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1 Úvod 

 

Pojišťovnictví patří ve vyspělých tržních ekonomikách mezi nejvíce regulovaná 

odvětví. Existence solidního a důvěryhodného pojistného trhu je symptomem zdravé 

ekonomiky a dobrého fungování finanční sféry na daném teritoriu. 

Význam pojišťovnictví nespočívá pouze v poskytování pojistné ochrany, ale také 

v akumulaci velkého množství peněžních prostředků. Pojistný trh se tedy výrazně prolíná také 

do trhů finančních.  

Povaha pojišťovací činnosti si vynucuje existenci státního dozoru. Mezi jeho hlavní 

úkoly patří ochrana zájmů pojištěných subjektů, zabezpečení dostatečné nabídky pojistných 

produktů, kontrola hospodaření pojišťoven z hlediska solventnosti a další.  

Solventnost v pojišťovnictví je schopnost pojistitele plnit přijaté pojistné závazky, tj. 

uhradit oprávněné pojistné nároky z realizovaných pojistných událostí.  

 

Cílem diplomové práce je provedení analýzy hospodaření a výpočet solventnosti 

vybraného komerčního pojistitele. 

 

 Teoretická část práce bude věnována základní charakteristice pojišťoven, která bude 

zahrnovat předmět činnosti včetně kategorizace pojišťoven. Zmíněn bude státní dohled 

v pojišťovnictví. Dále budou charakterizovány technické rezervy a finanční umístění 

technických rezerv. V podkapitole budou uvedeny základní charakteristiky hospodaření 

pojišťovny a její finanční analýza s rozborem jednotlivých finančních výkazů. Poslední část 

teoretické kapitoly bude věnována popisu solventnosti.  

 V navazující kapitole bude uvedena metodologie hodnocení hospodaření pojišťovny. 

Rozebrány budou ukazatele finanční analýzy pojišťovny, mezi které patří ukazatele výkonu, 

likvidity, rentability a specifické ukazatele pojišťovny. Dále budou zmíněny metody výpočtu 

solventnosti, mezi které můžeme zařadit analýzu základních účetních výkazů, míru 

solventnosti, rizikově vážený kapitál, simulační modely a ratingové hodnocení. Míra 

solventnosti a analýza základních účetních výkazů budou popsány detailnějším způsobem 

z důvodu jejich výpočtů v praktické části diplomové práce.  

 Čtvrtá kapitola bude zaměřena na analýzu hospodaření a výpočet solventnosti 

vybraného komerčního pojistitele. V úvodní části bude popsána Česká pojišťovna a.s. Budou 

uvedeny její základní údaje, historie a profil pojišťovny. Charakterizována bude také situace 
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na českém pojistném trhu a hospodaření České pojišťovny a.s. v roce 2010. V další části 

kapitoly bude provedena finanční analýza a výpočet solventnosti zvolené pojišťovny. 

Závěrem kapitoly bude aplikován test solventnosti.  

 V poslední kapitole bude uveden závěr a zhodnocení hospodaření a solventnosti 

vybraného komerčního pojistitele.  
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2 Pojistná teorie a hospodaření pojišťovny 

 

Kapitola je věnována základní charakteristice pojišťoven včetně jejich předmětu 

činnosti a členění pojišťoven. Součástí je také popis státního dohledu v pojišťovnictví. Dále 

jsou charakterizovány technické rezervy a jejich finanční umístění. Kapitola také obsahuje 

analýzu hospodaření pojišťoven včetně charakteristiky finančních výkazů a popis 

solventnosti.  

 

2.1 Charakteristika pojišťovny 

 

V podmínkách českého pojistného trhu je chápáno pod pojmem pojišťovnictví 

specifické odvětví ekonomiky, ve kterém probíhá pojišťovací, zajišťovací a 

zprostředkovatelská činnost v oblasti komerčního pojištění a s tím spojené činnosti. 

Pojišťovna je tedy specifická finanční instituce s právní subjektivitou, která má oprávnění 

k výkonu pojišťovací činnosti. Pojišťovna, vystupující jako podnikatelský subjekt, dle 

Čejková, Valouch (2005) se oproti jiným podnikatelským subjektům vyznačuje řadou 

specifik, na něž musí být schopno reagovat i její účetnictví.  

Hlavním předmětem činnosti pojišťovny je přebírat na sebe smluvně definovaná rizika 

svých klientů. Plnění jejího závazku nastává v budoucím období, kdy dojde ke smluvně 

definované události, která nepříznivě dopadá na klienta. Za tuto službu pojišťovna inkasuje 

pojistné. Pojišťovny se tudíž ve svém systému hospodaření musejí vyrovnat nejen 

s nahodilostí, která představuje obsah pojišťovacího byznysu, ale také s časovým zpožděním, 

které je další výraznou charakteristikou pojišťovací činnosti.  

Pojišťovna vedle své hlavní činnosti také hospodaří s dočasně volnými prostředky 

rezerv na nahodilé výkyvy a časové zpoždění, které souvisí s vlastní pojišťovací činností a 

představující další výraznou složku systému hospodaření pojišťovny.  

Komerční pojišťovny usilují o dosažení výnosu z pojišťovací činnosti, ale i z operací 

na finančním trhu při současném respektování požadavku na vysokou míru finanční stability. 

Vzájemné a státní pojišťovny mohou fungovat i na neziskovém principu.  

Pojišťovny je možné klasifikovat a to dle několika hledisek. Z hlediska zaměření 

činnosti se pojišťovny člení na: 

- pojišťovny univerzální, které provozují pojistné produkty v oblasti životního i 

neživotního pojištění, 
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- pojišťovny životní, které se zaměřují pouze na životní druhy pojištění, 

- pojišťovny neživotní, které se zabývají provozováním pouze neživotních druhů 

pojištění,  

- pojišťovny specializované, specializující se na určitý druh nebo odvětví pojištění, 

např. pojištění právní ochrany, úvěrové pojištění apod. 

Mezi specializované pojišťovny se řadí i zajišťovny. Tyto instituce se zabývají 

výlučně provozováním zajištění.  

 

2.2 Státní dohled v pojišťovnictví 

 

Důležitým subjektem pojistného trhu jsou orgány dohledu nad pojišťovnictvím, které 

se starají o dodržování pravidel státní regulace a legislativního rámce v pojišťovnictví.  

Státní dohled v České republice do roku 2006 vykonávalo Ministerstvo financí ČR, 

poté dohled převzala v rámci konsolidovaného dohledu nad finančním trhem Česká národní 

banka.  

Orgán státního dozoru nad pojišťovnictvím vykonává 4 oblasti činnosti, a to: 

- povolovací činnosti, která zahrnuje udělování povolení k pojišťovací či zajišťovací 

činnosti, zařazuje do jím vedeného registru pojišťovací zprostředkovatele a samostatné 

likvidátory pojistných událostí a další, 

- legislativní činnosti je zejména zaměřená na přípravu návrhů právních předpisů 

upravujících oblast pojišťovnictví a účast v připomínkových řízeních při tvorbě 

právních předpisů, 

- kontrolní činnost pojistitelů, zajistitelů, pojišťovacích zprostředkovatelů, 

samostatných likvidátorů pojistných událostí, která je zejména zaměřena na 

dodržování právních předpisů, kontrolu, zda prováděné činnosti se shodují s uděleným 

povolením, kontrolu splnitelnosti závazků z pojišťovací a zajišťovací činnosti, způsob 

tvorby a použití technických rezerv či plnění opatření vydaných orgánem státního 

dozoru, 

- ostatní činnosti, které jsou zaměřené především na poradenské a konzultační služby 

pojišťovnám, přičemž v rámci této činnosti také: 

o vede seznamy odpovědných pojistných matematiků, 

o vede seznamy nucených správců, 
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o vede seznamy likvidátorů oprávněných provádět likvidaci pojišťovny nebo 

zajišťovny, 

o vede registry pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů 

pojistných událostí, 

o spolupracuje s jinými správními úřady a institucemi, 

o spolupracuje s mezinárodními organizacemi a zahraničními úřady, 

o informuje veřejnost o službách z oblasti pojištění.  

 V rámci výše zmíněné kontrolní činnosti, může státní orgán dozoru odhalit vhodnými 

intervencemi případnou nesolventnost a zabránit zadlužování pojišťovny a případnému 

čerpání finančních prostředků ze společných garančních fondů. Při porušení povinností nebo 

zjištění nedostatků v hospodaření pojišťovny nebo zajišťovny, může orgán státního dozoru:  

- vydat požadavek na změnu personálního obsazení vedení pojišťovny či zajišťovny, 

- rozhodnout o přednostním použití zisku či snížení základního kapitálu, 

- nařídit předložení ozdravného plánu, 

- zavést nucenou správu, 

- pozastavit oprávnění k uzavírání pojistných smluv, 

- převést část pojistného kmene na jinou pojišťovnu, 

- odebrat povolení k provozování pojišťovací či zajišťovací činnosti.  

 

Nutnost existence státního dozoru v pojišťovnictví je dána samotnou povahou 

pojišťovací činnosti. Mezi základní cíle regulace v pojišťovnictví můžeme zařadit: 

- ochranu klientů využívajících pojistné produkty, 

- zabezpečení stability odvětví pojišťovnictví a důvěryhodnosti konkrétních institucí, 

- podporu transparentnosti při provozování pojišťovacích služeb.  

Regulací rozumíme konstruování pravidel pro správné fungování finančních institucí, 

kdy instituce státního dozoru zabezpečují dodržování stanovených pravidel, aby bylo 

dosaženo výše uvedených cílů regulace, jak uvádí např. Ducháčková, Daňhel (2010). 

Pokud se obecně mluví o regulaci pojišťovací činnosti ze strany státu, realizuje se 

vícestupňově. Základem regulace je existence právních předpisů upravujících pojišťovací 

činnost, která je vedle pojišťovací legislativy upravena také v rámci právních předpisů 

obecného charakteru, např. daňovými zákony, legislativními normami upravujícími obchodní 

činnosti, mezi které patří:  

- právní úprava pojistné smlouvy,  
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- právní úprava jednotlivých typů pojištění, 

- úprava právních forem pojišťoven, 

- právní úprava činnosti státního dozoru,  

- právní předpisy upravující povinné druhy pojištění, 

- právní předpisy upravující daně v oblasti pojišťovnictví, 

- právní úprava zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a likvidační činnosti 

pojišťovnictví, 

- právní úprava hospodaření s technickými rezervami, 

- úprava pravidel hospodaření pojišťoven, včetně sledování finančního hospodaření 

pojišťoven ze strany státu.  

 

2.3 Technické rezervy 

 

Technické rezervy se tvoří z přijatého pojistného na pokrytí budoucích závazků 

vyplývajících z pojistných smluv a to ve výši budoucích známých či pravděpodobných 

závazků. Je nutné rozlišovat technické rezervy u rizikových a rezervotvorných pojištění. U 

rizikového pojištění přichází do pojistně technických rezerv přiměřená část přijatého 

pojistného a technické rezervy vyrovnávají místní, věcné i časové výkyvy ve výplatách 

pojistných plnění, které mají nahodilý charakter. Charakter rezerv udává, že je nutné, aby byly 

v případě potřeby v krátké době likvidní. U rezervotvorných pojištění se vytváří rezervy 

z celého přijatého pojistného pro nashromáždění potřebné částky na výplatu sjednané 

velikosti pojistného plnění po delší časové období. Technické rezervy u tohoto pojištění jsou 

tedy určeny ke krytí budoucích závazků, je pro ně typický dlouhodobý charakter a jsou tedy 

vhodné k dlouhodobému investování na finančním trhu, které tvoří základ investičního 

portfolia pojišťovny. Bez využití technických rezerv by pojišťovna nebyla schopna efektivně 

fungovat. 

Závaznou strukturu pojistně technických rezerv určují pojišťovnám státní orgány 

v právních předpisech. Mezi hlavní druhy pojistně technických rezerv patří: 

- technické rezervy, které navazují na rezervotvorné pojištění (označovány jako 

matematické rezervy). V rámci nich se postupně shromažďují přijatá pojistná 

jednotlivých pojištění takovým způsobem, aby na konci sjednané pojistné doby byla 

v rámci technické rezervy nashromážděna částka odpovídající sjednané velikosti 

pojistného plnění; 
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- výkyvové rezervy, které jsou určené na pokrytí výkyvů ve velikosti pojistných plnění; 

- rezervy spojené s časovým rozlišením přijatého pojistného, kdy se prostřednictvím 

tvorby rezerv přiřazuje přijaté pojistné do období, kdy se na pojistné váže pojistné 

plnění.  

Jednotlivé druhy technických rezerv se vztahují k jednotlivým účelům, ke kterým je 

potřeba rezervu vytvářet. Konkrétní struktura se vyvíjí v souvislosti se změnami podoby 

pojistných produktů na pojistných trzích.  

V Tab. 2.1 vidíme členění pojistně technických rezerv pro neživotní a životní 

pojištění.  

 

Tab. 2.1 Členění pojistně technických rezerv 

Provozuje-li pojišťovna neživotní pojištění, vytváří 

tyto technické rezervy: 

Provozuje-li pojišťovna neživotní pojištění, vytváří 

tyto technické rezervy: 

1. rezervu na nezasloužené pojistné, 

2. rezervu na pojistná plnění, 

3. rezervu na pojistné prémie a slevy, 

4. rezervu pojistného neživotních pojištění,  

5. vyrovnávací rezervu, 

6. rezervu na splnění závazků z ručení za 

závazky České kanceláře, 

7. jiné rezervy. 

1. rezervu na nezasloužené pojistné, 

2. rezervu na pojistná plnění, 

3. rezervu na pojistné prémie a slevy, 

4. rezervu pojistného neživotních pojištění, 

5. rezervu pojistného životního pojištění, 

6. rezervu na životní pojištění, je-li nositelem 

investičního rizika pojistník, 

7. rezervu na splnění závazku z použité technické 

úrokové míry, 

8. jiné rezervy. 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 

V Tab. 2.1 byly uvedeny jednotlivé druhy technických rezerv pro neživotní a životní 

pojištění, které budou následně charakterizovány. 

Rezerva na nezasloužené pojistné se tvoří u životních i neživotních pojištění. Výše 

této rezervy odpovídá části pojistného, která se vztahuje k budoucím obdobím a stanoví se 

jako souhrn těchto částí pojistného vypočítaný podle jednotlivých pojistných smluv.  

Rezerva na pojistná plnění představuje část pojistného vztahujícího se k danému 

období. Pojistná plnění vztahující se k tomuto pojistnému plnění ovšem z různých 

technických důvodů nelze v daném období uskutečnit, proto pojistné soustředíme v příslušné 

rezervě. Rezerva má dvě složky. Složku na pojistná plnění v období před rozvahovým dnem 
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nastalých a ohlášených, ale nezlikvidovaných a složku na pojistná plnění na období před 

rozvahovým dnem nastalých, ale pojišťovně neohlášených.  

Rezerva na prémie a slevy je určena ke krytí nákladů na prémie a slevy v souladu 

s pojistnými podmínkami. Prémie a slevy jsou brány jako určitý druh pojistného plnění.  

Rezerva pojistného neživotních pojištění se vytváří v rámci těch odvětví neživotního 

pojištění, u kterých se pojistné stanovuje dle vstupního věku pojištěného a představuje 

hodnoty závazků pojišťovny. 

Vyrovnávací rezerva se tvoří k odvětvím neživotního pojištění a je určena na 

vyrovnání zvýšených nákladů na pojistná plnění, která vznikla z důvodu výkyvů ve škodním 

průběhu způsobených skutečnostmi nezávislými na pojišťovně. Jedná se vlastně o výkyvovou 

rezervu.  

Rezerva pojistného životních pojištění je tvořena souhrnem rezerv k jednotlivým 

smlouvám ze životního pojištění a kryje závazky vůči těm, kdo mají právo na pojistné 

výplaty. Velikost rezervy se stanoví na konkrétní závazek, který v pojištění vznikne.  

Rezerva na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů, kdy 

pojistitel přispívá České kanceláři pojistitelů příspěvky, na které vytváří rezervu. Pojistitelé 

provozující pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel přispívají na krytí 

pojistných plnění, která nesouvisí přímo se sjednanou pojistnou smlouvou (například plnění 

při škodě způsobné nezjištěným vozidlem). 

Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník je určena 

na krytí závazků pojišťovny vůči pojištěným u těch odvětví životního pojištění, kdy na 

základě pojistné smlouvy nese investiční riziko pojistník. Výše rezervy se stanoví jako souhrn 

závazků vůči pojištěným ve výši hodnoty jejich podílů na umístěných prostředcích pojistného 

z jednotlivých smluv, dle zásad v pojistných smlouvách.  

Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry souvisí s použitím 

určité výše technické úrokové míry. Když současný nebo předpokládaný výnos z investování 

nezaručuje splnění závazků z použité technické úrokové míry v cenách pojistných produktů 

životního pojištění, vytvoří pojišťovna tuto rezervu.  

 

2.4 Finanční umístění 

 

Pojistně technické rezervy představují významnou položku v pasivech bilance 

pojišťoven. U životních pojišťoven se v průměru odhaduje okolo 85 % a u neživotních 
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pojišťoven okolo 60 %. Pojistně technické rezervy pojišťovny investují na finančním trhu, 

zejména prostředky pojistně technických rezerv životního pojištění, jelikož mají dlouhodobý 

charakter a jsou tedy určeny k dlouhodobému investování.  

Pojišťovny by se měly při investování prostředků rezerv řídit 4 zásadami umístění 

pojistně technických rezerv, a to: 

- zásadou bezpečnosti, aby pojišťovny investovaly takovým způsobem, který zaručuje 

spolehlivé uložení, 

- zásadou rentability, aby byl zabezpečen výnos nebo zhodnocení prostředků, 

- zásadou likvidity, a to uložit prostředky tak, aby byly k dispozici k úhradě výplat 

pojistných plnění, 

- zásadou diverzifikace, kde jsou prostředky technických rezerv rozloženy a sníženo 

riziko.  

 

U prostředků neživotních rezerv je zapotřebí, aby byly v případě potřeby v krátkém 

časovém období likvidní. Pojišťovny proto ukládají zhruba 5% -7% do vysoce likvidních 

krátkodobých investic, mezi které patří krátkodobá bankovní depozita a krátkodobé cenné 

papíry jako depozitní certifikáty a směnky. Ostatní prostředky jsou pojišťovnami ukládány do 

střednědobých a dlouhodobých investic. Nejčastější je investice do cenných papírů s pevným 

úrokem, dluhopisů, které zabezpečují stabilní příjem, dále do akcií, které obvykle znamenají 

realizaci vyšší míry zhodnocení vložených prostředků. V případě nemovitostí investují 

pojišťovny do hypotečních zástavních listů, případně dalších úvěrů či půjček. Investování 

technických rezerv je regulováno ze strany státu. V České republice jsou možnosti 

investování technických rezerv vymezeny legislativně.  Zákonem o pojišťovnictví jsou 

specifikovány možnosti investic do následujících investičních instrumentů: 

a) dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou a dluhopisy, za které 

převzal záruku členský stát, s limitem 75 % z celkových technických rezerv, 

b) dluhopisy vydané bankami a obdobnými úvěrovými institucemi členských států, 

s limitem 50 % z celkových technických rezerv, 

c) kotované dluhopisy vydané obchodními společnostmi, s limitem 20 % z celkových 

technických rezerv, 

d) pokladniční poukázky, s limitem 75% z celkových technických rezerv, 

e) kotované komunální dluhopisy, s limitem 20 % z celkových technických rezerv, 
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f) půjčky, úvěry a jiné pohledávky, jejichž splnění je zajištěno bankovní zárukou, s limitem 

10 % z celkových technických rezerv, 

g) směnky, jejichž splnění je zajištěno bankovním směnečným rukojemstvím, s limitem      

10 % z celkových technických rezerv, 

h) nemovitosti na území členských států, s limitem 20 % z celkových technických rezerv, 

i) hypoteční zástavní listy, s limitem 50 % z celkových technických rezerv, 

j) kotované akcie, s limitem 10 % z celkových technických rezerv, 

k) vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným 

dokumentem u bank, které mají povolení působit na území členských států jako banka,       

50 % z celkových technických rezerv; tyto vkladu u jedné banky nesmí překročit 20 % 

z celkových technických rezerv, 

l) předměty a díla umělecké kulturní hodnoty oceněná nejméně 2 znalci, za podmínky jejich 

pojištění pro případ poškození, zničení, ztráty nebo odcizení u jiné pojišťovny, s limitem 

5% z celkových technických rezerv,  

m) cenné papíry vydané jednotkou kolektivního investování, 20 % z celkových technických 

rezerv. 

Finanční umístění také zahrnuje: 

a) zahraniční cenné papíry, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu členských států 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, až do výše 10 % z celkových 

technických rezerv, 

b) půjčky pojištěným, kteří uzavřeli s pojišťovnou smlouvu na životní pojištění, až do výše 

5% z celkových technických rezerv, 

c) zajišťovací deriváty, ale pouze položky uvedené v odstavci 1 a odstavci 2 písm. a); 

přitom zajišťovací deriváty jako položka finančního umístění nesmí překročit 5% 

z celkových technických rezerv, 

d) pohledávky za zajišťovnami až do výše 50 % z celkových technických rezerv; tyto 

pohledávky mohou pojišťovny použít do skladby finančního umístění až po odečtení 

všech závazků vůči zajišťovnám.  

 

Obecně se způsob investování rezerv pojišťoven odvíjí od investičních pravidel a 

investičního rozhodování pojišťovny, ale důležitou roli zde hraje také charakter a skladba 

technických rezerv pojišťovny.  
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2.5 Hospodaření pojišťovny 

 

 Základní otázkou hospodaření pojišťovny je stanovení optimální ceny za převzetí 

příslušného rizika. Složitost stanovení ceny pojištění vyplývá z prvku nahodilosti. Při 

stanovení ceny pojištění se vychází z budoucích výdajů na pojistná plnění, která nejsou 

dopředu známa. Navíc neexistuje spolehlivá metoda, jak přesně dopředu určit velikost 

budoucích pojistných plnění. Cena pojištění je tedy založena na odhadovaných údajích. Při 

určování ceny pojištění vychází pojišťovna z pojistně technických metod a postupů, hlavně 

při oceňování budoucích výdajů. Tato cena se odvozuje v závislosti na tržních podmínkách na 

daném pojistném produktu. V souvislosti s provozováním pojistných produktů lze vymezit 

následující strukturu nákladů a výnosů pojišťovny.  

Náklady pojišťovny: 

- náklady na pojistná plnění, včetně nákladů na likvidaci pojistných událostí, 

- pořizovací náklady na pojistné smlouvy, 

- správní režie, 

- náklady spojené s tvorbou technických rezerv, 

- náklady na finanční umístění prostředků pojistně technických rezerv, 

- ostatní náklady (náklady na daně, náklady související s jinou než pojišťovací činností 

nebo řízením portfolia), 

- mimořádné náklady. 

Výnosy pojišťovny: 

- výnosy z pojistného, tj. předepsaného pojistného, 

- výnosy z použití technických rezerv, 

- výnosy z umístění prostředků pojistně technických rezerv, tj. úroky, dividendy, příjmy 

z pronájmu a další, 

- výnosy z provizí, 

- ostatní výnosy (z jiné než pojišťovací činnosti), 

- mimořádné výnosy. 

Vývoj aktiv a pasiv banky, které jsou obsaženy v rozvaze pojišťovny, je nutné vhodně 

řídit. Při řízení aktiv a pasiv je nutné dbát o to, aby nedošlo k nedostatku potřebné likvidity, 

což je sledováno ve výkazu zisku a ztráty. Musí brát ohled i na nejistotu, s níž jsou spojeny 

nejen budoucí investiční výnosy z pojistných rezerv a fondů, ale také budoucí výplata 
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pojistných plnění vzhledem k náhodnému charakteru pojistných událostí a rovněž budoucí 

příjmy od pojištěných. Pojišťovny musí neustále provádět kontrolu, zda finanční prostředky 

pojišťovny budou stačit k pokrytí závazků.  

Základním informačním zdrojem pro finanční analýzu pojišťovny jsou tedy následující 

účetní výkazy: 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty, 

- příloha, jejíž součástí je výkaz změn vlastního kapitálu, 

- výkaz peněžních toků. 

2.5.1 Rozvaha 

Prvním účetním výkazem, který pojišťovna sestavuje v rámci účetní závěrky, je 

rozvaha. Rozvaha pojišťovny podává celkový přehled o aktivech, závazcích a vlastním 

kapitálu společnosti v peněžním vyjádření k určitému okamžiku. Informuje o finanční situaci 

účetní jednotky.  

Rozvaha se sestavuje povinně k poslednímu dni účetního období. V porovnání 

s rozvahou ostatních podnikatelských subjektů není v členění majetku upřednostněno 

kritérium likvidnosti, ale majetek v rozvaze pojišťoven je uspořádán dle účelu, ke kterému 

slouží. Další odlišnost je v pasivech u položky technických rezerv, která je korigovaná o podíl 

zajišťovatelů. Rozvaha pojišťovny se vyznačuje odlišnou strukturou, ale i tím, že obsahuje 

položky, které jsou u ostatních podniků nepodstatné či neexistující. Hlavní položky rozvahy 

jsou zjednodušeně vyjádřeny v Tab. 2.2.  

 

Tab. 2.2 Rozvaha pojišťovny  

Aktiva                                                                Rozvaha pojišťovny                                                            Pasiva 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý nehmotný majetek 
I. Základní kapitál 

II. Emisní Ážio 

III. Rezervní fond na nové ocenění 

IV. Ostatní kapitálové fondy 

V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 

VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období 

VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 

C. Finanční umístění (investice) 

I. Pozemky a stavby (nemovitosti) 

II. Fin. umístění v podnik.seskupeních 

III. Jiná finanční umístění 

IV. Depozita při aktivním zajištění 

D. Finanční umístění živ.pojištění, je-li nositelem 

investičního rizika pojistník 

E. Dlužníci B. Podřízená pasiva 
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I. Pohledávky z operací přímého pojištění 

II. Pohledávky z operací zajištění 

III. Ostatní pohledávky 

C. Technické rezervy 

D. Technická rezerva na životní pojištění, je-li 

nositelem investičního rizika pojistník 

E. Rezervy 

F. Ostatní aktiva F. Depozita při pasivním zajištění 

I. Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby 

II. Hotovost na účtech u finančních institucí a 

hotovost v pokladně 

III. Jiná aktiva 

G. Věřitelé 

I. Závazky z operací přímého pojištění 

II. Závazky z operací zajištění 

III. Výpůjčky zaručené dluhopisem 

IV. Závazky vůči finančním institucím 

V. Ostatní závazky 

VI. Garanční fond kanceláře 

G. Přechodné účty aktiv 

I. Naběhlé úroky a nájemné 

II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy 

III. Ostatní přechodné účty aktiv 

H. Přechodné účty pasiv 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

Zdroj: BOKŠOVÁ, Jiřina. Účetnictví komerčních pojišťoven – specifika v ČR. Praha: WoltersKluwer 

ČR, 2010. 

2.5.2 Výkaz zisku a ztráty 

Druhým účetním výkazem, který pojišťovna v rámci účetní závěrky sestavuje, je 

výkaz zisku a ztráty. Výkaz zisku a ztráty má za úkol zachytit hospodaření pojišťovny za 

určité období, a to nejčastěji za 1 rok. Sestavený výkaz zisku a ztráty poskytuje informaci o 

výši hospodářského výsledku, ale také ukáže, co ovlivnilo tvorbu hospodářského výsledku 

pojišťovny za dané účetní období. Výkaz zisku a ztráty se u pojišťoven skládá ze tří 

základních částí, a to: 

- technického účtu k neživotnímu pojištění, 

- technického účtu k životnímu pojištění, 

- netechnického účtu.  

Výkaz zisku a ztráty vytvoříme porovnáním nákladů a výnosů na technickém účtu 

k neživotnímu pojištění a technickém účtu k životnímu pojištění. Dílčí hospodářské výsledky, 

které byly zjištěny na obou technických účtech, se pak přenesou do hospodaření na 

netechnickém účtu, kde se k nim připočítají náklady a výnosy, které přímo nesouvisí s prvotní 

funkcí pojišťoven. Tímto dostaneme celkový hospodářský výsledek za dané účetní období. 

Struktura výkazu zisku a ztráty pojišťovny je možné vidět v Tab. 2.3.  
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Tab. 2.3 Výkaz zisku a ztráty pojišťovny  

 
Technický účet k neživotnímu 

pojištění 

Technický účet k životnímu 

pojištění 

Netechnický účet 

1. Zasloužené pojistné očištěné od 

zajištění 

1. Zasloužené pojistné očištěné od 

zajištění 

1. Výsledek technického účtu k 

neživotnímu pojištění 

2. Převedené výnosy z finančního 

umístění z netechnického účtu 

2. Výnosy z finančního umístění 2. Výsledek technického účtu 

k životnímu pojištění 

3. Ostatní technické výnosy, 

očištěné od zajištění 

3. Přírůstky hodnoty finančního 

umístění 

3. Výnosy z finančního umístění 

4. Náklady na pojistné plnění, 

očištěné od zajištění 

4. Ostatní technické výnosy, 

očištěné od zajištění 

4. Převedené výnosy finančního 

umístění z technického účtu k 

životnímu pojištění 

5. Změna stavu ostatních 

technických rezerv, očištěná od 

zajištění 

5. Náklady na pojistná plnění, 

očištěné od zajištění 

5. Náklady na finanční umístění 

6. Prémie a slevy očištěné od 

zajištění 

6. Změna stavu ostatních 

technických rezerv, očištěná od 

zajištění 

6. Převod výnosů z finančního na 

technický účet k neživotnímu 

pojištění 

7. Čistá výše provozních nákladů 7. Prémie a slevy, očištěné od 

zajištění 

7. Ostatní výnosy 

8. Ostatní technické náklady, 

očištěné od zajištění 

8. Čistá výše provozních nákladů 8. Ostatní náklady 

9. Změna stavu vyrovnávací 

rezervy 

9. Náklady na finanční umístění 9. Daň z příjmů z běžné činnosti 

10. Výsledek technického účtu 

k neživotnímu pojištění 

10. Úbytek hodnoty na finančním 

umístění 

10. VH z běžné činnosti 

 11. Ostatní technické náklady, 

očištěné od zajištění 

11. Mimořádné náklady 

 12. Převod výnosů z finančního 

umístění na netechnický účet 

12. Mimořádné výnosy 

 13. Výsledek technického účtu 

k životnímu pojištění 

13. Mimořádný VH 

  14. Daň z příjmu z mimořádné 

činnosti 

  15. Ostatní daně a poplatky 

  16. VH za účetní období 

Zdroj: BOKŠOVÁ, Jiřina. Účetnictví komerčních pojišťoven – specifika v ČR. Praha: WoltersKluwer 

ČR, 2010. 

2.5.3 Příloha 

Třetí nezbytnou částí při tvorbě účetní závěrky pojišťoven je příloha. Součástí přílohy 

je také výkaz změn vlastního kapitálu. Úlohou přílohy je podání doplňujících informací o 

účetní jednotce, a to konkrétně o způsobech a metodách účtování, odepisování, oceňování atd. 

a objasnění údajů obsažených v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Je tak umožněna snadnější 

orientace v údajích o vývoji hospodářské situace pojišťovny v daném účetním období. Obecně 

příloha obsahuje informace o:  

- použití způsobů oceňování, 

- tvorbě a používání opravných položek a odpisování, 
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- způsobu přepočtu cizí měny na české koruny, 

- podnicích, v nichž má pojišťovna podstatný nebo rozhodující vliv, 

- výši majetkových účasti pojišťovny, 

- podílech na základním kapitálu, 

- splácených a nesplacených akciích daného účetního období, jejich počtu a hodnotě, 

- podílech na ziscích, 

- cenných papírech nebo jiných právech, 

- výši závazků, záloh a půjček, 

- průměrném počtu zaměstnanců, 

- výši stanovených a vyplacených odměn, 

- výši tvořených rezerv,  

- změnách metody a jejich dopadech na hospodářský výsledek, 

- daňové povinnosti a další.  

 

V přehledu o změnách vlastního kapitálu se sledují změny vlastního kapitálu za účetní 

období. Samostatně jsou porovnávány změny základního kapitálu, vlastních akcií, emisního 

ážia, rezervních fondů, kapitálových fondů, oceňovacích rozdílů a zisku případně ztráty.  

 

2.5.4 Výkaz peněžních toků 

Výkaz peněžních toků neboli výkaz cash flow zachycuje změny peněžních prostředků 

a objasňuje faktory, které ovlivňují příjem a výdej hotovosti. Tvorbou výkazu o pohybu 

peněžních prostředků zjistíme finanční situaci podniku. 

 

2.6 Finanční analýza 

 

Finanční analýza je analýzou činností, ve kterých hrají primární úlohu finance, peníze 

a čas. Patří mezi klíčové charakteristiky postavení podniku na trhu.  

Finanční analýza jako podklad pro finanční rozhodování plní svoji úlohu nejen ve 

výrobních podnicích, ale ve všech organizacích a institucích, které vstupují do vztahů s 

podnikem na finančním trhu, jako např. banky, pojišťovny, spořitelny, institucionální 

investoři apod. Hlavním cílem finanční analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit 
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jejich výkonnost a získané informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal 

jeden z nástrojů sloužící k řízení podniku.   

K finanční analýze pojišťoven se dají použít stejné ukazatele jako k analýze jakékoliv 

firmy. Unikátní charakter pojišťovacích operací si však vyžaduje modifikace. Rozdílem je 

skutečnost, že pojišťovny musí stanovit ceny produktů a služeb, i když neznají přesné náklady 

spojené se službami produktů jimi poskytovanými.  

Druhým rozdílem oproti jiným firmám je ta skutečnost, že pojišťovna musí zvládnout 

správu jak portfolia pojistek, tak i svého investiční portfolia. Jen tak může dosáhnout svého 

cíle a naplnit požadavky regulátora. Obě portfolia podléhají riziku. Portfolio pojistek je 

ovlivňované vznikem škod, které se jen s určitou pravděpodobnosti dají předpovídat. 

Investiční portfolio je závislé na změnách na kapitálovém trhu, ale i na chybách 

v rozhodovacím procesu o investicích. 

Pro finanční analýzu pojišťovny je tedy možné použít ukazatele: 

- výkonu, 

- likvidity, 

- rentability, 

- specifické ukazatele pojišťovny. 

 

Informace pro finanční analýzu je třeba identifikovat a získávat v takové podobě, aby 

byly pro daný cíl dostatečně vypovídatelný a použitelný. Detailnímu popisu ukazatelů je 

věnována pozornost v kapitole 3.  

 

2.7 Solventnost v pojišťovnictví 

 

Solventnost je velmi důležitým nástrojem pro zjištění finančního zdraví pojišťoven. 

Solventností pojišťovny se, viz Cipra (1999), rozumí schopnost zajistit plnění závazků 

vyplývajících z uzavřených pojistných smluv v potřebné výši a potřebném čase. Z toho 

vyplývá povinnost nepřetržitě disponovat dostatečným objemem volných a ničím 

nezatížených vlastních kapitálových zdrojů.  

Nesolventnost pojistitele nastane v případě, že jeho aktiva mají nedostatečnou výši 

nebo nejsou dostatečně likvidní, aby z nich bylo možné finančně pokrýt vzniklé pojistné 

události. Dle statistik počet insolvencí roste především: 

- zhoršujícími se výsledky pojistitele, 

- s rostoucím počtem katastrofických událostí, 
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- s poklesem úrokových měr, 

- s uvolňováním regulace v pojišťovnictví. 

Hlavním prostředkem pro dosažení solventnosti je dostatečná kapitálová vybavenost 

pojistitele a také výše a kvalita jeho technických rezerv.  

Při sledování solventnosti se využívá společná metodika Evropské unie. Model EU 

s názvem Solventnost I, je založen na porovnávání disponibilní míry solventnosti, což jsou 

zdroje, které pojišťovna má a požadované míry solventnosti, což jsou zdroje, které by 

pojišťovna vzhledem k závazkům mít měla. Mezi výhody používaného modelu patří 

jednoduchost použití. Naopak nevýhodou je, že solventnost je stanovena na základě objemu 

pasiv a není tedy založena na riziku. Tyto nedostatky by měla nová metodika výpočtu 

Solventnost II odstranit. Projekt Solventnost II představuje koncept budoucí regulace 

solventnosti v oboru pojišťovnictví v rámci EU. Znamená systematický a komplexní přístup 

k řízení rizik, sledování solventnosti pojišťoven a stanovuje nové nároky na vnitřní kontrolní 

systém pojišťoven. Pojišťovna musí mít k dispozici systém, který pokrývá veškerá rizika, 

kterým je vystavena. Evropské orgány přijaly Směrnici o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 

činnosti a jejím výkonu, která zavádí dva druhy požadavků, tzv. solventnostní kapitálový 

požadavek (SCR) a minimální kapitálový požadavek (MCR). Tedy kapitálové požadavky na 

pojišťovnu vycházejí z rizikové situace dané pojišťovny. Členské státy by měly tuto směrnici 

implementovat do 31. října 2012.  

Systém sledování solventnosti Solventnost II je založen na třech pilířích: 

1. pravidla týkající se finančních zdrojů pojišťoven (minimální výše kapitálu, rizikový 

kapitál, technické rezervy), 

2. pravidla pro vytváření interních modelů a postupů pro risk management, 

3. pravidla vedoucí k vyšší transparentnosti, s významnou rolí ratingových agentur.  

 

Tab. 2.4 Schéma pilířové struktury 

1. pilíř 2. pilíř 3. pilíř 

Kvantitativní požadavky Kvalitativní požadavky Tržní disciplína 

1. Základní principy pro 

kalkulace technických 

rezerv 

1.     Pravidla interního řízení  

rizik 

1.    Transparentnost 

2.     Minimální kapitál 2.     Proces dohledu 2. Zveřejňování informací o 

rizicích, scénářích 

Zdroj:vlastní zpracování. 
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Cílem uplatnění těchto pravidel je ochrana pojištěných pomocí hodnocení velikosti 

vlastního kapitálu zejména ve vztahu k rizikům, kterým je pojistitel při své pojišťovací 

činnosti vystaven, kvalitativní plnění požadavků na řízení rizik a plnění požadavků na 

zveřejňování informací. První pilíř konceptu obsahuje: 

- regulaci technických rezerv, a to určení pravidel pro tvorbu technických rezerv 

(propočet výše technických rezerv) s přizpůsobením velikosti tvorby rezerv 

konkrétním podmínkám a akceptování rozdílů technických rezerv u životního a 

neživotního pojištění; 

- stanovení pravidel pro investování pojišťoven pro jednotlivé investiční instrumenty; 

- určení minimálního kapitálového požadavku pro zajištění určité garanční pojistky 

jednoduchým způsobem s možností zásahu regulátora v případě nedodržení výše 

minimálního kapitálového požadavku; 

- určení solventnostního kapitálového požadavku, jehož výpočet vychází z ohodnocení 

pojistně technického rizika, úvěrového rizika, tržního rizika, operačního rizika, rizika 

likvidity, přičemž solventnostní kapitálový požadavek je založen na předpokladu, že 

výše kapitálu neumožní s pravděpodobností 99,5 % ruinování pojišťovny. Při 

kvantifikaci rizik se vychází z integrovaného pohledu na rizika, tzn. v jejich 

vzájemných souvislostech a vzájemných vazbách.  

V rámci druhého pilíře je sledován: 

- systém vnitřní kontroly a řízení rizik, které jsou adekvátní obchodní struktuře a 

rizikovému portfoliu pojišťovny,  

- systém hodnocení a řízení kvalitativní stránky rizik,  

- dohled ze strany regulátora se soustřeďuje na funkčnost sytému řízení pojišťovny. 

Třetí pilíř znamená uplatnění: 

- povinného zveřejňování informací, 

- zvýšení transparentnosti a posílení porovnatelnosti pojistných produktů a činnosti 

pojistitele. 

Míra solventnosti není jediný způsob stanovení solventnosti. Mezi další metody, které 

budou blíže vysvětleny ve třetí kapitole, můžeme zařadit:   

- analýzu základních účetních ukazatelů, 

- rizikově vážený kapitál, 

- simulační modely, 

- ratingové hodnocení. 
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3 Metodologie hodnocení hospodaření pojišťovny 

 

Kapitola je zaměřena na popis metodologie hodnocení hospodaření pojišťovny. Budou 

popsány ukazatele finanční analýzy pojišťovny a následně ukazatele a metody měření 

solventnosti pojišťovny, které použijeme pro hodnocení hospodaření zvolené pojišťovny 

v kapitole 4.  

 

3.1 Finanční analýza pojišťovny 

 

Účetní výkazy, které byly stručně popsány v kapitole 2.6 jsou podkladem pro 

provedení poměrové analýzy. Z konstrukce výkazů a jejich použití vyplývají však některé 

nedostatky. Jedním z nich je to, že údaje v účetních výkazech se vždy vztahují k minulosti. 

Stav zachycený ve výkazech a aplikovaný na současné ohodnocení už nemusí být aktuální. 

Proto se analýza provádí za více období pro větší vypovídací schopnost o finanční situaci.  

Hodnoty poměrových ukazatelů vypovídají o základních charakteristikách 

hodnoceného podnikatelského subjektu. V případě, že hodnocený podnik je v nějakých 

ukazatelích příliš vzdálený od průměru či konkurence, je to signál pro finančního analytika, 

aby zjistil příčinu odchylky a uvědomil manažery podniku. Je porovnáván také vývoj 

ukazatelů za sledované roky.  

 

Pojišťovna využívá poměrové ukazatele, které můžou být členěné do vícero skupin. V 

této diplomové práci upřednostníme členění na: 

- ukazatele výkonu, 

- ukazatele likvidity, 

- ukazatele rentability, 

- specifické ukazatele pojišťovny. 

V následujících podkapitolách budou jednotlivé skupiny poměrových ukazatelů 

charakterizovány.  

3.1.1 Ukazatele výkonu 

Jak uvádí Majtánová, Daňhel, Ducháčková, Kafková (2006), mezi ukazatele výkonu 

patří výše hrubého předepsaného pojistného a výsledku hospodaření. Hrubé předepsané 

pojistné zahrnuje veškeré částky pojistného splatné podle pojistných smluv během účetního 
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období, a to nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti 

k následujícím účetním obdobím. Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady pojišťovny a může mít formu zisku či ztráty za určité účetní období.  

3.1.2 Ukazatele likvidity 

Likviditu lze definovat jako momentální schopnost uhradit splatné závazky. Mezi 

ukazatele likvidity, jak uvádí Majtánová, Daňhel, Ducháčková, Kafková (2006), patří              

3 základní ukazatele.  

Ukazatel přiměřenosti technických rezerv vyjadřuje, zda má pojišťovna dostatečnou 

výši technických rezerv. Hodnota ukazatele by měla být menší než 100 %, jak uvádí agentura 

Standard & Poor´s. V případě, že hodnota ukazatele je vyšší než 100 %, znamená to, že 

pojišťovna nemá dostatek likvidních prostředků na krytí případných neočekávaných 

pojistných plnění, což ohrožuje její likviditu.  

 

                               
                 

                   
     .    (3.1) 

 

 Dalším ukazatelem je poměr závazků k likvidním prostředkům, který ukazuje na 

schopnost pojišťovny uhradit všechny svoje platební závazky z likvidních prostředků. Čím je 

hodnota ukazatele menší, tím je situace pro pojišťovnu lepší.  

 

                                     
       

                   
     .  (3.2) 

 

 Třetím ukazatelem je solvency ratio, který podává informaci o tom, zda je pojišťovna 

dostatečně solventní a má k dispozici dostatečný objem vlastního kapitálu. Hodnota ukazatele 

by měla být v rozmezí mezi 30 – 50 % a vypočítá se dle vztahu (3.3). 

 

               
               

                         
     ,    (3.3) 

 

kde do volného kapitálu pojistitele patří součet splaceného základního kapitálu, počáteční 

fond, vklady u vzájemných pojišťoven, nerozdělený zisk, rezervní fondy a ostatní kapitálové 

fondy a čisté pojistné je pojistné po odečtu zajistného.  
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Nevýhodou ukazatele solventnosti je to, že poměřuje kapitálové fondy pojistitele 

k čistému pojistnému, které zde oceňuje celkovou výši rizika pojistitele. Použití pojistného 

k ocenění rizika pojistitele je sporné, protože např. pojistné sazby mohou být stanoveny 

neoprávněně nízko, což ukazatel solventnosti vylepší. 

3.1.3 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poskytují informace o míře zisku plynoucí z podnikání.  Jedná se 

o schopnost podniku vytvářet nové zdroje pomocí investovaného kapitálu. Investovaný 

kapitál jak v podniku, tak v pojišťovně, se dělí dle vlastníků na vlastní a cizí. Pro výpočet 

ukazatelů rentability jsou možné dva přístupy: 

- přístup z hlediska vlastníků podniku, kdy se porovnává zisk s vlastním kapitálem, 

- přístup z hlediska managementu podniku, kdy je se ziskem porovnáván celý 

investovaný kapitál. 

 

Mezi nejdůležitější ukazatele rentability patří ukazatele rentability vlastního kapitálu 

(ROE) a ukazatel rentability aktiv (ROA). 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE - returt on equity) je pro vlastníky 

podniku klíčovým kritériem hodnocení úspěšnosti jejich investic, protože vytvořený zisk 

posuzují jako výdělek z kapitálu, který do podniku vložili. Podstatné je, aby ukazatel 

rentability vlastního kapitálu byl vyšší než úroky, které by investor obdržel, kdyby své 

finanční prostředky investoval do akcií, dluhopisů apod. Dle agentury Standard & Poor´s by 

hodnota ukazatele měla být větší než 5 %. V čitateli tohoto ukazatele bude použit zisk po 

zdanění (EAT) z důvodu, že je nutno odvézt daň ze zisku, kterou nelze chápat jako součást 

výdělku vlastníků.  

     
   

  
             (3.4) 

 

kde VK je vlastní kapitál. 

 

 Ukazatel rentability aktiv (ROA - return on assets) udává, do jaké míry se daří 

společnosti z dostupných aktiv generovat zisk, bez ohledu na to, z jakých zdrojů byla aktiva 

financována. V čitateli ukazatele je použit zisk před úroky a zdaněním (EBIT) a tedy měří 
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hrubou produkční sílu aktiv. Hodnota ukazatele rentability aktiv by měla být menší než 

ukazatel rentability vlastního kapitálu, pokud podnik efektivně využívá cizí zdroje.  

 

     
    

        
                (3.5) 

3.1.4 Specifické ukazatele pojišťovny 

Mezi specifické ukazatele pojišťovny lze zařadit ukazatele asset leverage, reserve 

ratio, technical coverage ratio, podíl investic na technických rezervách, podíl technických 

rezerv na vlastním kapitálu, retentio ratio, liquidity ratio, expenses ratio a claims ratio. 

Ukazatel asset leverage poměřuje objem investovaných prostředků k čistému 

zaslouženému pojistnému. Dle agentury Standard & Poor´s by měl být ukazatel co nejvyšší.  

 

               
         

                         
     .    (3.6) 

 

Ukazatel technical coverage ratio podává informaci o tom, zda má pojišťovna 

dostatek vlastních i cizích volných zdrojů pro krytí svých závazků vyplývajících z pojištění a 

zajištění. Hodnota ukazatele by měla být větší než 150 %.  

 

                         
                                                  

                         
 . 100.  (3.7) 

 

Podíl investic na technických rezervách udává poměr objemu investovaných 

prostředků k technickým rezervám, který by měl být větší než 100 %.   

 

                                         
         

                  
     .  (3.8) 

 

Podíl technických rezerv k vlastnímu kapitálu udává jejich vzájemný podíl, který 

by měl být nižší než 350 %.  

 

                                               
                 

  
        (3.9) 
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3.2 Metody měření solventnosti pojišťovny 

 

Měření solventnosti se soustřeďuje na adekvátnost kapitálové vybavenosti 

hodnoceného pojistitele, které může být prováděno orgány státního dozoru, ratingovými 

agenturami, pojistnými makléři a dalšími subjekty. V následujících podkapitolách budou 

uvedeny a porovnány základní metody měření solventnosti. Metody, které budou v této 

diplomové práci aplikovány na vybraného komerčního pojistitele v kapitole 4, budou 

specifikovány detailněji. Jsou to analýza základních účetních ukazatelů, rizikově vážený 

kapitál, simulační modely, ratingové hodnocení a míra solventnosti.  

3.2.1 Analýza základních účetních ukazatelů 

K analýze základních účetních ukazatelů, jak uvádí např. Cipra (2002), se používají 

veřejně dostupné údaje z účetní rozvahy a výkazu zisku a ztrát pojišťovny, z nich se pak 

počítají různé poměrové ukazatele ke stanovení solventnosti, které budou následně uvedeny. 

Tato metodika je spíše doplňková.  

Prvním ukazatelem je ukazatel solventnosti (solvency ratio), který je již zahrnut do 

analýzy likvidity a vypočten dle vztahu (3.3).  Ukazatel solventnosti nemusí být v pořádku i 

přes vysokou hodnotu ukazatele, jsou-li technické rezervy nedostačující. Je tedy nutné 

posuzovat i výši ukazatele technických rezerv.  

 

 Pomocí ukazatele technických rezerv (reserve ratio), je zjišťován stav technických 

rezerv, dle vztahu (3.10). Tento ukazatel by měl dosahovat rozpětí mezi 100 % - 150 %, dle 

agentury Standard & Poor´s.  

 

                  
                 

                         
          (3.10) 

 

kde technické rezervy představují finanční prostředky, které jsou určeny k plnění závazků z 

provozované pojišťovací činnosti.  

 

Třetím ukazatelem je ukazatel čistého pojistného (retention ratio), který vyjadřuje, 

jakou část pojistného si nechává pojišťovna na vlastní vrub a jaká část připadá na zajištění. 

Čín nižší je hodnota ukazatele, tím menšímu riziku je pojišťovna vystavena. Ukazatel je 

vypočítán dle vzorce (3.11).  
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     ,   (3.11) 

 

kde hrubé pojistné představuje celkovou výši pojistného před odečtením zajistného.  

3.2.2 Rizikově vážený kapitál 

Rizikově vážený kapitál (RBC) stanovuje potřebnou výši kapitálové vybavenosti 

pojistitele pomocí kvantifikace rizik spojených s pojistnou činností. Jednotlivé třídy aktiv 

finanční instituce váží předepsanými rizikovými vahami. Používá se především v USA, 

Japonsku a dalších zemích. Rizikově vážený kapitál v USA zohledňuje riziko aktiv, včetně 

investičního rizika a rizika úrokových měr, úvěrové riziko, riziko technických rezerv a riziko 

předepsaného pojistného a podnikatelské riziko. V Japonsku k výše uvedeným rizikům je 

připisováno také riziko přírodních katastrof.  

3.2.3 Simulační modely 

Simulační modely stanovují statickým přístupem měření solventnosti využitím 

dynamických modelů. Modely vychází z teorie ruinování a simulují různé scénáře pro 

modelování budoucího vývoje.  

3.2.4 Ratingové hodnocení 

Ratingové hodnocení je jedním ze způsobů oceňování solventnosti pojistitelů. Je velmi 

podobné RBC přístupu, ale zde používané rizikové váhy závisí na oficiálním ratingu 

jednotlivých aspektů rizikových kategorií. V rámci rizika aktiv se například přihlíží 

k ratingovému hodnocení emitentů cenných papírů, v rámci rizika technických rezerv 

k ratingovému hodnocení pojistného odvětví atd. Ratingové hodnocení provádí ratingové 

agentury. V oblasti pojišťovnictví to je například agentura Standard & Poor´s.   

 

3.3 Míra solventnosti 

 

V této kapitole bude detailně popsána metoda měření solventnosti pomocí míry 

solventnosti. Je vysvětlen postup výpočtu pro univerzální pojišťovnu a popsáno je také 

stanovení disponibilní míry solventnosti pro neživotní a životní pojištění a poté požadovaná 

míra solventnosti také v členění zvlášť pro neživotní a zvlášť pro životní pojištění.  
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3.3.1 Míra solventnosti pro univerzální pojišťovnu 

Dle platné legislativy je míra solventnosti pro univerzální pojišťovnu zjišťována zvlášť 

pro životní a zvlášť pro neživotní pojištění. Orgány státního dozoru také stanovují předpisy, 

které popisují postup sledování, vykazování a postup výpočtu disponibilní a požadované míry 

solventnosti. Výpočet je založen na výpočtu a korekci vlastního kapitálu, jehož hodnota je 

označována jako disponibilní míra solventnosti (DMS) a jednak na stanovení minimálního 

množství kapitálu potřebného pro úhradu závazků pojišťovny, který se označuje jako 

požadovaná míra solventnosti (PMS). Požadovanou míru solventnosti normativně stanovuje 

orgán státního dozoru.  

 Disponibilní míru solventnosti pro univerzální pojišťovnu, tedy pojišťovnu, která 

nabízí životní i neživotní pojištění, stanovíme dle vztahu (3.12), kdy dojde k sečtení 

disponibilní míry solventnosti životního a neživotního pojištění. Stejným způsobem je 

stanovena požadovaná míra solventnosti dle vztahu (3.13), kdy dojde také k sečtení 

požadované míry solventnosti životního i neživotního pojištění,  

 

                     (3.12) 

               .     (3.13) 

 

Obraz o solventnosti pojišťovny získáme porovnáním disponibilní míry solventnosti a 

požadované míry solventnosti. Toto porovnání bývá označováno jako test solventnosti. 

Výsledek testu solventnosti vypovídá o tom, zda daná úroveň vlastního kapitálu zaručuje 

pokrytí závazků vůči pojištěným.  

V případě, že disponibilní míra solventnosti je větší než požadovaná míra solventnosti, 

jak zachycuje uvedený vztah (3.14), jedná se o žádoucí vztah, kdy výše vlastního kapitálu 

odpovídá rozsahu činnosti pojišťovny,   

 

DMS > PMS.       (3.14) 

 

Dosahuje-li ovšem disponibilní míra solventnosti nižší hodnoty než požadovaná míra 

solventnosti, což je vyjádřeno vztahem (3.15), naznačuje tento stav možnost ohrožení finanční 

situace pojišťovny, zejména problémy při úhradě jejich budoucích závazků, kdy může dojít ke 

komplikacím při úhradách pojistných plnění a je proto nutné provést nápravná opatření, 
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DMS < PMS.        (3.15) 

 

Poklesne-li hodnota disponibilní míry solventnosti pod hranici garančního fondu, který 

tvoří jednu třetinu požadované míry solventnosti, nastává v pojišťovně situace, která vyžaduje 

přijetí mimořádných opatření státního dozoru, které již byly zmíněny v kapitole 2.2. 

3.3.2 Disponibilní míra solventnosti 

Disponibilní míra solventnosti vyjadřuje hodnotu vlastních zdrojů pojišťovny, kterou 

má objektivně pojišťovna k dispozici pro krytí svých závazků. Tvoří je především základní 

kapitál a fondy, které nejsou tvořeny na krytí závazků z pojišťovací činnosti.  Pro výpočet 

disponibilní míry solventnosti pojišťovny provozující životní i neživotní pojištění se používá 

bilance pojišťovny. Východiskem pro výpočet jsou tyto údaje:  

- splacený základní kapitál, kde bereme v úvahu hodnotu upsaného splaceného 

základního kapitálu po odečtení hodnoty vlastních akcií držených pojišťovnou, 

- zákonný rezervní fond, 

- ostatní rezervní fondy, které byly vytvořeny ze zisku, 

- přenosy zisku a ztráty po odečtení neuhrazených ztrát, nerozděleného zisku, a také po 

odečtení neuhrazené ztráty a dividend, 

- dodatečné příspěvky, které se uvádí pouze u družstva, 

- nehmotný majetek vložený do základního kapitálu a další. 

 

3.3.2.1 Disponibilní míra solventnosti pro neživotní pojištění 

 

Výše jmenované položky tvoří základ pro zjištění disponibilní míry solventnosti. 

K němu mohou být započteny další položky specifické pro životní i neživotní pojištění, ale to 

jen s povolením orgánu státního dozoru. Výše disponibilní míry solventnosti neživotního 

pojištění (DMSNP) vyjádříme vzorcem: 

 

                                   
 

 
               

                            
 

 
                              (3.16) 

 

kde ZKNPs je splacený základní kapitál vyhrazený pro neživotní pojištění, RFNP představuje 

zákonný rezervní fond vyhrazený pro neživotní pojištění, ORFNP vyjadřuje ostatní rezervní 
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fondy pro neživotní pojištění, NZNPm je nerozdělený zisk minulých účetních období pro 

neživotní pojištění, NZNPp je nerozdělený zisk posledního účetního období také pro neživotní 

pojištění, DPNP jsou dodatečné příspěvky během účetního období pro neživotní pojištění, 

JPNP jsou jiné položky vyhrazené pro neživotní pojištění, NMNP je nehmotný majetek vložený 

do základního kapitálu pro neživotní pojištění. ZKNPn je nesplacený základní kapitál 

vyhrazený pro neživotní pojištění a ORNP jsou oceňovací rozdíly vyhrazené pro neživotní 

pojištění.  

Zahrnutí poloviny nesplaceného základního kapitálu a oceňovacích rozdílů do výpočtu 

je podmíněno písemným souhlasem orgánem státního dozoru. 

 

3.3.2.2 Disponibilní míra solventnosti pro životní pojištění 

 

Disponibilní míru solventnosti životního pojištění tvoří stejné základní položky jako u 

neživotního pojištění. Na základě povolení státního orgánu dozoru jsou do výpočtu zahrnuty 

další položky, které jsou uvedeny a vysvětleny ve vzorci (3.17): 

 

           
                        

 

 
               

                                  
 

 
                                  (3.17) 

 

kde ZK Ps je splacený základní kapitál, který je vyhrazený pro životní pojištění, RF P je 

zákonný rezervní fond vyhrazený pro životní pojištění, ORF P jsou ostatní rezervní fondy pro 

životní pojištění, NZ Pm je nerozdělený zisk minulých účetních období vyhrazený pro životní 

pojištění, NZ Pp je nerozdělený zisk posledního účetního období vyhrazený pro životní 

pojištění, DP P jsou dodatečné příspěvky během účetního období vyhrazené pro životní 

pojištění, JP P jsou jiné položky vyhrazené pro životní pojištění, NM P je nehmotný majetek 

vložený do základní kapitálu taktéž vyhrazený pro životní pojištění, ZK Pnje nesplacený 

základní kapitál vyhrazený pro životní pojištění, OR P jsou oceňovací rozdíly vyhrazené pro 

životní pojištění, BZ jsou budoucí zisky ze životního pojištění, RZIL je částka plynoucí 

z nezillmerování nebo částečného zillmerování rezerv pojistného životního pojištění a FP je 

fond na budoucí příděly. 

 

Zmíněny byly budoucí zisky, které se určí dle vztahu (3.18). 
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                   (3.18) 

 

kde Zp je předpokládaný roční zisk a tp je průměrná zbývající doba trvání pojistných smluv.  

3.3.3 Požadovaná míra solventnosti 

Požadovaná míra solventnosti obsahuje velikost výkonů pojišťovny, které jsou 

měřitelné přijatým pojistným (PMS)A a poskytnutými pojistnými plněními (PMS)B. 

Požadovaná míra solventnosti určuje jakousi minimální hranici solventnosti. I požadovaná 

míra solventnosti se určuje zvlášť pro životní (PMSŽP) a zvlášť pro neživotní pojištění 

(PMSNP).  

 

3.3.3.1 Požadovaná míra solventnosti pro neživotní pojištění 

 

Při výpočtu požadované míry solventnosti neživotních pojištění (PMSNP) vycházíme 

ze dvou základen, a to přijatého pojistného a pojistného plnění.  

 

Požadovaná míra solventnosti dle přijatého pojistného         , je vypočtena dle 

redukce přijatého pojistného a zajistného. Při výpočtu se upravuje pomocí korekčního 

koeficientu a hodnot získaných z těchto výchozích údajů: 

- předepsaného hrubého pojistného, 

- předepsaného hrubého zajistného, 

- částky pojistného odpovídající daním a poplatkům. 

Hodnota, která byla získána součtem předepsaného hrubého pojistného a zajistného, 

snížená o částky pojistného odpovídající daním a poplatkům, je rozdělena na dva díly, a to do 

50 mil. EUR včetně a druhý díl nad 50 mil. EUR. Z prvního dílu je započteno 18 % a 

z druhého dílu 16 %. Požadovaná míra solventnosti je pak zjištěna dle vztahu (3.19), jako 

součet procentních částí upravených korekčním koeficientem, který vyjadřuje podíl zajištění 

na celkovém pojistném plnění. Jedná se o schopnost sjednávat pojistná krytí nad rámec toho, 

co by umožnil vlastní kapitál. Je-li korekční koeficient nižší než 0,5, použije se tato hodnota 

ve výpočtu požadované míry solventnosti. Pokud je ale roven nebo vyšší než 0,5, použije se 

vypočtená hodnota.  
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 (3.19) 

 

kde S je součet předepsaného hrubého pojistného, hrubého zajistného a pojistného 

odpovídající daním a poplatkům a K1 je poměr mezi náklady na pojistná plnění na vlastní vrub 

včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění na vlastní vrub a celkovými náklady na 

pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění.   

 

Východiskem způsobu stanovení požadované míry solventnosti v neživotním 

pojištění dle pojistných plnění (PMSNP)B jsou výše pojistných plnění a stanovené referenční 

období. Mezi pojistná plnění jsou zařazeny: 

- hrubé náklady na pojistná plnění v referenčním období (PPH), 

- hrubé náklady na pojistná plnění z aktivního zajištění v referenčním období (PPZH), 

- hrubá výše rezervy na pojistná plnění (TRPPK). 

Referenčním obdobím je v tomto případě počet let, ze kterých se budou do výpočtu 

požadované míry solventnosti uvádět údaje o pojistných plněních. Referenčním obdobím u 

pojišťoven je obvykle 7 posledních účetních období. U pojišťoven, které provozují 

pojišťovací činnost kratší dobu, se použije počet období, za které jsou údaje k dispozici.  

Za toto sledované referenční období se provede součet objemu vyplacených pojistných 

plnění včetně pojistných plnění z aktivního zajištění a změny stavu rezerv na pojistná plnění, 

tím zjistíme objem pojistných plnění. Pomocí počtu let referenčního období je vyčíslena 

průměrná roční hodnota pojistných plnění. Tato hodnota je poté rozdělena na dva díly, 

hraniční limit je 35 mil. EUR. Následně jsou vyčísleny procentní části příslušných dílů, 

sečteny a součet je přepočten korekčním koeficientem. Tím je zjištěná požadovaná míra 

solventnosti neživotních pojištění na základě objemu pojistných plnění dle vztahu (3.20). 

 

(                                                -                            

          (3.20) 

 

kde K2 je poměr mezi náklady na pojistná plnění z neživotního pojištění na vlastní vrub a 

celkovými náklady na pojistná plnění z neživotního pojištění v referenčním období a PPØ jsou 

průměrné roční hrubé náklady na pojistná plnění z neživotních pojištění, kde 
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      (3.21) 

 

kde PPH jsou hrubé náklady na pojistná plnění v referenčním období, PPZH jsou hrubé 

náklady na pojistná plnění z aktivního zajištění neživotního pojištění v referenčním období, 

TRPPK je hrubá výše rezerv na pojistná plnění na konci referenčního období, VR jsou výnosy 

dosažené z regresů, TRPPZ je hrubá výše rezervy na pojistná plnění z neživotního pojištění na 

začátku referenčního období a RO je délka referenčního období.  

 Požadovanou míru solventnosti neživotních pojištění zjistíme dle vztahu (3.22) a bude 

zvolena vyšší z obou vypočtených hodnot minimálních měr solventnosti.  

 

                                 (3.22) 

 

V případě, že absolutní minimum garančního fondu (MGF) je věší než vypočtené 

požadované míry solventnosti, tak jsou porovnávány dle vztahu (3.23), 

 

                                      (3.23) 

 

3.3.3.2 Požadovaná míra solventnosti životních pojištění 

 

Při výpočtu požadované míry solventnosti životních pojištění (PMSŽP) vycházíme ze 

třech základen, a to: 

- dle technických rezerv životního pojištění (PMSŽP)A, 

- dle velikosti rizikového kapitálu (PMSŽP)B, 

- dle předepsaného hrubého pojistného (PMSŽP)C. 

 

Při stanovení požadované míry solventnosti životních pojištění dle technických 

rezerv životního pojištění dochází ke korekci hrubé výše konkrétního typu rezervy životních 

pojištění korekčním koeficientem a pevně daným koeficientem, nabývajícím podle 

provozovaných druhů životních pojištění hodnot (0,0015; 0,003; 0,01; 0,04). 

Tímto uvedeným způsobem je měřena požadovaná míra solventnosti pro tyto druhy 

životních pojištění: 

- pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se 

stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění 
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s vrácením pojistného, svatební pojištění, pojištění na výživu dětí a důchodové 

pojištění, 

- životní pojištění spojené s investičním fondem,  

- kapitálové činnosti.  

 

 V případě prvního typu pojištění pro pojištění pro případ smrti, pojištění pro 

případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, 

pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného, svatební pojištění, 

pojištění na výživu dětí a důchodové pojištění, jsou východiskem pro výpočet: 

- hrubá výše rezerv pojistného životních pojištění, kdy stav rezervy pojistného životních 

pojištění odpovídal přímému obchodu a aktivnímu zajištění včetně podílu zajišťoven,  

- čistá výše rezerv pojistného životních pojištění, kdy stav rezervy pojistného životních 

pojištění odpovídal přímému obchodu a aktivnímu zajištění, který byl očištěn od 

podílu zajišťoven.  

 

Výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění dle prvního způsobu 

(PMSŽP)A1 je následující: 

                                      (3.24) 

 

kde TRp je hrubá výše rezerv pojistného životních pojištění, K3 je korekční koeficient, který 

vyjadřuje podíl čisté výše technických rezerv životních pojištění kromě rezerv připadajících 

na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník k hrubé výši technických 

rezerv.  

 

Druhý typem je životní pojištění spojené s investičním fondem, při jehož výpočtu 

vycházíme z těchto údajů: 

- hrubá výše technických rezerv odpovídající obchodu, kdy pojišťovna nese investiční 

riziko (TRA1),  

- hrubá výše technických rezerv odpovídající obchodu, kdy investiční riziko nese 

pojistník (TRA2), 

- čisté administrativní náklady, tedy správní režie příslušného odvětví, kdy investiční 

riziko nese pojistník.  

Výpočet požadované míry solventnosti životních pojištění je pak proveden pomocí 

vztahu (3.25).  



36 

 

 

                                                             (3.25) 

 

kde K4 je poměr mezi čistou a hrubou výší technických rezerv. 

 

Kapitálové činnosti jsou třetím typem, kde výpočet požadované míry solventnosti 

životních pojištění (PMSŽP)A3 je následující: 

 

              Č                 (3.26) 

 

kde TRPKČ je výše rezerv pojistného životních pojištění připadající na kapitálové činnosti. 

 

Druhým způsobem je stanovení požadované míry solventnosti životních pojištění 

dle rizikového kapitálu (PMSŽP)B, což je rozdíl částky splatné v případě pojistné události a 

rezervy pojistného životních pojištění vytvořené k dané pojistné smlouvě, u kterých je 

rizikový kapitál nezáporný. Do výpočtu se uvádí úhrn rizikových kapitálů k jednotlivým 

smlouvám příslušných k dané skupině pojištění a poté dochází k použití dvou úrovní 

korekčního koeficientu. První koeficient zohledňuje míru zajištění životních pojištění a druhý 

je pevně stanovený a nabývá hodnot (0,0015; 0,003; 0,01) dle provozovaných druhů 

uzavřených smluv životních pojištění.  

Tímto způsobem je měřena požadovaná míra solventnosti pro tyto druhy životních 

pojištění: 

- pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se 

stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění 

s vrácením pojistného, svatební pojištění, pojištění na výživu dětí a důchodové 

pojištění, 

- životní pojištění spojené s investičním fondem. 

Východiskem pro výpočet pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, 

pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených 

životů, životní pojištění s vrácením pojistného, svatební pojištění, pojištění na výživu 

dětí a důchodové pojištění je hrubá výše nezáporného rizikového kapitálu, což je úhrn 

rizikových kapitálů k jednotlivým smlouvám příslušným dané skupině pojištění včetně podílů 

zajišťoven. Výpočet je poté proveden dle následujícího vzorce: 
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           (3.27) 

 

kde RK1 je rizikový kapitál k životním pojištěním s výjimkou dočasných pojištění pro případ 

smrti s pojistnou dobou max. 5 let, RK2 je rizikový kapitál k dočasným pojištěním pro případ 

smrti s pojistnou dobou mezi 3-5 lety, RK3 je rizikový kapitál s dočasným pojištěním pro 

případ smrti s pojistnou dobou nejvýše 3 roky a K5 je korekční koeficient, který uvádí poměr 

mezi čistou a hrubou výší nezáporného rizikového kapitálu.  

 

Pro výpočet životního pojištění spojeného s investičním fondem je použita hrubá 

výše nezáporného rizikového kapitálu (RK) plynoucí pouze ze smluv, které kryjí riziko smrti, 

a vypočítá se dle vzorce 

 

                                     (3.28) 

 

Výpočet požadované míry solventnosti dle předepsaného hrubého pojistného 

(PMSŽP)C je proveden pomocí redukovaného přijatého pojistného a zajistného k životnímu 

pojištění, které se upravuje o vliv míry zajištění pomocí korekčního koeficientu a z hodnot 

získaných z těchto údajů: 

- předepsaného hrubého pojistného životních pojištění, 

- předepsaného hrubého zajistného, 

- částky pojistného odpovídající daním a poplatkům. 

Hodnota, kterou získáme součtem předepsaného hrubého pojistného a zajistného 

navýšenou o částku pojistného odpovídající daním a poplatkům (SŽP) rozdělíme na dva díly, a 

to do 50 mil. EUR včetně a nad 50 mil. EUR. Z prvního dílu započteme 18 % a druhého16 % 

a požadovanou míru solventnosti vypočteme jako součet procentních částí upravených 

korekčním koeficientem, jako je uvedeno dle vztahu (3.29). 

 

    Ž               Ž                         Ž                               

                 (3.29) 

 

kde K6 je poměr mezi náklady na pojistná plnění z životních pojištění včetně změny stavu 

rezervy na pojistná plnění životních pojištění na vlastní vrub a celkovými náklady na pojistná 

plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění.  
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Požadovaná míra solventnosti v životním pojištění je následně určena pomocí 

výsledků pro jednotlivá odvětví životních pojištění takto, 

 

                                                        

                                                                     (3.30) 

 

Požadovaná míra solventnosti v životním pojištění je poté určena jako maximum ze 

dvou hodnot, dle vztahu (3.31).  

 

                                       (3.31) 

 

kde minimální výše garančního fondu životního pojištění je 90 mil. Kč.  
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4 Analýza hospodaření a výpočet solventnosti vybraného 

komerčního pojistitele 

 

 Ve čtvrté kapitole diplomové práce bude provedena analýza hospodaření komerčního 

pojistitele, kterým byla zvolena Česká pojišťovna a.s. (dále jen Česká pojišťovna) za období 

2008 - 2010. Analýza hospodaření pojišťovny bude provedena pomocí finanční analýzy, 

respektive vybraných poměrových ukazatelů a pomocí metod měření solventnosti. A to 

analýzou základních ukazatelů a mírou solventnosti, které byly popsány v předcházejících 

kapitolách.  

 

4.1 Česká pojišťovna a.s. 

 

Je univerzální pojišťovnou, se sídlem v České republice, která má více než 180letou 

tradici v poskytování celé škály životního i neživotního pojištění. Pojišťovna poskytuje 

individuální životní a neživotní pojištění, ale také pojištění pro malé, střední a velké klienty 

v oblasti průmyslových, podnikatelských a zemědělských rizik. Celkové předepsané pojistné 

v roce 2010 činilo 38,4 mld. Kč, z toho v neživotním pojištění činilo 22,7 mld. Kč a 

v životním pojištění 15,7 mld. Kč. Česká pojišťovna spravuje téměř 9 milionů pojistných 

smluv a tržní podíl na domácím trhu přesahuje 25,4 %. Vedoucí postavení zaujímá v obou 

kategoriích s 28,2 % podílem na trhu neživotního pojištění a 22,2 % podílem na trhu 

životního pojištění.  

Pojišťovna zaměstnává přibližně 3 900 zaměstnanců a 5 600 obchodních zástupců na 

více než 3 000 obchodních místech.  

Ratingová agentura Standard & Poor’s potvrdila současný rating České pojišťovny A+ 

se stabilním výhledem. Hlavním obligatorním partnerem pojišťovny v oblasti zajištění je 

kaptivní skupinová zajišťovna GP Reinsurance EAD se sídlem v Bulharsku.  

Předmětem podnikání pojišťovny je na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR 

jako orgánu státního dozoru v pojišťovnictví: 

- pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu pojistných 

odvětví životních pojištění uvedených v Příloze č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, část A bod 

I, bod II, bod III, bod VI, bod VII a bod IX, pojistných odvětví neživotních pojištění 

uvedených v příloze č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, část B bod 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16 a 18; 
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- zajišťovací činnost pro všechny typy zajišťovacích činností dle zákona o pojišťovnictví; 

- činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností.  

 

4.2 Historie a profil pojišťovny 

Tradice České pojišťovny začínají od roku 1827, kdy byla v Praze založena První 

česká vzájemná pojišťovna.  V té době provozovala pouze požární pojištění nemovitostí.  Ke 

konci 19. století pojišťovna přečkala řadu velkých požárů, které si vynutily náhrady škod i 

největší pojistné události 19. století, kterou byl požár rozestavěného Národního divadla. 

Počátkem 20. století začala pojišťovna nabízet svým klientům také životní pojištění, pojištění 

proti vloupání a pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu.  Po roce 1948 vzniká jediná 

Československá pojišťovna. V roce 1969 došlo na základě teritoriálního principu k rozdělení 

na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. Česká státní pojišťovna má 

monopolní postavení do roku 1991. V tomto roce byl pak zákonem o pojišťovnictví otevřen 

trh a umožnil tímto vstup dalších pojišťoven. Česká pojišťovna vzniká 1. května 1992 jako 

akciová společnost a je nástupcem bývalé, státem vlastněné, České státní pojišťovny.  

Akcie České pojišťovny byly v roce 1993 uvedeny na hlavní trh Burzy cenných papírů 

Praha, a.s. (dále jen „Burza“). Z obchodování na Burze i v RM-Systému, a.s.  byly akcie 

pojišťovny vyřazeny z důvodu výkupu akcií od minoritních akcionářů dne 31. srpna 2005. 

Pojišťovna se na burzu vrátila, ale s emisí dluhopisů, kdy bylo v rámci dluhopisového 

programu 13. prosince 2007 emitováno 250 ks dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 500 

mil. Kč s pevným úrokovým výnosem a sazbou 5,10 % p. a.  

Dne 17. ledna 2008 vstoupila v platnost Smlouva o společném podniku mezi 

Assicurazioni Generali a PPF Group N.V. Skupina České pojišťovny je nyní součástí největší 

pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě. Generali PPF Holding je vlastněn z 51 % 

společností Generali Group a ze 49 % společností PPF Group. Jediným akcionářem 

pojišťovny je tedy CZI Holdings N.V. se sídlem v Amsterdamu. 
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4.3 Český pojistný trh a hospodaření České pojišťovny v roce 2010 

 

Český pojistný trh i přes následky ekonomické krize, stejně jako v předchozích letech, 

tak i v roce 2010, zachovává mírný růst. Celkové předepsané pojistné členů České asociace 

pojišťoven činilo 151 mld. Kč, což představuje nárůst o 8 % oproti roku 2009.  

 

Česká pojišťovna je dlouhodobě majetkově silnou a stabilní společností. Základní 

kapitál pojišťovny v roce 2010 zůstal ve výši 4 mld. Kč. Celkový čistý zisk dosáhl historicky 

nejvyšší hodnoty, a to 11,2 mld. Kč. Zhruba polovinu této částky tvoří jednorázové výnosy z 

prodeje majetkových účastí. Dalším pozitivním efektem bylo zlepšení situace na kapitálových 

trzích a z něho plynoucí růst výkonů finančního umístění. Aktiva České pojišťovny vzrostla 

na 126,5 mld. Kč a vlastní kapitál o 10 % na 24,2 mld. Kč. 

 

Objemově nejvýznamnější položkou na straně aktiv jsou finanční aktiva, jejichž výše 

k 31. prosinci 2010 činila 108 mld. Kč, což je o 228 mil. Kč více než v roce 2009. 

Nejvýznamnější změny ve struktuře investic byly u pohledávek, které vzrostly o 2,9 mld. Kč, 

dále u finančních aktiv určených k prodeji, která vzrostla o 1,6 mld. Kč, a u půjček, které 

poklesly o 5,5 mld. Kč. Další významnou složkou aktiv jsou majetkové účasti v dceřiných a 

přidružených společnostech, jejichž objem meziročně klesl o 1,1 mld. Kč na 5 mld. Kč, 

z důvodu prodeje dceřiné společnosti Limited Liability Company „Generali PPF 

LifeInsurance“. Podíly zajistitelů na závazcích z pojištění vzrostly o 1 mld. Kč, a to na 

hodnotu 10,2 mld. Kč.  

 

4.4 Finanční analýza České pojišťovny a.s. 

  

Ve finanční analýze České pojišťovny budou následně vypočítány zvolené poměrové 

ukazatele výkonu, likvidity, rentability a specifické ukazatele výkonu.  

4.4.1 Ukazatele výkonu 

 Mezi ukazatele výkonu, jak již bylo zmíněno, patří ukazatel hrubého předepsaného 

pojistného a výsledek hospodaření. Vývoj hrubého předepsaného pojistného je znázorněn 

v Tab. 4.1.  
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Tab. 4.1 Vývoj hrubého předepsaného pojistného (v mld. Kč) 

Rok Hrubé předepsané pojistné V neživotním pojištění V životním pojištění 

2008 40,4 26,3 12,4 

2009 38,0 24,0 13,6 

2010 38,4 22,7 15,7 

Zdroj: Výroční zprávy České pojišťovny a.s.  

 

V Tab. 4.1 lze vidět vývoj hrubého předepsaného pojistného České pojišťovny dle 

metodiky České asociace pojišťoven za rok 2008 – 2010. Celkové hrubé předepsané pojistné 

mělo klesající tendenci způsobenou poklesem předepsaného pojistného v neživotním pojištění 

od roku 2008. V roce 2010 došlo k mírnému nárůstu díky zvýšení předepsaného pojistného 

v životním pojištění.  

Druhým zmíněným ukazatelem výkonu je výsledek hospodaření, který je znázorněn 

v Grafu 4.1.  

 

Graf 4.1 Vývoj výsledku hospodaření v letech 2008 – 2010 v mil. Kč  

 
 

Zdroj: Výroční zprávy České pojišťovny a.s.  

 

V Grafu 4.1 lze vidět výsledky hospodaření České spořitelny od roku 2008 – 2010. 

V roce 2008 pojišťovna vykázala zisk ve výši 5 873 mil. Kč. I přes přetrvávající finanční krizi 

dokázala Česká pojišťovna využít příležitostí na finančních trzích a dosáhla opět velmi 

dobrého výsledku.  

V roce 2010 vykázala Česká spořitelna zisk po zdanění ve výši 11 200 mil. Kč. Na 

tento pozitivní vývoj hospodářského výsledku měly vliv zejména výnosy z investování, které 

zahrnují i zisky z prodeje majetkových účastí.  
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4.4.2 Ukazatele likvidity 

 V Tab. 4.2 jsou uvedeny ukazatele likvidity za jednotlivé roky. Patří mezi ně ukazatel 

přiměřenosti technických rezerv vypočtený dle vztahu (3.1), poměr závazků k likvidním 

prostředkům (3.2) a ukazatel solvency (3.3).  

 

Tab. 4.2 Vývoj ukazatelů likvidity (v %) 

Ukazatel 2008 2009 2010 

Přiměřenost technických rezerv 5 416,77 5 731,19 5 593.57 

Poměr závazků k likvidním prostředkům   759,56     750,13    499,51 

Solvency ratio      64,61       79,72       91,76  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Jak již bylo dříve zmíněno, dle ratingové agentury Standard & Poor´s by hodnoty 

ukazatele přiměřenosti technických rezerv měly být menší než 100 %. Česká pojišťovna 

tuto hodnotu výrazně převyšuje. Výše technických rezerv je ve všech sledovaných letech 

přibližně stejná, ale výše likvidních prostředků klesla v roce 2009, ale celkově je kriticky 

nízká v porovnání s technickými rezervami. Toto výrazné přesáhnutí limitu vypovídá o 

nedostatku likvidních prostředků na krytí případných neočekávaných pojistných plnění. Do 

likvidních prostředků byly zahrnuty peníze, peněžní ekvivalenty a ostatní aktiva.  

 Hodnoty ukazatele, který vypovídá o schopnosti pojišťovny uhradit všechny své 

závazky z likvidních prostředků, tedy ukazatel poměru závazků k likvidním prostředkům 

je u České pojišťovny stejně kritický, jako u předchozího ukazatele, kde jsou taktéž do 

likvidních prostředků zahrnuty pouze peníze, peněžní ekvivalenty a ostatní aktiva. Hodnota 

dle agentury Standard & Poor´s by měla být menší než 100 %. V případě České pojišťovny 

jsou hodnoty ukazatele v jednotlivých letech mnohem vyšší. V roce 2009 byla situace 

nejhorší, ale v roce 2010 ji pojišťovna snížila na 499,51 %. Přesto je situace velmi kritická.  

Lépe na tom není pojišťovna ani v případě ukazatele solvency ratio. Hodnoty 

ukazatele by se měly pohybovat v rozmezí mezi 30 – 50 %. V roce 2008 hodnota ukazatele  

doporučený limit převyšuje, a v následujících letech ukazatel dále stoupá. Je to způsobeno 

tím, že čisté zasloužené pojistné každý rok mírně klesalo a vlastní kapitál pojistitele stoupal 

rychleji, než klesalo pojistné. To znamená, že pojišťovna disponuje značným množstvím 

vlastního kapitálu. 
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4.4.3 Ukazatele rentability 

 V rámci ukazatelů rentability jsou v Tab. 4.3 vypočteny ukazatele rentability vlastního 

kapitálu (ROE) dle vztahu (3.4) a ukazatele rentability aktiv (ROA) dle vztahu (3.5). 

 

Tab. 4.3 Vývoj ukazatelů rentability (v %) 

Ukazatel 2008 2009 2010 

ROE 31,83 33,77  46,32  

ROA   4,73   6,98   9,82 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE má velmi pozitivní hodnoty, které 

začínají na 31,83 % a rostou až do roku 2010, kdy hodnota dosahuje 46,32 %. V roce 2010 

přinesla každá investovaná 1 Kč do vlastního kapitálu podniku 46,32 haléřů zisku.  Je to 

způsobeno jak nárůstem čistého zisku, tak nárůstem vlastního kapitálu.  

Hodnota ukazatele ROA má rostoucí tendenci, což je pozitivní a je to způsobeno 

každoročním růstem zisku. V roce 2008 byla hodnota ukazatele pouze 4,73 %, v roce 2009 již 

6,98 % a v roce 2010 byla hodnota 9,82 %, což znamená, že na 1 Kč investovaného kapitálu 

do aktiv připadá 9,82 haléřů zisku.  

4.4.4 Specifické ukazatele pojišťovny 

 Specifické ukazatele pojišťovny jsou vypočteny v Tab. 4.4. Patří mezi ně ukazatel 

asset leverage, vypočtený dle vztahu (3.6), technical coverage ratio (3.7), podíl investic na 

technických rezervách (3.8) a podíl technických rezerv na vlastním kapitálu (3.9).  

 

Tab. 4.4 Vývoj specifických ukazatelů pojišťovny (v %) 

Ukazatel 2008 2009 2010 

Asset leverage 365,35  385,41  386,65  

Technical coverage ratio 318,61  329,65  338,54  

Podíl investic na technických rezervách 112,58  118,76  112,57  

Podíl technických rezerv na vlastním 

kapitálu 
502,31  407,07  374,29  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Hodnoty ukazatele asset leverage by podle agentury Standard & Poor´s měly být co 

nejvyšší. Hodnoty jsou značně vysoké a mají mírně rostoucí tendenci. 
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V případě ukazatele technical coverage ratio, který podává informaci o tom, zda má 

pojišťovna dostatek vlastních i cizích volných zdrojů pro krytí svých závazků vyplývajících 

z pojištění a zajištění, pojišťovna splňuje, že hodnota ukazatele by měla být větší než 150 %. 

Hodnota ukazatele se ve sledovaných letech pohybuje mezi 318 % a 338 % a má vzrůstající 

tendenci.  

Česká pojišťovna také splňuje doporučené hodnoty v případě ukazatele podílu 

investic na technických rezervách. Hodnota ukazatele by měla být větší než 100 %, objem 

investic by tedy měl dosahovat minimálně úrovně technických rezerv, což je splněno ve všech 

třech sledovaných letech.  

Podíl technických rezerv k vlastnímu kapitálu, který udává jejich vzájemný podíl, 

by měl být nižší než 350 %. Pojišťovna tuto skutečnost nesplňuje ani v jednom roce. Ovšem 

hodnoty ukazatele mají výrazně klesající tendenci, což lze považovat za velmi pozitivní a je to 

způsobeno zejména rostoucí hodnotou vlastního kapitálu.  

 

Česká pojišťovna je dlouholetou silnou a stabilní pojišťovnou. To potvrzují i výsledné 

hodnoty ukazatelů výkonu. Hrubé předepsané pojistné sice mírně klesalo ve sledovaných 

letech, ale i přesto se jeho hodnota drží blízko 40 mld. Kč. Podíl pojišťovny na českém 

pojistném trhu nyní přesahuje 25,4 %. I přes přetrvávající finanční krizi dokázala ve 

sledovaných letech neustále zvyšovat svůj zisk. V roce 2010 dosáhla 11 200 mil. Kč zisku.  

Ukazatelé likvidity pojišťovny už tak pozitivních hodnot nedosahovaly. Ukazatele 

přiměřenosti technických rezerv a poměru závazků k likvidním prostředkům několikrát 

převyšují stanovenou hodnotu agentury Standard & Poor´s, která udává, že hodnota obou 

ukazatelů by měla být menší než 100 %. Ani v případě hodnocení ukazatele solvency ratio 

nevykazuje pojišťovna pozitivní hodnoty. V roce 2008 sice ukazatel převyšuje doporučené 

hodnoty 30 – 50 %, ale v následujících letech hodnoty dále stoupají.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu má velmi pozitivní vývoj. Hodnoty ukazatele 

mají stoupající tendenci až do roku 2010, kde dosahuje hodnota 46,32 %. Stejný vývoj má i 

ukazatel rentability aktiv, kde měl ukazatel pomalejší nárůst, ale v roce 2010 dosahuje již   

9,82 %.  

Specifické ukazatele pojišťovny jsou také velmi pozitivní pro pojišťovnu, jelikož 

většina ukazatelů doporučené hodnoty nejen splňuje, ale dokonce převyšuje, s výjimkou 

ukazatele podílu technických rezerv k vlastnímu kapitálu. Ukazatel asset leverage v roce 2010 

dosahuje 386,65 %. Stejných hodnot dosahuje i ukazatel technical coverage ratio, který má 

být větší než 150 %. Pojišťovna tyto ukazatele splňuje více než dvojnásobně. I u 
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doporučených hodnot pro podíl investic na technických rezervách by pojišťovna v hodnocení 

obstála. Hodnota ukazatele by měla být větší než 100 %, což nejen v roce 2010 splňuje 

s hodnotou 112,57 %. Naopak podíl technických rezerv k vlastnímu kapitálu by měl být nižší 

než 350 %. V roce 2008 byla hodnota velmi vysoká na 500,31 %, ale díky klesající tendenci 

se v roce 2010 dostala až na 374,29 %, což je velmi pozitivní efekt.   

S ohledem na výše uvedené hodnocení a hodnoty uvedené v Tab. 4.1 až Tab. 4.4 je 

možné pojišťovnu označit jako solventní.  

 

4.5 Solventnost České pojišťovny 

 

Solventnost České pojišťovny je zjišťována pomocí metod měření solventnosti. 

Z dříve uvedených metod byla vybrána analýza základních ukazatelů a míra solventnosti.  

4.5.1 Analýza základních ukazatelů 

Analýza základních ukazatelů v sobě zahrnuje použití tří ukazatelů, mezi které patří 

ukazatel solventnosti, který již byl okomentován v analýze likvidity, ukazatel technických 

rezerv dle vzorce (3.10) a ukazatel čistého pojistného (3.11). Pomocné údaje pro výpočet 

ukazatele čistého pojistného jsou uvedeny v Tab. 4.5 a vypočtené hodnoty ukazatelů jsou 

uvedeny v Tab. 4.6.  

 

Tab. 4.5 Pomocné údaje pro výpočet ukazatele čistého pojistného (v mil. Kč) 

Položka 2008 2009 2010 

Hrubá výše předepsaného pojistného 38 690 38 656 37 108 

Čistá výše předepsaného pojistného 28 654 27 423 26 350 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tab. 4.6 Analýza základních ukazatelů (v %) 

Ukazatel 2008 2009 2010 

Ukazatel technických rezerv 324,54  324,53 343,47 

Ukazatel čistého pojistného   74,06  70,94   71,01 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Pomocí ukazatele technických rezerv jsou zjišťovány informace o výši technických 

rezerv. Měl by dosahovat rozpětí mezi 100 % - 150 %. V případě České pojišťovny se 
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hodnoty ukazatele pohybují kolem 324,5 % v letech 2008 a 2009. V roce 2010 dokonce 

stouply až na 343,47 %. 

 Ukazatel čistého pojistného vyjadřuje, jakou část pojistného si nechává pojišťovna na 

vlastní vrub a jaká část připadá na zajištění.  

4.5.2 Míra solventnosti 

Míra solventnosti dle platné legislativy bude zjišťována zvlášť pro životní a zvlášť pro 

neživotní pojištění. Orgány státního dozoru stanovují nejen předpisy, ale popisují i postup 

sledování, vykazování i postup výpočtu disponibilní a požadované míry solventnosti. 

Disponibilní míra solventnosti (DMS) je založena na výpočtu a korekci vlastního kapitálu. 

Požadovaná míra solventnosti (PMS) představuje minimální množství kapitálu potřebného 

pro úhradu závazků pojišťovny, kterou normativně stanovují orgány státního dozoru. 

Závěrem kapitoly je proveden test solventnosti.  

 

4.5.2.1 Disponibilní míra solventnosti 

 

K výpočtu disponibilní míry solventnosti byla použita rozvaha pojišťovny. Ne všechny 

údaje jsou v rozvaze rozděleny na životní a neživotní. Je tedy nutné údaje ve správném 

poměru rozdělit. Rozdělení bude provedeno pomocí poměru základního kapitálu potřebného 

k provozování daného odvětví. Pro provozování životního pojištění je výše základního 

kapitálu 90 mil. Kč a pro provozování neživotního pojištění je výše základního kapitálu      

200 mil. Kč. Údaje tedy budou rozděleny v poměru 1:2,22. 

Výpočet disponibilní míry solventnosti bude proveden dle kapitoly 3.3.2. Disponibilní 

míra solventnosti pro neživotní pojištění (     ) bude vypočtena dle vztahu (3.16) a pro 

životní pojištění (     ) dle vztahu (3.17). Celková disponibilní míra solventnosti (DMS) 

bude poté stanovena dle vztahu (3.12), kdy dojde k sečtení disponibilní míry solventnosti 

životního a neživotního pojištění. Potřebné údaje k výpočtu disponibilní míry solventnosti 

jsou uvedeny v Přílohách č. 1, 2, 3 a 4 a z Tab. 4.7. Výpočet disponibilní míry solventnosti je 

proveden v Tab. 4.8, Tab. 4.9 a Tab. 4.10.  
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Tab. 4.7 Pomocné údaje pro výpočet disponibilní míry solventnosti (v mil. Kč) 

Položka 2008 2009 2010 

Zákonný rezervní fond     800     800    800 

Nerozdělený zisk minulých účetních období 9 526 9 526 8 108 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tab. 4.8 Výpočet DMSNP, DMSŽP a DMS pro rok 2008 (v mil. Kč) 

Položka Neživotní pojištění Životní pojištění Celkem 

Splacený základní kapitál   2 759 1 241   4 000 

Zákonný rezervní fond      552     248      800 

Ostatní rezervní fondy        0       0         0 

Nerozdělený zisk minulých účetních období   6 570 2 956   9 526 

Nerozdělený zisk posledního účetního období   4 050 1 823   5 873 

Disponibilní míra solventnosti 13 931 6 268 20 199 

Zdroj: Vlastní zpracování  

  

Disponibilní míru solventnosti pro neživotní pojištění zjistíme dosazením hodnot z 

 Tab. 4.9 do vzorce (3.16) a pro životní pojištění dosazením hodnot do vzorce (3.17). 

Celkovou disponibilní míru solventnosti zjistíme součtem těchto dvou hodnot, tedy 

dosazením do vzorce (3.12).  Disponibilní míra solventnosti pro Českou pojišťovnu v roce 

2008 činí 20 199 mil. Kč.  

 

Tab. 4.9 Výpočet DMSNP, DMSŽP a DMS pro rok 2009(v mil. Kč) 

Položka Neživotní pojištění Životní pojištění Celkem 

Splacený základní kapitál    2 759 1 241   4 000 

Zákonný rezervní fond      552   248     800 

Ostatní rezervní fondy        0      0        0 

Nerozdělený zisk minulých 

účetních období 
  6 570 2 956   9 526 

Nerozdělený zisk posledního 

účetního období 
  5 090 2 290   7 380 

Disponibilní míra solventnosti 14 971 6 735 21 706 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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 Disponibilní míra solventnosti pro neživotní pojištění v roce 2009 činila 14 971 mil. 

Kč, pro životní pojištění 6 735 mil. Kč a celková disponibilní míra solventnosti činila         

21 706 mil. Kč.  

 

Tab. 4.10 Výpočet DMSNP, DMSŽP a DMS pro rok 2010 (v mil. Kč) 

Položka Neživotní pojištění Životní pojištění Celkem 

Splacený základní kapitál   2 759 1 241   4 000 

Zákonný rezervní fond      552    248      800 

Ostatní rezervní fondy         0       0          0 

Nerozdělený zisk minulých 

účetních období   5 592 2 516   8 108 

Nerozdělený zisk posledního 

účetního období   7 724 3 476   11 200 

Disponibilní míra solventnosti 
16 627 7 481 24 108 

Zdroj: Vlastní zpracování  

  

Také v roce 2010 disponibilní míra solventnosti vzrostla jak v neživotním pojištění na 

16 627 mil. Kč, tak i v životním pojištění na 7 481 mil. Kč. Celková disponibilní míra České 

pojišťovny v roce 2010 byla 24 108 mil. Kč.  

 

4.5.2.2 Požadovaná míra solventnosti 

 

 Požadovaná míra solventnosti je také zjišťována zvlášť pro životní a zvlášť pro 

neživotní pojištění.  

 Výpočet požadované míry solventnosti pro neživotní pojištění vychází ze dvou 

dílčích výpočtů, a to z požadované míry solventnosti dle přijatého pojistného (PMSNP)A 

vypočteného pomocí vztahu (3.19) a požadované míry solventnosti dle pojistných plnění 

(PMSNP)B, který bude zjištěn pomocí vztahu (3.20).   

 K výpočtu požadované míry solventnosti dle přijatého pojistného je potřeba získat 

informaci o výši součtu předepsaného hrubého pojistného, hrubého zajistného a daní a 

poplatkům (S) a výši korekčního koeficientu K1. V Tab. 4.11 jsou uvedeny údaje potřebné pro 

výpočet požadované míry solventnosti dle přijatého pojistného. 

 Z výše předepsaného hrubého pojistného neživotního pojištění se vypočítává 50 % 

předepsaného pojistného pro odvětví 11, 12 a 13. Vzhledem k neuvedení předepsaného 
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pojistného pro uvedené odvětví pojišťovnou ve výroční zprávě jsou stanoveny kritické 

hodnoty. Spodní hranice je stanovena ve výši 0 % předepsaného pojistného, tedy, že 

z předepsaného pojistného nespadá nic do kategorie 11, 12 a 13, ta bude dále v textu označena 

jako scénář č. 1 (S1), a horní hranice ve výši 50 % z předepsaného pojistného, tzn., že celé 

předepsané hrubé pojistné spadá do uvedených kategorií, dále označena jako scénář č. 2 (S2).  

 

Tab. 4.11 Pomocné údaje pro výpočet požadované míry solventnosti neživotního pojištění dle přijatého 

pojistného (v mil. Kč) 

Položka  2008 2009 2010 

Předepsané hrubé pojistné neživotního pojištění   24 633 25 056 21 452 

pro S1         0         0         0 

pro S2   12 317 12 528 10 726 

Částky odpovídající daním a poplatkům         0          0         0 

Náklady na pojistná plnění včetně změny stavu 

rezervy na vlastní vrub 
   13 615 14 616 14 462 

Celkové náklady na pojistná plnění včetně 

změny stavu rezervy 
  14 073 15 032 15 488 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Pomocí údajů v Tab. 4.11 zjistíme hodnotu korekčního koeficientu poměrem nákladů 

na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na vlastní vrub k celkovým nákladům na 

pojistná plnění včetně změny stavu rezervy. Pro rok 2008 je hodnota korekčního koeficientu  

0,97, pro rok 2009 je to 0,97 a pro rok 2010 je hodnota 0,93. 

 

Po dosazení získaných výsledků do vzorce (3.19) zjistíme výši požadované míry 

solventnosti dle přijatého pojistného pro jednotlivé roky.  

 

Tab. 4.12 Požadovaná míra solventnosti neživotního pojištění dle přijatého pojistného (v mil. Kč) 

Položka 2008 2009 2010 

(PMSNP)A S1 3 824 3 890 3 194 

(PMSNP)A S2 5 736 5 834 4 790 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Výše požadované míry solventnosti dle přijatého pojistného zobrazuje Tab. 4.12. Je 

uvedena výše požadované míry pro variantu spodní kritické hodnoty, kde (PMSNP)A S1 v roce 

2008 je 3 824 mil. Kč a v případě (PMSNP)A S2 je 5 736 mil. Kč. V roce 2009 je (PMSNP)A S1 
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3 890 mil. Kč a (PMSNP)A S2 5 834 mil. Kč. V roce 2010 je (PMSNP)A S1 3 194 mil. Kč a    

(PMSNP)A S2 4 790 mil. Kč.  

 

Než bude prováděn výpočet samotné požadované míry solventnosti dle pojistných 

odvětví, je potřeba stanovit délku referenčního období, vypočíst průměrné roční hrubé 

náklady na pojistná plnění z neživotních pojištění PPØ dle vztahu (3.21) a také výši 

korekčního koeficientu K2. 

 

Délka referenčního období je pro Českou pojišťovnu dle Prováděcí vyhlášky č. 434 

stanovena na 3 roky. V následující Tab. 4.13 jsou uvedeny další potřebné údaje pro výpočet 

požadované míry solventnosti neživotního pojištění dle pojistných plnění pro referenční 

období.  

 

Tab. 4.13 Pomocné údaje pro výpočet požadované míry solventnosti neživotního pojištění dle pojistných 

plnění (v mil. Kč) 

Referenční 

období 

Hrubé náklady 

na pojistná 

plnění 

pro S1 pro S2 

Náklady na poj. plnění 

včetně změny stavu 

rezervy na vlastní vrub 

Celkové náklady na 

poj. plnění včetně 

změny stavu rezervy 

na vlastní vrub 

2006 13 556 
0 6 778 8 300 8 613 

2007 11 535 
0 5 768 7 641 7 527 

2008 13 415 0 6 708 13 615 14 073 

2009 14 749 0 7 375 14 616 15 032 

2010 14 272 0 7 136 14 462 15 488 

2008 - 2010 42 436 0 21 218 42 693 30 213 

2007 - 2009 39 699 0 19 850 35 872 36 632 

2006 - 2008 38 506 0 19 253 29 556 44 593 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Následující Tab. 4.14 podává údaje pro výpočet průměrných hrubých nákladů na 

pojistná plnění z neživotního pojištění a pro výpočet korekčního koeficientu K2.  
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Tab. 4.14 Pomocné údaje pro výpočet průměrných hrubých nákladů na pojistná plnění (v mil. Kč) 

Položka 2008  2009  2010 

Hrubé náklady na pojistná plnění v referenčním období 38 506 39 699 42 436 

pro S1         0         0        0 

Hrubé náklady na pojistná plnění v referenčním období 57 759 59 549 63 654 

pro S2 19 253 19 850 21 218 

Hrubá výše rezervy na pojistná plnění na konci 

referenčního období 
11 090 11 373 12 589 

Hrubá výše rezervy na pojistná plnění na začátku 

referenčního období 
10 483 10 248 10 432 

Průměrné roční hrubé náklady na pojistná plnění 10 787 10 811 11 511 

Náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy 

na vlastní vrub v referenčním období 
29 556 35 872 42 693 

Celkové náklady na pojistná plnění včetně změny 

stavu rezervy v referenčním období  
30 213 36 632 44 593 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V Tab. 4.15 jsou vypočteny průměrné roční hrubé náklady v mil. Kč dle vzorce (3.21). 

 

Tab. 4.15 Průměrné roční hrubé náklady (v mil. Kč) 

Položka  2008 2009 2010 

PPØ  S1 13 038 13 608 14 864 

PPØ  S2 19 455 20 225 21 937 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Korekční koeficient K2 je vypočten poměrem nákladů na pojistná plnění z neživotního 

pojištění na vlastní vrub a celkových nákladů na pojistné plnění neživotního pojištění 

v referenčním období. Hodnota korekčního koeficientu v roce 2008 je 0,98, pro rok 2009 je 

0,98 mil. Kč a v roce 2010 je hodnota korekčního koeficientu rovna 0,96. 

Vypočtené hodnoty jsou dosazeny do vzorce (3.20) pro výpočet požadované míry 

solventnosti neživotního pojištění dle přijatého pojistného a zobrazeny v Tab. 4.16.  

 

Tab. 4.16 Požadovaná míra solventnosti neživotního pojištění dle pojistných plnění (v mil. Kč) 

Položka 2008 2009 2010 

(PMSNP)B S1 2 940 3 068 3 283 

(PMSNP)B S2 4 386 4 560 4 845 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Požadovanou míru solventnosti neživotních pojištění zjistíme dle vztahu (3.22) kde 

bude zvolena vyšší z obou vypočtených hodnot minimálních měr solventnosti. Vypočtené 

hodnoty požadované míry solventnosti neživotního pojištění dle přijatého pojistného a dle 

pojistných plnění uvádí Tab. 4.17.  

 

Tab. 4.17 Požadovaná míra solventnosti neživotního pojištění dle přijatého pojistného a dle pojistných 

plnění (v mil. Kč) 

Požadovaná míra solventnosti neživotního 

pojištění dle přijatého pojistného 
2008 2009 2010 

(PMSNP)A S1 3 824 3 890 3 194 

(PMSNP)A S2 5 736 5 834 4 790 

Požadovaná míra solventnosti neživotního 

pojištění dle pojistných plnění 
2008 2009 2010 

(PMSNP)B S1 2 940 3 068 3 283 

(PMSNP)B S2 4 386 4 560 4 845 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Výsledné hodnoty požadované míry solventnosti pro neživotní pojištění jsou 

vyznačeny v Tab. 4.17 tučným písmem. Spodní hranice požadované míry solventnosti je 

v roce 2008 rovna 3 824 mil. Kč, v roce 2009 je 3 890 mil. Kč a pro rok 2010 je to 3 283 mil. 

Kč. Horní kritická hranice je pro rok 2008 rovna 5 736 mil. Kč, pro rok 2009 se rovná      

5 834 mil. Kč a pro rok 2010 je to 4 845 mil. Kč.  

 

Požadovaná míra solventnosti pro životní pojištění bude zjištěna z dostupných dat 

pomocí dílčího výsledku získaného ze vzorce (3.24). Údaje pro výpočet koeficientu K3 a 

    Ž     jsou uvedeny v Tab. 4.18.  

Korekční koeficient K3 je zjišťován poměrem čisté a hrubé výše rezerv pojistného 

životního pojištění. Dosazením do vzorce (3.30) je zjištěna hodnota požadované míry 

solventnosti     Ž    . Výsledná hodnota je dosazena do vzorce (3.31), kde je porovnána 

s minimální výší garančního fondu.   
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Tab. 4.18 Pomocné údaje pro výpočet požadované míry solventnosti pro životní pojištění (v mil. Kč) 

Rok Položka Hodnota 

2008 Hrubá výše rezerv pojistného životního pojištění 69 049 

Čistá výše rezerv pojistného životního pojištění 68 220 

2009 Hrubá výše rezerv pojistného životního pojištění 67 524 

Čistá výše rezerv pojistného životního pojištění 66 694 

2010 Hrubá výše rezerv pojistného životního pojištění 67 969 

Čistá výše rezerv pojistného životního pojištění 67 169 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Výsledné hodnoty požadované míry solventnosti jsou uvedeny v Tab. 4.19.  

 

Tab. 4.19 Pomocné údaje pro výpočet požadované míry solventnosti pro životní pojištění (v mil. Kč) 

Položka 2008 2009 2010 

Požadovaná míra solventnosti 2 734 2 674 2 692 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Korekční koeficient K3 je ve všech třech sledovaných letech roven 0,99. Požadovaná 

míra solventnosti je pro rok 2008 rovna 2 734 mil. Kč, pro rok 2009 rovna 2 674 mil. Kč a 

v roce 2010 je požadovaná míra solventnosti pro životní pojištění 2 692 mil. Kč. Ve všech 

sledovaných letech požadovaná míra solventnosti překračuje hranici minimálního garančního 

fondu.  

 

4.5.2.3 Test solventnosti 

 

Pomocí testu solventnosti bude porovnána disponibilní míra solventnosti 

s požadovanou mírou. Údaje potřebné k porovnání jsou uvedeny v Tab. 4.20.  

 

Tab. 4.20 Pomocné údaje k provedení testu solventnosti (v mil. Kč) 

Položka 2008 2009 2010 

DMSNP 13 931 14 971 16 627 

DMSŽP   6 268    6 735   7 481 

DMS 20 199 21 706 24 108 
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PMSNP S1  3 824   3 890 3 283 

PMSNP S2  5 736   5 834 4 845 

PMSŽP  2 734   2 674 2 692 

PMS S1  6 558   6 564 5 975 

PMS S2  8 470   8 508 7 537 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Pro lepší vyjádření výsledných hodnot jsou údaje zobrazeny také v následujících 

grafech za jednotlivé roky.  

 

Graf. 4.2 Test solventnosti za rok 2008 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Celková disponibilní míra solventnosti za rok 2008 převyšuje požadovanou míru 

solventnosti i v případě spodní hranice i v případě horní kritické hranice. Tento stav vypovídá 

o tom, že pojišťovna má dostatek prostředků na pokrytí závazků.  I v případě porovnání 

oblasti životního a neživotního pojištění převyšuje disponibilní míra solventnosti 

požadovanou míru.  
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Graf. 4.3 Test solventnosti za rok 2009 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 I v případě roku 2009 je celková disponibilní míra solventnosti více než dvojnásobně 

větší než požadovaná míra solventnosti. V tomto roce byl taktéž výsledek testu solventnosti 

provedeného za jednotlivá odvětví pozitivní.  

 

Graf. 4.4 Test solventnosti za rok 2010 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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V roce 2010 opět převyšuje celková disponibilní míra solventnosti více než 

dvojnásobně požadovanou míru solventnosti. To samé platí i o životní a neživotní disponibilní 

míře solventnosti.  

Ve všech sledovaných letech disponibilní míra solventnosti České pojišťovny neustále 

stoupala, což je velmi pozitivní efekt. Požadovaná míra solventnosti stoupala do roku 2009 a 

v roce 2010 mírně klesla, což bylo způsobeno mírným poklesem požadované míry 

solventnosti životního i neživotního pojištění.   
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5 Závěr 

 

 Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy hospodaření a výpočet solventnosti 

České pojišťovny.  

 Druhá kapitola práce byla zaměřena na základní charakteristiku pojišťoven, jejich 

předmět činnosti a kategorizaci. Část kapitoly byla věnována státnímu dohledu 

v pojišťovnictví. Zmíněny jsou také technické rezervy a jejich finanční umístění. Obsahem 

kapitoly je rovněž charakteristika hospodaření pojišťovny a finanční analýza s rozborem 

jednotlivých finančních výkazů, zahrnujících rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a výkaz 

peněžních toků. Závěr kapitoly byl věnován popisu solventnosti.  

 Třetí kapitola obsahuje metodologii hodnocení hospodaření pojišťovny. Byly popsány 

ukazatele finanční analýzy, mezi které patří ukazatele výkonu, likvidity, rentability a 

specifické ukazatele pojišťovny. Další část třetí kapitoly byla zaměřena na popis metod 

měření výpočtu solventnosti, mezi které patří analýza základních účetních výkazů, rizikově 

vážený kapitál, simulační modely, ratingové hodnocení a míra solventnosti. Míra solventnosti 

a analýza základních účetních výkazů byly popsány detailněji z důvodu jejich aplikace 

v praktické části diplomové práce.  

 Čtvrtá kapitola byla zaměřena na analýzu hospodaření a výpočet solventnosti 

vybraného komerčního pojistitele. V úvodní části byla popsána Česká pojišťovna, uvedeny 

její základní údaje, historie a profil pojišťovny včetně situace na českém pojistném trhu a 

hospodaření pojišťovny v roce 2010. V další části kapitoly byla již provedena finanční 

analýza a výpočet solventnosti České pojišťovny. Závěrem kapitoly byl aplikován test 

solventnosti.  

 

 Česká pojišťovna je dlouholetou silnou a stabilní pojišťovnou. To potvrzují i hodnoty 

ukazatelů finanční analýzy, které byly na pojišťovnu aplikovány v praktické části diplomové 

práce.  

Mezi použité ukazatele výkonu patřilo hrubé předepsané pojistné a výsledek 

hospodaření. Hrubé předepsané pojistné pojišťovny sice ve sledovaných letech 2008 – 2010 

mírně pokleslo, přesto je výše předepsaného pojistného významná a dosahuje úrovně téměř  

40 mld. Kč. Česká pojišťovna dokázala i přes přetrvávající finanční krizi dosáhnout 

každoročně ve sledovaných letech růstu zisku. Podíl pojišťovny na českém pojistném trhu 

v roce 2010 přesahuje 25,4 % a výše zisku dosáhla 11 200 mil. Kč.  
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Ukazatele likvidity pojišťovny patří k slabším ukazatelům pojišťovny. Ukazatele 

přiměřenosti technických rezerv a poměru závazků k likvidním prostředkům několikrát 

převyšují stanovenou hodnotu agentury Standard & Poor´s, která udává, že hodnota obou 

ukazatelů by měla být menší než 100 %. Tato skutečnost může být způsobena tím, že do 

výpočtu byla použita likvidní aktiva, která zahrnovala peníze, peněžní ekvivalenty a ostatní 

aktiva. Vysoká hodnota ukazatelů je také způsobena vysokou hodnotou rezerv a naopak 

nízkou hodnotou likvidních prostředků. Ani v případě hodnocení ukazatele solvency ratio 

nevykazuje pojišťovna pozitivní vývoj. V roce 2008 sice ukazatel převyšuje minimálně 

doporučené hodnoty 30 – 50 %, ale v následujících letech hodnoty dále stoupají a oddalují se 

od doporučených hodnot.     

Naopak ukazatele rentability mají velmi pozitivní vývoj. Ukazatel rentability vlastního 

kapitálu má stoupající tendenci až do roku 2010, kde dosahuje hodnota 46,32 %. Stejný vývoj 

má i ukazatel rentability aktiv, kde měl ukazatel pomalejší nárůst, ale v roce 2010 dosahuje již   

9,82 %.  

Specifické ukazatele pojišťovny jsou pro pojišťovnu také velmi pozitivní, jelikož 

většina ukazatelů doporučené hodnoty nejen splňuje, ale dokonce převyšuje doporučené 

hodnoty, s výjimkou ukazatele podílu technických rezerv k vlastnímu kapitálu. Ukazatel asset 

leverage v roce 2010 dosahuje 386,65 %. Stejných hodnot dosahuje i ukazatel technical 

coverage ratio. Oba zmíněné ukazatele by měly dosahovat hodnoty větší než 150 %. 

Pojišťovna tyto ukazatel splňuje více než dvojnásobně. I u doporučených hodnot pro podíl 

investic na technických rezervách by pojišťovna v hodnocení obstála. Hodnota ukazatele by 

měla být větší než 100 %, což ve sledovaných letech pojišťovna splňuje. V roce 2010 byla 

hodnota 112,57 %. Naopak podíl technických rezerv k vlastnímu kapitálu by měl být nižší než 

350 %. V roce 2008 byla hodnota velmi vysoká na 500,31 %, ale díky klesající tendenci se 

v roce 2010 dostala až na 374,29 %, což je velmi pozitivní efekt. 

 

V následující části diplomové práce byla zjišťována solventnost České pojišťovny 

pomocí analýzy základních ukazatelů a míry solventnosti.  

Analýza základních ukazatelů zahrnuje ukazatel technických rezerv, poskytující 

informace o výši technických rezerv, který by měl dosahovat hodnot mezi 100 % - 150 %. 

Česká pojišťovna má hodnoty ukazatele ve sledovaných letech dvojnásobné, což ukazuje na 

značnou výši technických rezerv. Ukazatel čistého pojistného vypovídá o tom, že pojišťovna 

si ponechává kolem 70 % ve sledovaném období na vlastní vrub.  
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Míra solventnosti byla zjišťována zvlášť pro životní a zvlášť pro neživotní pojištění. 

Disponibilní míra solventnosti je založena na výpočtu a korekci vlastního kapitálu. V roce 

2008 činila disponibilní míra solventnosti České pojišťovny 20 199 mil. Kč. V roce 2009 

činila 21 706 mil. Kč a v roce 2010 již dosahovala 24 108 mil. Kč.  

Požadovaná míra solventnosti představuje minimální množství kapitálu potřebného 

pro úhradu závazků pojišťovny, a tedy by měla být nižší než disponibilní míru solventnosti. 

Při výpočtu požadované míry solventnosti neživotního pojištění bylo nutné stanovit výši 

předepsaného hrubého pojistného, které v sobě obsahuje navýšení předepsaného pojistného 

pro odvětví 11, 12 a 13. Vzhledem k neuvedení předepsaného pojistného pro uvedené odvětví 

pojišťovnou ve výroční zprávě jsou stanoveny kritické hodnoty. Spodní hranice je stanovena 

ve výši 0 % předepsaného pojistného, tedy, že z předepsaného pojistného nespadá nic do 

kategorie 11, 12 a 13, ta je v práci označena jako scénář č. 1 (S1), a horní hranice ve výši 50 % 

pro předepsané pojistné v odvětví 11, 12 a 13, tzn., že celé předepsané hrubé pojistné spadá 

do uvedených kategorií, což je označeno jako scénář č. 2 (S2). Spodní hranice požadované 

míry solventnosti je pro rok 2008 6 558 mil. Kč, pro rok 2009 rovna 6 564 mil. Kč a pro rok 

2010 se rovná 5 975 mil. Kč. V případě horní hranice požadované míry solventnosti v roce 

2008 je hodnota 8 470 mil. Kč, pro rok 2009 rovna 8 508 mil. Kč a pro rok 2010 je 7 537 mil. 

Kč.   

Závěrem kapitoly byl proveden test solventnosti, což je porovnání disponibilní míry 

solventnosti s požadovanou mírou solventnosti. Disponibilní míra solventnosti za sledované 

roky 2008, 2009 a 2010 převyšuje požadovanou míru solventnosti jak v případě spodní 

kritické hranice, kdy nedošlo k navýšení předepsaného pojistného pro odvětví 11, 12 a 13, tak 

i v  případě horní kritické hranice, kdy se předpokládalo, že celkové předepsané pojistné 

spadá do odvětví 11, 12 a 13. V případě porovnání oblasti životního a neživotního pojištění ve 

všech sledovaných letech převyšuje disponibilní míra solventnosti požadovanou míru. Tento 

stav vypovídá o tom, že pojišťovna by neměla mít problém se solventností a splnitelností 

svých závazků.  
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Seznam zkratek 

 

apod.  a podobně 

a.s.   akciová společnost  

atd.  a tak dále 

BZ  budoucí zisky 

č.  číslo 

DMS  disponibilní míra solventnosti 

DMSNP disponibilní míra solventnosti neživotního pojištění 

DMSŽP disponibilní míra solventnosti životního pojištění 

DPNP  dodatečné příspěvky během účetního období pro neživotní pojištění 

DP P  dodatečné příspěvky během účetního období vyhrazené pro životní pojištění 

EAT   zisk po zdanění 

EBIT  zisk před zdaněním a výnosy 

FP  fond na budoucí příděly 

      garanční fond životního pojištění  

JPNP  jiné položky vyhrazené pro neživotní pojištění 

JP P  jiné položky vyhrazené pro životní pojištění 

K1  - K6 korekční koeficienty 

Kč  korun českých 

MCR  minimální kapitálový požadavek 

MGF  minimum garančního fondu  

mil.  milión 

mld.  miliarda 

např.   například 

NMNP  nehmotný majetek vložený do základního kapitálu pro neživotní pojištění 

NM P  nehmotný majetek vložený do základního kapitálu vyhrazený pro životní  

pojištění 

NZNPm  nerozdělený zisk minulých účetních období pro neživotní pojištění 

NZNPp  nerozdělený zisk posledního účetního období také pro neživotní pojištění 

NZ Pm   nerozdělený zisk minulých účetních období vyhrazený pro životní pojištění 

NZ Pp  nerozdělený zisk posledního účetního období vyhrazený pro životní pojištění 

obr.  obrázek 
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ORFNP  ostatní rezervní fondy pro neživotní pojištění 

ORF P  ostatní rezervní fondy pro životní pojištění 

ORNP  oceňovací rozdíly vyhrazené pro neživotní pojištění 

OR P  oceňovací rozdíly vyhrazené pro životní pojištění 

p.a.  per annum 

PMS  požadovaná míra solventnosti 

(PMS)A    požadovaná míra solventnosti dle přijatého pojistného 

(PMS)B požadovaná míra solventnosti dle pojistného plnění  

PMSNP  požadovaná míra solventnosti neživotního pojištění 

          požadovaná míra solventnosti pro neživotní pojištění dle přijatého pojistného  

(PMSNP)B požadovaná míra solventnosti pro neživotní pojištění dle pojistných plnění 

PMSŽP  požadovaná míra solventnosti životního pojištění 

(PMSŽP)A požadovaná míra solventnosti pro životní pojištění dle technických rezerv 

životního pojištění  

(PMSŽP)B požadovaná míra solventnosti pro životní pojištění dle velikosti rizikového 

kapitálu  

(PMSŽP)C požadovaná míra solventnosti pro životní pojištění dle předepsaného hrubého 

pojistného  

PPØ  průměrné roční hrubé náklady na pojistná plnění z neživotních pojištění 

pojistného 

PPH  hrubé náklady na pojistná plnění v referenčním období  

PPZH  hrubé náklady na pojistná plnění z aktivního zajištění v referenčním období  

RBC  rizikově vážený kapitál 

RFNP  zákonný rezervní fond vyhrazený pro neživotní pojištění 

RF P  zákonný rezervní fond vyhrazený pro životní pojištění 

RK1 -  RK3 rizikové kapitály k životním pojištěním  

RO  délka referenčního období 

ROA  rentabilita aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

RZIL  částka plynoucí z nezillmerování rezerv pojistného životního pojištění  

S   součet předepsaného hrubého pojistného, hrubého zajistného a pojistného 

odpovídající daním a poplatkům  

S1 scénář č. 1 
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S2 scénář č. 2 

Sb.   sbírky 

SCR  solventnostní kapitálový požadavek 

SŽP  součtem předepsaného hrubého pojistného a zajistného navýšenou o částku 

pojistného odpovídajícím daním a poplatkům pro životní pojištění 

Tab.   tabulka 

tp  průměrná zbývající doba trvání pojistných smluv 

TRA1  hrubá výše technických rezerv odpovídající obchodu, kdy pojišťovna nese 

investiční riziko  

TRA2  hrubé výše technických rezerv odpovídající obchodu, kdy investiční riziko nese 

pojistník 

TRp   hrubá výše rezerv pojistného životních pojištění 

TRPKČ  výše rezerv pojistného životních pojištění.  

TRPPK  hrubá výše rezervy na pojistná plnění  

TRPPZ  hrubá výše rezervy na pojistná plnění z neživotního pojištění na začátku 

referenčního období  

tzn.  to znamená 

VK  vlastní kapitál 

VR   výnosy dosažené z regresů 

ZKNPn  základní kapitál vyhrazený pro neživotní pojištění 

ZKNPs  splacený základní kapitál vyhrazený pro neživotní pojištění 

ZK Pn  nesplacený základní kapitál vyhrazený pro životní pojištění 

ZK Ps  splacený základní kapitál, který je vyhrazený pro životní pojištění 

Zp  předpokládaný roční zisk 
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                                                  Bc. Ivana Tisovská 
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