákon o pojišťovnictví i subjektu, který nemá formu akciové 

společnosti nebo družstva, 

− úprava podmínek, za kterých bude moci pojišťovna z členského státu působit na 

území ČR, a podmínek, za kterých zde bude moci působit pojišťovna ze třetího 

státu, 

− zvýšení hodnoty základního kapitálu předepsaného pro pojistná odvětví životního 

pojištění z 60 mil. Kč na 90 mil. Kč, a odvětví neživotního pojištění z 34 mil. Kč na 

60 mil. Kč a z 46 mil. Kč na 90 mil. Kč, 

− podmínka tzv. „důvěryhodnosti“45 jako nový předpoklad pro udělení povolení 

působit jako pojišťovna či zajišťovna, 

                                                 

44 BÖHM, A. Ekonomika řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie,  
str. 92-93 
45 Za důvěryhodnou fyzickou osobu se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro majetkový, 
hospodářský nebo jiný úmyslný trestný čin, osoba, jejíž dosavadní zkušenosti, výkon podnikatelské činnosti, 
činnosti v profesním či obdobném sdružení nebo výkon funkce dávají předpoklad řádného řízení pojišťovny, 
zajišťovny nebo jejich poboček. Důvěryhodností právnických osob se rozumí, že každý člen statutárního a 
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− zpřísňují se pravidla pro tvorbu technických rezerv a jejich použití, 

− stanovuje se nově skladba finančního umístění kapitálu pojišťoven, 

− zvyšují se spodní limity úrovně garančního fondu pojišťovny, 

− nově upravena informační povinnost vůči dohledovému orgánu, nově jsou 

definována velká pojistná rizika v neživotním pojištění a jsou stanoveny zásady 

likvidace pojišťovny, 

− mění se terminologie používaná v zákoně. 

 

Nejen v důsledku dynamiky vývoje tohoto ekonomického odvětví a vstupu ČR do 

EU, ale i snahy nahradit nepřehlednou a nesourodou právní úpravu zcela novou, byl  

31. srpna vydán nový Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.   

4.1.2 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví  

Hlavním cílem tohoto zákona je plně sladit právní úpravu pojišťovacího sektoru  

s požadavky evropského práva a dále modernizovat strukturu právní úpravy tak, aby 

odpovídala fungování pojišťoven a zajišťoven v prostředí jednotného evropského trhu. 

Přehledně je zde upravena činnost tuzemských pojišťoven z jiného členského státu  

a pojišťoven ze třetích zemí a obdobně činnost zajišťoven. Oproti stávající právní úpravě 

pojišťovnictví má zákon zcela novou strukturu, má celkem 6 částí, které obsahují:  

− obecná ustanovení, 

− podmínky pro výkon činnosti v pojišťovnictví, 

− pravidla pro výkon dohledu,  

− úpravu mlčenlivosti, 

− společná ustanovení  

− zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení. 

 

V návaznosti na zákon o pojišťovnictví byl vydán Zákon č.  278/2009 Sb.,  

o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví tzv. změnový zákon, 

který novelizuje celou řadu předpisů (např. v zákoně o pojistné smlouvě se doplňuje 

                                                                                                                                                    

dozorčího orgánu splňuje podmínky důvěryhodnosti a že jim nebylo odejmuto povolení k provozování 
pojišťovací nebo zajišťovací činnosti a nabyl na jejich majetek prohlášen konkurs. 
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výslovná zásada rovného zacházení v rámci uzavírání a plnění z pojištění, požadavek na 

podrobné informování o investičních rizicích, dále se stanovuje požadavek na povinnou 

písemnou formu smlouvy o pojištění velkých rizik a možnost pojistitele odmítnout 

poskytnutí pojistného plnění v případě uvedení nepravdivých či zkreslených informací).  

K provedení zákona č.277/2009 Sb., o pojišťovnictví připravila ČNB dvě prováděcí 

vyhlášky.46 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví - 

„obezřetnostní vyhláška“ blíže specifikuje celou řadu povinností stanovených zákonem. 

Upravuje náležitosti jednotlivých žádostí předkládaných podle zákona o pojišťovnictví, 

včetně jejich příloh a struktury informací, které mají být v žádostech obsaženy. Stanovuje 

požadavky na řídící a kontrolní systém, jehož konkrétní podoba je přizpůsobena 

individuálním podmínkám pojišťovny či zajišťovny, tzn. zejména velikosti, počtu 

zaměstnanců, způsobu řízení, apod. Hlavními pilíři požadavků na řídící a kontrolní systém 

jsou předpoklady řádné správy a řízení, systém řízení rizik a vnitřní audit. Zavádí pravidla 

pro technické rezervy, finančního umístění a solventnost. Vyhláška dále upravuje formální 

i obsahové náležitosti zprávy odpovědného pojistného matematika. Zcela nově je zde 

obsažena povinnost pojišťovny nebo zajišťovny uveřejňovat základní informace včetně 

finančních ukazatelů, upravuje také rozsah, způsob a termíny pro uveřejňování těchto 

údajů. 

Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny  

a zajišťovny – „výkaznická vyhláška“ souhrnně upravuje podrobnosti spojené 

s předkládáním periodických výkazů a informací pojišťovny nebo zajišťovny ČNB. 

Obsahuje výčet příkazů podle jednotlivých vykazujících subjektů, frekvence jejich 

sestavování a lhůty pro předložení pojišťovnami nebo zajišťovnami. Výkazy jsou 

předkládány ve formě datových zpráv vytvořených pomocí aplikací ČNB pro sběr dat ( 

EDI/EDIFACT nebo SDNS-WS), nebo elektronicky (informace, které mají specifickou 

podobu nebo obsahovou náplň, např. grafické znázornění struktury skupiny, výroční 

zpráva). 

                                                 

46 ČÁSTKOVÁ,  M. Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Pojistný obzor 4/2009 
str. 12-14 
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4.1.3 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 

Změny související se schválením nového zákona o pojistné smlouvě jsou spojeny 

nejen se vstupem ČR do EU, ale vyplynuly z potřeb, které se dlouhodobě projevovaly na 

českém pojistném trhu a byly vyvolány právní úpravou pojistné smlouvy, jejíž dosavadní 

úprava v Občanském zákoníku již nedostačovala jak z hlediska požadavků EU, tak 

z pohledu pojišťovací praxe.  

Ačkoli není v právu ES zvláštní směrnice, která by byla výhradně zaměřena na 

harmonizaci obsahu pojistných smluv, jednotlivé směrnice týkající se životního  

a neživotního pojištění obsahují ustanovení, která bylo nutné zapracovat do textu zákona  

o pojistné smlouvě. Zákon o pojistné smlouvě upravuje vzájemné vztahy účastníků 

soukromého pojištění, tj. smluvního pojištění. Smluvními stranami jsou pojistitel  

a pojistník a dále pojištěný, který nemusí být totožný s pojistníkem a každá další osoba, 

které ze soukromého pojištění vznikne právo nebo povinnost na pojistné plnění.  

Přínos nové právní úpravy pojistné smlouvy je zejména ve vymezení pojmosloví, 

obsahu, vzniku a zániku pojistné smlouvy a zejména v definici samotné pojistné smlouvy 

takto: „Pojistná smlouva je smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje 

v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se 

zavazuje platit pojistné.“ Nová je také úprava a vymezení škodových a obnosových 

pojištění.47  

4.1.4 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí 

Zákon upravuje podmínky podnikání těchto specificky zaměřených 

podnikatelských subjektů na pojistném trhu a zřizuje registr pojišťovacích 

zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Do toho registru se 

zapisují jak fyzické, tak právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem na území ČR, ale také se 

sídlem v jiném členském státě EU nebo ve třetí zemi. Na činnosti zprostředkovatelů 

pojištění a samostatných likvidátorů jsou kladeny vyšší nároky, musí předložit doklady 

                                                 

47 Pojištění škodové - soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné 
události. Pojištění obnosové - soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté částky 
v důsledku pojistné události, ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. 
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prokazující důvěryhodnost, splnit určité předpoklady v oblasti odborné a finanční 

způsobilosti (zvýšení limitů u povinného pojištění odpovědnosti za škody, vymezení 

požadavků na finanční vybavení) a jiné podmínky. 

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích se nevztahuje na osoby vykonávající 

jinou profesní činnost, např. daňové nebo účetní poradce, kteří v rámci této činnosti 

příležitostně poskytují radu o možnosti pojistné ochrany. 

4.1.5 Zákon č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla 

Novela zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel zejména 

znamená přizpůsobení podoby tohoto pojistného produktu podmínkám uplatňovaným 

v Evropské unii. Jde o pojištění s velkým významem z pohledu krytí škod při dopravním 

provozu a o pojištění, které je typické striktní regulací ze strany států. 

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla aplikuje ustanovení tzv. 

čtvrté motorové směrnice (2000/26/ES). Cílem je zajistit poškozené straně, která utrpěla 

zranění nebo věcnou škodu v souvislosti s dopravní nehodou, odpovídající zacházení bez 

ohledu na to, kde ve Společenství k nehodě došlo. Zákon zvyšuje limit plnění u škod na 

zdraví z dřívějších 18 mil. Kč na dnešních 35 mil. Kč na jednoho poškozeného při 

dopravních nehodě a u škod na majetku z dřívějších 5 mil. Kč na dnešních 18 mil. Kč na 

jednu pojistnou událost (limity v Evropské unii dnes platí ve výši 1 mil. EUR u škod na 

zdraví a 500 tis. EUR u škod na majetku). Dále kromě jiného nová úprava pojištění 

odpovědnosti za škody z provozu vozidel zavádí instituci škodního zástupce jednotlivých 

pojistitelů pro vyřizování škodních událostí v zahraničí.  

 

Ukazatele pojistného trhu České republiky 

Pojistný trh má významné postavení v tržní ekonomice. Abych mohla hodnotit jeho 

vývoj, zaměřím se v následující kapitole na posouzení jednotlivých ukazatelů. Data jsem 

čerpala z internetových stránek Českého statistického úřadu, České národní banky  

a výročních zpráv České asociace pojistitelů. Data z ČAP se týkají členů této asociace. Ne 

všechny pojišťovny na území ČR jsou jejími členy, avšak podíl všech 30 členských 

pojišťoven a dvou členů se zvláštním statutem (z celkového počtu 52 pojišťoven) na 

celkovém předepsaném pojistném za uvedená léta nikdy neklesl pod hranici 98 %. Proto si 

myslím, že se jedná o dostatečný vzorek, který výborně reprezentuje český pojistný trh. 
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Předepsané pojistné 

Celkové předepsané pojistné dosáhlo za rok 2009 hodnoty 145 756 mil. Kč (viz. 

Graf 4.1), čímž se naplnily očekávání pozitivních výsledků českého pojistného trhu. Oproti 

předchozímu roku sice znamenal zhruba poloviční růst, přesto zásadně nepodlehl vlivům 

hospodářské krize.  

Pokud se podíváme na rok přistoupení České republiky k EU, tedy rok 2004, ve 

srovnání s předchozími roky se tempo růstu předepsaného pojistného zpomalilo. Mezi 

hlavní důvody patří určitě nárůst konkurence v souvislosti se vstupem do EU, pokles 

technické úrokové míry, ale rovněž konkurence některých jiných finančních produktů  

a v neposlední řadě i vysoká srovnávací základna roku 2003.  

Graf. 1.1 -  Celkové předepsané pojistné v ČR pro roky 2000-2009 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv ČAP  

Pozitivním rysem je také fakt, že předepsané pojistné v životním pojištění rostlo 

vyšším tempem než v neživotním. Tempo růstu životního pojištění se meziročně zvýšilo  

o 5,9 %, čímž se ČR velmi přibližuje evropskému průměru (6,8 %). U neživotního 

pojištění byla zaznamenána stagnace. Z velké části se na tomto faktu podílí všechny 

kategorie pojištění odpovědnosti, a to nejen u zaměstnavatelů, ale i podnikatelů  

a samotných občanů, ale také v pojištění vozidel. Pokles u havarijního pojištění souvisí 

s všeobecným poklesem prodejů vozidel. 

 

Ve struktuře neživotního pojištění činí významný podíl pojištění vozidel, zejména 

pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel (tzv. povinné ručení), které dosahuje 
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2009, nicméně pojištění vozidel představuje téměř polovinu neživotního pojištění. Ve 

srovnání s pojistnými trhy v rámci Evropské unie je právě podíl pojištění vozidel výrazně  

vyšší. Na druhé straně pro některá další odvětví neživotního pojištění je typický 

v podmínkách českého pojistného trhu nižší podíl ve srovnání s Evropskou unií. Jde 

zejména o pojištění nemoci a úrazu, pojištění přeprav a pojištění právní ochrany. Další 

významné položky neživotního pojištění tvoří pojištění majetku s podílem 22,7 %  

a havarijní pojištění s podílem 20,3 %. 

V životním pojištění zaujímá největší podíl ve výši 39,6 % pojištění pro případ 

dožití a pro případ smrti nebo dožití. Poměrně rychlého růstu dosáhlo investiční životní 

pojištění (37,9 %) 

 

Poměr mezi předepsaným pojistným v životním pojištění a v neživotním pojištění 

má i přes všechny růstové tendence životního pojištění v minulých letech stále opačný 

poměr než je ve vyspělých zemích Evropské unie. Procentuální rozložení životního  

a neživotního pojištění je tak 40,7 : 59,3 (což odpovídá 59 306 mil. eur pro životní 

pojištění a 86 450 mil. eur pro neživotní pojištění). Na rozdíl od řady států Evropské unie 

nehraje životní pojištění v podmínkách České republiky tak významnou roli. Vyplývá to  

z toho, že lidé stále ještě spoléhají ve svých úvahách o krytí potřeb ve stáří na státní 

sociální důchodové pojištění a role životního pojištění není také dostatečně v povědomí, 

lidé tudíž při spoření preferují jiné spořicí nástroje před životním pojištěním. 

 

Pojištěnost 

Pojištěnost v ČR roste přibližně stejným tempem a české pojišťovnictví tak 

neustále posiluje svou pozici v národním hospodářství (viz tabulka 4.1).  

Tab. 4.1 – Vývoj pojištěnosti v letech 2000-2008 (v %) 

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CELKEM  3,2 3,4 3,8 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,8 

ŽIVOTNÍ 1 1,2 1,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 

NEŽIVOTNÍ 2,2 2,2 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv ČAP  
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Po roce 2002 vzrostla pojištěnost více než v minulých letech. Zvýšil se zájem 

o pojištění po rozsáhlých povodních a jednak bylo nižší tempo růstu HDP (o 4,6 %) než 

předepsaného pojistného (o 12,5 %). Po roce 2003 ovšem dochází k mírnému poklesu 

pojištěnosti, každý rok zhruba o 0,1 procentního bodu. Je to dáno tím, že HDP v ČR  

v posledních letech roste a objem předepsaného pojistného s ním nestíhá držet krok, čímž 

dochází ke snižování hodnoty tohoto ukazatele. V roce 2008 se tempa růstu předepsaného 

pojistného celkem i v životním a neživotním pojištění v podstatě vyrovnala růstu HDP  

a pojištěnou dosáhla hodnoty 3,8 %. Z toho 1,6 % připadá na životní pojištění a 2,2 % na 

neživotní. Lze tedy usuzovat, že na českém pojistném trhu je ještě prostor pro rozšíření 

nabídky pojistných produktů ve všech odvětvích. 

Podíl předepsaného pojistného k HDP nedosahuje v ČR ani poloviny evropského 

průměru. Podstatně vyšších hodnot dosahují jak země vyspělé, tak i někteří noví členové 

EU (např. Slovinsko 5,4 %, Polsko 4,7 %, Kypr 4,4 %). Odstup České republiky od 

průměru EU má strukturální charakter. Postupně se bude zmenšovat, zejména z důvodu 

předpokládaného růstu podílu životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném  

a využití pojistných produktů v rámci důchodové reformy. 

 

Předepsané pojistné na 1 obyvatele 

Vedle ukazatele pojištěnosti vycházejícího z poměru předepsaného pojistného  

a hrubého domácího produktu se také používá ukazatel předepsané pojistné na jednoho 

obyvatele.  

Celkové předepsané pojistné na jednoho obyvatele se od roku 2000 do roku 2008 

téměř ztrojnásobilo. Pro rok 2008 je jeho hodnota 538 eur. Při srovnání hodnot tohoto 

ukazatele v České republice a v dalších členských zemích, které přistoupily ve stejném 

roce, se ukazuje, že v rámci těchto zemí patří ČR k nejvyspělejším (viz tabulka 4.2). 
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Tab. 4.2 – Předepsané pojistné na 1 obyvatele (v €) 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Kypr  384 822 787 825 887 934 

Slovinsko  332 471 774 860 938 993 

Malta  216 446 632 704 863 746 

Česká republika  94 193 382 420 463 538 

Maďarsko 69 235 274 312 368 353 

Polsko  44 134 202 253 304 443 

Lotyšsko  - 72 98 128 193 212 

Litva  8 34 88 125 179 167 

Estonsko  25 74 189 212 324 299 

Slovensko  51 119 243 267 318 376 

Rumunsko - - 41 59 94 112 

Bulharsko - 24 71 74 100 121 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv ČAP  

 

Počet komerčních pojišťoven  

Vývoj v počtu a struktuře pojistitelů na českém pojistném trhu je odlišný od vývoje 

v Evropské unii. Vyplýval z jiných podmínek v pojišťovnictví na počátku devadesátých let 

(ukončení monopolu a přechod ke strukturovanému pojistnému trhu). Pro ČR je typický 

rostoucí počet pojišťoven, jak napoví následující graf 4.2, v zemích EU je naopak trend 

klesající. Pro evropský pojistny trh je charakteristické, že je ovládán několika silnými 

pojistiteli a další pojistitelé hrají doplňkovou roli z hlediska objemu pojistných obchodů.  

V roce 1991, kdy se otevřel pojistný trh komerčním pojišťovnám, působila na trhu 

jen Česká Kooperativa se sídlem v Praze, Moravsko – slezská Kooperativa se sídlem 

v Brně a Česká pojišťovna, státní podnik. V následujícím roce, kdy se otevřel pojistný trh  

i zahraničním pojišťovnám, se počet pojišťoven na českém pojistném trhu zčtyřnásobil, 

v dalších letech už byl přírůstek rovnoměrný. V průměru přibývalo 8 pojišťoven ročně. 

V roce 1993 bylo o 67 % více pojišťoven než v roce předchozím, v roce 1994 byl 

meziroční růst 35 % a v roce 1995 to bylo 30 %. Poté se nárůst výrazně zpomalil.  

Celkový počet pojišťoven působících na českém pojistném trhu v roce 2009 dosáhl 

52 subjektů. Nejvyšší počet komerčních pojišťoven byl v roce 2008. 
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Následující graf 4.3 znázor

na českém pojistném trhu pro rok 2009.
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s 13% podílem na trhu zde musí čelit konkurenci. V této spojitosti nelze opomenout 

pojišťovnu ING, pojišťovna, a.s., která se na oblast životního pojištění specializuje. 

 

Počet zaměstnanců v pojišťovnictví  

Čísla vykazovaná ČAP se vztahují pouze na zaměstnance v trvalém pracovním 

poměru, nezahrnují tedy externisty, jejichž počet byl podle odhadu v jednotlivých letech až 

trojnásobný. Graf 4.4 uvádí vývoj počtu zaměstnanců v pojišťovnictví v letech 2000-2008. 

Od roku 1991 do roku 1998 lze pozorovat rychlý nárůst zaměstnanců v oboru 

pojišťovnictví. Důvodem byl rozvoj oboru po roce 1991, rozšiřování pojistných produktů  

a hlavně přírůstek nových pojišťoven na pojistném trhu. Mezi lety 1991-1997 bylo každým 

rokem zaměstnáno v pojišťovnictví o 10 % více zaměstnanců než v roce předchozím, 

výjimkou byl pouze rok 1993, kdy tento počet vzrostl o 18 %. Bylo to způsobeno jednak 

prudkým vzestupem počtu pojišťoven, ale také dalším rozvojem činnosti pojišťoven 

stávajících.  V  roce 1999 nastala redukce zaměstnanců v pojišťovnictví, jelikož bylo příliš 

mnoho zaměstnanců, kteří nebyli plně využiti. Dalším faktorem byl konec některých 

pojišťoven (např. Komerční pojišťovna) nebo fůze na pojistném trhu (např. IPB sloučení 

do ČSOB). Od roku 2000 až do dnes se počet zaměstnanců ustálil, pro rok 2008 na 

hodnotě 14 770 zaměstnanců. 

Graf 4.4 - Počet zaměstnanců v pojišťovnictví v letech 1991-2008 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv ČAP  

I když český pojistný trh bude nadále růst, nelze již očekávat takové zvyšování 

počtu zaměstnanců v pojišťovnictví, k jakému docházelo v minulých letech. 
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Koncentrace pojistného trhu 

Spolu se změnami v počtu existujících pojišťoven docházelo také ke změnám 

podílu jednotlivých pojišťovacích společností na pojistném trhu. Až do roku 1991 byla na 

našem trhu pouze jediná pojišťovna, v následujícím období se její původně stoprocentní 

podíl začal snižovat ve prospěch pojišťoven nových. Přesto se koncentrace pojišťoven 

v ČR drží na relativně vysoké úrovni. 

První tři pojišťovny mají 57,9% podíl, prvních pět pojišťoven má podíl 70,8 %  

a deset největších pojišťoven pokrývá 89,8 % českého pojistného trhu. V neživotním 

pojištění je tento ukazatel podobný jako celková koncentrace. Prvních pět pojišťoven 

obsahuje 80,6 %, největších deset potom 91,1 % trhu. V životním pojištění má prvních pět 

pojišťoven 72,7% podíl a deset největších pojišťoven zahrnuje 92 % pojistného trhu ČR. 

Trend vývoje koncentrace pojistného trhu ČR se přibližuje hodnotám běžným 

v Evropské unii. 

 

Změny pojistného trhu po vstupu do Evropské unie 

Česká republika je součástí Evropské unie. V souvislosti s touto otázkou je na místě 

se zamyslet nad dopadem zapojení pojišťoven do jednotného evropského trhu, tedy 

prostoru, kde jsou odstraněny všechny překážky volného pohybu zboží, osob, služeb  

a kapitálu.  

Pro české pojišťovny znamenalo přistoupení k EU sjednocení legislativy a nastolení 

obecných standardů týkajících se především poskytování informací klientům, kterým se 

musely přizpůsobit. Ke změnám došlo i na úrovni regulačních orgánů. Česká národní 

banka získala pravomoc propojit dohled na pojišťovacím trhem s kontrolou ostatních 

finančních trhů, což umožňuje regulovat pojistný trh s ohledem na vývoj celé finanční 

sféry. České pojišťovnictví je tak z hlediska legislativního, organizačního a uplatňovaných 

pracovních postupů již značně přizpůsobena normám EU. Proces přizpůsobování 

v uvedených oblastech (prostřednictvím zákonů z počátku roku 2004) byl v této práci 

popsán. 

Otázkou stále zůstává, zda je vstup do Evropské unie pro nás hrozbou, příležitostí 

nebo novou výzvou. Již existence tzv. jednotného evropského pasu podle mého názoru 
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vylučuje možnost označovat náš vstup do EU za hrozbu. Tento princip totiž umožňuje, 

aby:  

- jakákoli pojišťovna z EU mohla podnikat v ČR bez povolení českého dozorčího 

orgánu buď prostřednictvím pobočky nebo zástupce (právo zřizování) nebo přímo ze své 

centrály (svoboda dočasného poskytování služeb), 

- jakákoli pojišťovna s povolením podnikat v ČR mohla rozšířit své aktivity i do 

jiných členských států, a to buď formou zřízení pobočky, nebo poskytováním pojištění na 

základě svobody poskytování služeb bez zvláštního povolení stejnými formami jako 

pojišťovny ze zemí EU v ČR. 

 

Domnívám se, že dopad našeho vstupu do EU byl veskrze kladný, a to pro všechny 

zainteresované strany – klienty, pojišťovny a zajišťovny, zprostředkovatele pojištění  

i státního regulátora.  

Ještě před přistoupením se vytvořila názorová skupina domnívající se, že náš vstup 

do EU povede ke snížení počtu pojišťoven a zmenšení českého pojistného trhu. Přestože 

k částečnému odlivu klientů do zahraničí došlo, jejich počet nebyl nakonec nijak výrazný. 

Při řízení rizik a řešení pojistných událostí je totiž potřebná znalost specifik národního trhu 

a legislativy. Naopak vzrostl počet zahraničních pojišťoven, které nabízejí své služby v ČR 

díky principu svobody poskytování služeb. Jedná se především o pojišťovny ze sousedního 

Německa a Rakouska, ale i o britské francouzské, dánské nebo americké ústavy. 

Zkušenosti původních členských zemí EU nicméně naznačují, že vliv přeshraničního 

poskytování služeb na národní pojistné trhy je zatím velmi malý. V rámci pojišťovnictví 

existuje totiž obvyklá provázanost sjednání pojištění s místem sídla pojištěného. 

V budoucnu se ani nepředpokládá výrazná expanze českých pojišťoven na 

zahraniční trhy, přestože to novela zákona o pojišťovnictví umožňuje. Jedním z důvodů je 

skutečnost, že většina z nich je tam již přítomna, téměř všechny české pojišťovny mají 

totiž zahraniční vlastníky. Dá se také předpokládat, že velké evropské pojišťovny zcela 

ovládnou některé segmenty českého pojistného trhu. Domácí subjekty porostou, ale budou 

se mnohem výrazněji specializovat na určité druhy pojištění. 

Pro pojišťovny znamenalo přistoupení k EU také růst konkurence. Jakýkoli druh 

pojištění tak může být nabízen pojišťovnou registrovanou v ČR, ale také obdobnou 

pojišťovnou z jiného členského státu. Pojišťovny si musí uvědomit, že při nabízení pro 
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klienta nevhodné produktové či cenové politiky hrozí reálné nebezpečí, že zahraniční 

konkurenční pojišťovna vstoupí na trh a nespokojené zákazníky získá do svého portfolia. 

Výhod jednotného pojistného trhu EU využívají samozřejmě i zprostředkovatelé 

pojištění, kteří tak mohou expandovat na trhy členských států a získat např. zastoupení 

pojišťovny se sídlem v jiném členském státě (z důvodu menší velikosti českého pojistného 

trhu nechce pojišťovna investovat do vlastní sítě poboček, přesto chce na trhu nabízet své 

pojistné produkty).  

Z pohledu spotřebitelů – klientů pojišťoven přineslo připojení se k celoevropskému 

pojistnému trhu širší nabídku pojistných produktů. Klient si může vybrat pojištění od 

kterékoli pojišťovny z Evropské unie. Při nákupu pojištění přes hranice budou však na 

klienta kladeny vyšší nároky než při nákupu pojištění u domácí pojišťovny. Rozvíjely se 

také nové metody prodeje pojistných produktů. Zvýšil se význam přímého prodeje jako 

telemarketing, direct mailing, internetový byznys či prodej po telefonu. Tento fakt vyplývá 

z výhod prodeje těmito moderními způsoby – dostupnost 24 hodin denně 7 dní v týdnu, 

dostupnost z celého území, anonymita, aktuálnost, rychlá odezva, možnost zpětné vazby 

od klienta a samozřejmě nižší náklady na distribuci produktů ve srovnání se 

zprostředkovaným prodejem.   

Otázkou spojenou se vstupem České republiky do Evropské unie v rámci 

pojišťovnictví je také problematika případných změn cen pojistných produktů. Výše 

pojistného obecně závisí, vedle výše správních nákladů pojišťovny hlavně na četnosti 

pojistných událostí a velikosti pojistných plnění vyplacených v souvislosti s jednotlivými 

pojistnými událostmi. Dále je cena ovlivněna velikostí sjednaných pojistných částek, 

výskytem hromadných škod (povodně), úrovní a vývojem spotřebitelských cen. Na druhé 

straně jsou ceny pojistných produktů determinovány konkurencí na pojistném trhu. 

Předpokládalo se, že otevření trhu bude pro spotřebitele pozitivním přínosem, neboť dojde 

ke snížení ceny pojištění. Tento předpoklad se nenaplnil a v současné době naopak dochází 

ke zvyšování cen pojistných produktů. Není to způsobeno přístupem českého 

pojišťovnictví k jednotnému evropskému pojistnému trhu, ale důvodem jsou měnící se 

podmínky ve škodovosti, ve spotřebitelských cenách, případně daňové změny či změny ve 

výši technické úrokové míry.  

S určitým zvyšováním cen se počítá v oblasti pojištění odpovědnosti za škody, 

neboť v evropských podmínkách velikost pojistných plnění, zejména v případě škod na 
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zdraví (bolestné, ztráta společenského uplatnění), je obvykle vyšší. K odůvodněnému 

zvýšení cen dochází v rámci povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škody z provozu 

vozidla, kde zvýšení ceny je důsledkem navýšení minimálních limitů v rámci provedené 

legislativní změny v tomto pojištění. 

Po přistoupení k jednotnému evropskému pojišťovacímu trhu je patrný postupný 

rozvoj u životního pojištění. Na českém pojistném trhu je v životním pojištění 

zaznamenáván růst v průměru 20 % ročně, přitom meziroční růst v zemích EU je podstatně 

nižší. Rozvoj životního pojištění je spojen s dostatečným počtem pojistitelů, kteří se 

životním pojištěním zabývají, a podoba produktů životního pojištění se postupně přiblížila 

podobě produktů provozovaných v zahraničí. Přesto na českém pojistném trhu existuje 

poměrně rozsáhlý prostor pro další rozvoj životního pojištění. ČR se v postavení životního 

pojištění na celkovém pojistném trhu liší od EU, neboť poměr mezi předepsaným 

pojistným v životním pojištění a v neživotním pojištění je stále opačný. Příčinami této 

diametrální odlišnosti je několik. Stále hraje roli rozdílnost ekonomických systémů před 

zavedením tržního hospodářství v ČR. Působil a působí i faktor, že životní pojištění je 

posuzováno pouze jako investice, nikoli současně jako pojištění proti riziku.¨ 

 

Shrnutí 

Evropská unie přinesla legislativu k pojišťovnictví, došlo ke sjednocení právního 

prostředí s ostatními členskými státy EU a vytvoření jednotného pojistného trhu. Tuzemské 

pojišťovny mají tytéž podnikatelské možnosti jako pojišťovny v kterémkoli jiném 

členském státě Evropské unie. Jako členskému státu nám přinesla i možnost podílet se na 

tvorbě legislativy. Přínosem vstupu České republiky do EU bylo mimo jiné také zvýšení 

konkurenceschopnosti pojišťoven, zvýšení pojistné ochrany klienta a zkvalitnění práce 

pojišťoven. 
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Závěr 

V diplomové práci jsem zhodnotila proces harmonizace právního rámce 

upravujícího podnikání v pojišťovnictví na jednotném pojistném trhu Evropské unie. 

Rozebrala jsem základní dokumenty, které dokládají jeho vývoj v letech 1973-1994. 

Vysvětlila jsem princip jednotného evropského pasu, podle kterého lze na základě povolení 

(licence, registrace) uděleného v jedné členské zemi, ve které má podnikající osoba sídlo 

nebo bydliště, působit v kterékoli členské zemi, a to pouze na základě oznamovací 

povinnosti vůči příslušnému dohledovému orgánu té členské země, která povolení udělila. 

Pojišťovny členských zemí mohou principu jednotného evropského pasu využívat 

od 1. července 1994, kdy směrnice třetí generace nabyly účinnosti. Tyto směrnice 

vymezovaly podmínky pro udělování licencí, pojistná odvětví a právní formy pojišťoven, 

také pravidla pro sledování solventnosti (včetně pravidel jejího výpočtu v dokumentu 

Solvency II) a již zmíněný princip jednotného pasu. Přijetím těchto základních 

pojišťovacích směrnic a následně i dalších komunitárních právních předpisů bylo dosaženo 

stavu, kdy se pojišťovny v členských státech Evropské unie řídí vnitrostátními předpisy, 

které jsou si velmi podobné a jejich dodržování je kontrolováno úřady domovského 

členského státu.   

Pojišťovny mající sídlo v ČR mohou jednotný pojistný trh využívat od 1. května 

2004, tj. vstupem ČR do EU na základě přijetí balíčku pojišťovacích zákonů, pojišťovací 

zprostředkovatelé mohou využívat jednotného pojistného trhu od 15. ledna 2005. 

Pro pojišťovny z třetích států platí nadále tradiční systém, který předpokládá 

provozování pojišťovací činnosti v EU na základě předem uděleného povolení příslušným 

úřadem členského státu. 

Vstup České republiky do Evropské unie byl bezesporu jedním z nejdůležitějších 

kroků, které naše země ve své historii uskutečnila. Jednotný pojistný trh umožnil 

pojišťovnám a pojišťovacím zprostředkovatelům provozovat pojišťovací či 

zprostředkovatelskou činnost v členských státech EU na základě svobody zakládat 

pobočky a na základě svobody poskytovat služby. ČR byla také jednou z nejlépe 

připravených kandidátských zemi, jak v oblasti ekonomické, tak i legislativní. V platnost 

vstoupily novely zákona o pojišťovnictví, zákona o pojistné smlouvě, zákona o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích  

a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Všechny uvedené zákony mají společné, 
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že obsahují ustanovení k vyšší ochraně spotřebitele a že se alespoň zčásti týkají působení 

pojišťoven v rámci jednotného pojistného trhu členských států EU.  

Na základě provedené analýzy jsem zhodnotila pojistný trh Evropské unie i České 

republiky. Pojistný trh Evropy považuji za velmi kvalitní. Z celosvětového pohledu je 

významným centrem pojišťovnictví, představuje 40 % světového pojistného trhu. Ovšem 

mezi jednotlivými pojistnými trhy členských států EU existují významné odlišnosti. Jsou 

jak dlouhodobého strukturálního charakteru, a to zejména mezi původními 15 členskými 

státy a novými členy, tak krátkodobého charakteru v souvislosti s aktuálním vývojem 

ekonomiky a pojistných trhů. Předepsané pojistné roste, a to hlavně z důvodu 

ekonomického růstu a zvyšujícího se významu pojištění. Komplexní ukazatele pojištěnosti 

v zemích Evropské unie dosahují úrovně, která patří z celosvětového pohledu k nejvyšším. 

Pojistný trh České republiky se stále vyvíjí, dynamiku jeho růstu můžeme 

považovat za svižnější nežli v Evropě. Také podíl České republiky na evropském 

pojistném trhu se zvyšuje, dokládá to zejména ukazatele předepsaného pojistného i jeho 

podíl k hrubému domácímu produktu. Co se ovšem struktury předepsaného pojistného 

(poměr životního a neživotního předepsaného pojistného) a ukazatele pojištěnosti týče, je 

Česká republika velmi výrazně pozadu a má ještě co dohánět. Český pojistný trh má před 

sebou stále ještě dlouhou cestu k tomu, aby se v základních ukazatelích vyrovnal vyspělým 

zemím, což však neznamená, že by nebyl důstojným partnerem ostatních členských států 

Evropské unie.  

Téma této diplomové práce se mi skutečně zdálo zajímavé. Přimělo mě nastudovat 

škálu zákonů a vyhlášek, různé odborné články. Myslím si, že informace zpracované v této 

práci mi pomohly se dobře zorientovat v legislativě a v jejím utváření.  
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