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pro| efektivní| rozvoj| národního| hospodářství|
je| klíčová| stabilní| politická| situace.| Bohužel|
v|českém|prostředí|nic|takového|dlouhodobě|
neplatí.| Časté| personální| turbulence| počína-
je|od|ministrů|až|po|jednotlivé|úředníky|mají|
za|následek|zcela|nekoncepční|řešení|problé-
mů,|zbytečně|vynaložený|čas,|energii|a|v|ne-
poslední| řadě| i| prostředky.| Vysvětlovat| neu-
stále|se|měnícím|představitelům|státu|znovu|
a|znovu|již|několikrát|„posunutá“|témata|a|za-
čínat|opět|na|bodu|nula|je|pro|všechny|zainte-
resované|nebývale|frustrující.|Nejhorší|je|však|
skutečnost,| že| důležité| problémy| se| dlou-
hodobě|neřeší,|přijímají|se|často|dílčí| řešení|
nebo|se|téma|zkrátka|jen|„odloží“.|S|každými|
volbami|se|vždy|otevírá|naděje|na|změnu.|Ta|
však| stále| nepřichází!| A| i| když| jsem| životní|
optimista,| obávám| se,| že| ani| říjnové| volby|
nic|převratného|nepřinesly.|Dost|ale|politiky.|
Jaký| vlastně| byl| pomalu| končící| rok| 2013?|
Turbulentní,| intenzivní,| ale| i| zvláštní!| Otázka|
kvality|i|termínu|spuštění|nového|občanského|
zákoníku,|smysluplnost|novely|zákona|o|zpro-
středkovatelích| pojistných| produktů,| Solven-
cy|II|či|směrnice|IMD|II|na|evropské|úrovni.|
To|vše|i|mnohé|další|nás|nebývale|zaměstná-
valo|téměř|celou|první|polovinu|roku.|Některé|
legislativní| záležitosti| se| podařilo| dotáhnout,|
jiné| se| z| důvodu| politické| situace| odložily|
a|mnohé|problematické|se|podařilo|zastavit.|
Druhá|část|roku|2013|byla|následně|ve|zna-
mení|především| letních|povodní.|Myslím|si,|
že|se|pojistný| trh|dokázal| s|následky| řádění|
živlů|opět|dokonale|vypořádat|a|že|veřejnost|
význam|kvalitního|pojištění|ocenila.|Jako|vý-
znamný|zásah|do|pojišťovnictví|lze|pak|chápat|
až| třímiliardové| zvýšení| nákladů| pojišťoven|
v|důsledku|úhrady|zásahu|hasičů|při|doprav-
ních| nehodách,| zavedení| odvodu| do| Fondu|
zábrany|škod|a|vliv|nového|občanského|záko-
níku.|Rok|2013|tak|byl|náročným|rokem,|který|
zcela|jistě|významně|ovlivní|pojistný|trh|–|jeho|
směřování|i|společenský|význam.|

Tomáš Síkora
výkonný|
ředitel|ČAp



Vážení čtenáři, 

úspěšně|jsme|přežili|volební|podzim.|To|by|
se| dalo| považovat| za| dobrou| zprávu.| kdo|
však| bude| nově| spravovat| naši| zemi,| je|
ve|hvězdách.|Do|vlády|se|totiž|nikdo|nehr-
ne.|Jednomu|chybí|sebevědomí|a|rozvaha,|
druhému|lustrační|osvědčení|a|třetímu|tra-
dičně| rozhodnost.| Nad| tím| vším| si| spoko-
jeně|mne|ruce|prezident,| jehož|„loutková“|
sestava| ministrů| dál| spokojeně| předstírá|
vládnutí.| A| do| toho| devizové| intervence|
z|pera|České|národní|banky|–|makroekono-
micky|zřejmě|v|pořádku,|lidsky…|to|je|otáz-
ka.| Velmi| pěkná| adventní| atmosféra,| jen|
co| je| pravda.| Snad| vánoční| svátky| vnesou|
trochu|klidu|a|příslovečného|míru|do|tohoto|
hektického|období.|
Co|se|pojišťovnictví|týče,|podzim|byl|ve|zna-
mení| nového| občanského| zákoníku,| který|
rozšiřuje| nároky| poškozených| na| náhradu|
újmy|a|zvyšuje|důraz|na|stanovení| individu-
alizované|výše|náhrady|dle|konkrétní|situace|
poškozeného.| pojišťovny| se| budou| muset|
v| souvislosti| se| změnami| v| odškodňování|
připravit|na|zvýšené|náklady,|do|kterých|se|
již| nyní| mj.| promítá| i| paušální| úhrada| zása-
hů|hasičů|a|od|příštího|roku|také|3%|odvod|
do| Fondu| zábrany| škod.| Tomuto| tématu| se|
věnovala|nejen|úvodní|rubrika|Interview,|kte-
rá| přinesla| rozhovor| s| výkonným| ředitelem|

České| kanceláře| pojistitelů| Jakubem| Hrad-
cem,| ale| i| rubrika| Na| aktuální| téma,| kde|
analýzu|problému|představil|specialista|spo-
lečnosti| SupIN| petr| Jedlička.| Následně| ho|
doplnil| se| svým| názorem| profesor| Jaroslav|
Daňhel.|Celá|problematika|se|pravděpodob-
ně|nejvíce|dotkne|situace|v|povinném|ruče-
ní.|Na|otázku,| jaký| je|pak|vývoj|v|havarijním|
pojištění,|odpověděl|příspěvek|ředitele|dato-
vých|a|produktových|analýz|Allianz|pojišťov-
ny|Josefa|lukáška.|
Z|hlediska|nového|občanského|zákoníku|má|
zaznamenávání|potřeb|pojistníka|také|souvis-
lost|mimo|jiné|s|povinností|pojistitele|upozor-
nit|zájemce|o|pojištění|na|nesoulad|mezi|jeho|
požadavky|a|nabízeným|pojištěním.|Tuto|ob-
last|blíže|rozebrali|zástupci|České|pojišťovny|
Tomáš|pasternak|a|Monika|Herešová|v|rubri-
ce|legislativa|a|právo.|
V|rubrice|ekonomické|informace|jsme|před-
stavili| polemický| text| výkonného| ředitele|
uSF| Jiřího| Šindeláře.| Jeho| cílem| bylo| na-
stínit| základní| empirický| přehled| toho,| jak|
se|v|období|uplynulé|dekády|reálně|vyvíjely|
distribuční|náklady|u|životního|pojištění.|Re-
akcí|na|tento|příspěvek|je|analýza|specialisty|
společnosti| SupIN| Jaroslava| urbana,| který|
má| na| celou| problematiku| alternativní| po-
hled.|podle|něj|je|klíčové,|zda|se|pro|celkové|

bilance|vychází|z|účetních|dat|České|národní|
banky,|nebo|České|asociace|pojišťoven.

Hezké|vánoční|čtení|přeje,

Jan Cigánik
šéfredaktor|

Dear Readers,

The|autumn|elections| are| finally|behind|us.|
This|could|be|considered|good|news.|But|it|
is| yet| to| be| seen| who| will| now| govern| our|
country.| No| one| seems| to| be| rushing| to|
join| the| cabinet.| One| lacks| self-confidence|
and| prudence,| the| second| doesn’t| have|
a| screening| certificate| and| the| third,|
traditionally,| cannot| drum| up| sufficient|
resolve.|All|of|the|above|plays|into|the|hands|
of| the|president|whose|“puppet”|ministers|
carry| on| pretending| government| skills.| And|
on| top| of| that| the| Czech| National| Bank|
staged|a|foreign|exchange|intervention|that,|
in| terms|of|macroeconomics,|was|probably|
right,|but|from|the|point|of|view|of|its|impact|
on|people’s|life|...|that|is|the|question.|A|very|
nice|pre-Christmas|time,|indeed.|let’s|hope|
the| holidays| bring| us| some| quiet| and| the|
proverbial|peace|after|this|hectic|period.
As| concerns| insurance,| the| highlight| of|
the| autumn| was| the| adoption| of| the| new|
Civil| Code,| which| expands| the| scope| of|
policyholders’| claims| for| benefits| and|
increases| an| emphasis| on| determining|
the| amount| of| benefits| according| to| the|
policyholder’s| specific| situation.| In| relation|
to| these| changes| in| benefits,| insurance|

companies|will|have|to|prepare|for|increased|
costs| which| already| include,| among| other|
things,| a| set| payment| for| firefighters’|
interventions| and,| as| of| next| year,| they|
will| also| comprise| a| 3%| levy| earmarked|
for| the| loss| prevention| Fund.| This| topic| is|
discussed| in|the|opening|Interview|section,|
featuring| an| interview| with| the| executive|
director|of|the|Czech|Insurers’|Bureau|Jakub|
Hradec,|and|once|again|in|the|Current|Issues|
section| where| the| issue| is| analysed| by|
SupIN’s|specialist|petr| Jedlička|and,| in| the|
following| article,| is| further| commented| on|
by|professor|Jaroslav|Daňhel.|The|segment|
of| motor| third-party| liability| insurance| is|
likely| to| be| affected| most| by| the| changes.|
A|contribution|by|Allianz|pojišťovna’s|director|
of|data|and|product|analyses|Josef|lukášek|
outlines|the|situation|in|CASCO|insurance.|
In| terms|of| the|new|Civil|Code,| catering| to|
the|policyholder’s|needs|also| relates| to| the|
insurer’s|obligation|to|notify|clients|applying|
for| insurance| about| a| possible| discrepancy|
between|their|requirements|and|the|offered|
policy.|This|topic|is|discussed|in|more|detail|
by|Tomáš|pasternak| and|Monika|Herešova,|
Česká|pojišťovna|specialists,| in|the|opening|

article|of|the|legislation|and|law|section.|
In| the|economic| Issues|section|we|present|
an| argumentative| article| penned| by| uSF|
executive|director|Jiří|Šindelář.|His|goal|was|
to| outline| the| basic| empirical| overview| of|
distribution| costs| of| life| insurance| over| the|
past|decade.|In|response|to|this|contribution,|
SupIN’s| specialist| Jaroslav| urban| provides|
an| analysis| with| an| alternative| view| of|
the| issue.| According| to| urban,| the| key| is|
whether|the|overall|balance|is|based|on|the|
accounting|data|of|the|Czech|National|Bank|
or|the|Czech|Insurance|Association.|

Wishing|you|enjoyable|Christmas|reading,

Jan Cigánik
editor-in-Chief

|| editorial
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Jaký byl rok 2013 pohledem České kance-
láře pojistitelů? Co se povedlo, s čím na-
opak spokojený být nemůžete?
podařilo|se|nám|přestát|krizi|v|oblasti|porov-
návání|dat|o|povinném|ručení|na|Centrálním|
registru| vozidel,| která| propukla| v| červenci|
roku|2012|proslulým|totálním|kolapsem|regis-
tru.|To| je|součást|našich| letošních|úspěchů,|
k|nimž|patří|pokračující| inkaso|příspěvků|ne-
pojištěných|do|garančního| fondu|a|potvrzení|
toho,| že|se|daří| počet|nepojištěných|vozidel|
a|nepojištěných|škod|držet|na|mnohem|nižší|
úrovni| než| před| pár| lety.| Nicméně| kritickou|
stránkou|je|právě|porovnávání|dat|o|povinném|
ručení|na|Centrálním|registru|vozidel|a|sdělo-
vání|jejich|výsledku,|kde|o|spokojenosti|nelze|
vůbec|hovořit.|

Na dveře klepe nový rok, na jaké priority 
se budete v ČKP soustředit?
podobně|jako|pojišťovny|nás|čeká|implemen-
tace|nového|občanského|zákoníku.|Oproti|po-
jišťovnám|jsme|v|poněkud|jednodušší|situaci,|
protože|až|na|drobnosti|se|nás|tato|problema-
tika|týká|dominantně|v|oblasti| likvidace|škod|
z|povinného| ručení,| zejména|škod|na|zdraví.|
kromě| implementace| NOZ| však| také| musí-
me|implementovat|celou|problematiku|Fondu|
zábrany|škod,|do|něhož|budou|pojišťovny|po-
vinně| odvádět| 3|%| z| pojistného| v| povinném|
ručení.

Můžete popsat vliv NOZ na produkt po-
vinného ručení?
Odhlédnu-li|od|toho,|že|pojišťovny|kvůli|NOZ|
musí|také|provést|nějaké|změny|v|pojistných|
smlouvách,| ovlivní| nový| občanský| zákoník|
podle| mého| názoru| nejvíce| dvě| oblasti| po-
vinného| ručení,| které| se| shodou| okolností|
týkají| likvidace|škod.|V|oblasti| likvidace|škod|
na|věci|upřednostňuje|NOZ|naturální|restituci||

před|tzv.|relutární|restitucí,|což|by|mohl|někdo|
považovat|za|krok|zpět.|při|bližším|zkoumání|
všech|souvislostí|však|lze|dospět|k|tomu,|že|
tento| překvapující| vývoj| může| být| i| zdrojem|
nějakých|inovací|až|výhod|pro|pojišťovny,|pro-
tože|mohou|více|uvažovat| o| tom,| aby|místo|
výplaty| pojistného| plnění| poškozenému| spí-
še|samy|zařídily|opravu|vozidla|nebo|opatřily|
na|svůj|účet|vozidlo|jiné.|Je|to|tedy|prostor|jak|
pro|rozšíření|služeb|poškozeným|ze|strany|po-
jišťoven,|tak|i|pro|účinnější|kontrolu|částek|vy-
plácených|za|škodu|na|vozidlech.|V|oblasti|lik-
vidace|škod|na|zdraví|dojde|k|celé|řadě|změn|
v|oblasti|úhrady|tzv.|imateriálních|nároků,|jed-
nak|nahrazením|některých|dosud|velmi|struk-
turovaných|až|regulovaných|nároků|obecnými|
a| bohužel| někdy| až| vágními| pravidly,| jednak|
zavedením| i| některých| zcela| nových| nároků|
na|úhradu|imateriální|újmy.

Jaké budou finanční a ekonomické dopa-
dy této nové právní úpravy?
Fond| zábrany| škod| tvořený| 3|%| z| přijatého|
pojistného|představuje|pro|pojišťovny|nárůst|
jejich|finanční|zátěže|o|cca|600|milionů|korun|
ročně,| dopady| legislativních| změn| v| oblasti|
škod| na| zdraví| zatím| odhadujeme| na| úrovni|
dalších|dvou|miliard|korun|ročně.|To|je|velmi|
intenzivní|dopad,|který|se|nemůže|obejít|bez|
úpravy|cen|povinného| ručení|směrem|naho-
ru.|Obávám|se,|že|ti,|kdo|o|legislativních|změ-
nách|rozhodovali|–|politici|–|si|neuvědomili,|že|
svými| rozhodnutími| cenu| povinného| ručení|
ovlivní.

Mohl byste srovnat ceny povinného ruče-
ní v českém a v evropském kontextu? 
pokud|si|uvědomíme,|že|již|dosavadní|právní|
úprava| svým| rozsahem| nároků| poškozených|
představovala|více|než|standardní|evropskou|
úroveň| a| ta| nová| se| ještě| rozšiřuje,| nelze||

vyloučit,|že|v|oblasti|škod|na|zdraví|se|Česká|
republika| zařadí| k| zemím|s|nejvyšší| finanční|
úrovní| škod| na| zdraví,| přitom| ale| cenově| se|
nacházíme| hluboko| pod| průměrem,| totiž|
na| cca| 59|%| průměru| ceny| povinného| ruče-
ní| v| evropské| unii.| To| pak| při| uvědomění| si|
zmíněných| dopadů| nové| legislativy| ukazuje|
na|neudržitelnost|stávající|cenové|úrovně|to-
hoto|produktu|a|na|nutnost|poměrně|intenziv-
ního|navýšení|jeho|ceny.

Správcem Fondu zábrany škod bude ČKP. 
Co to pro vás znamená? Řešíte v této sou-
vislosti nějaké problémy, nebo je již vše 
připravené?
Některé| jednodušší| věci| již| připraveny| jsou,|
ale| vlastní| agenda| komise| Fondu| zábrany|

MGR. JAN CIGÁNIK / ŠÉFREDAKTOR / POJISTNÝ OBZOR 

Hlavním|posláním|České|kanceláře|pojistitelů|(Čkp)|je|snížení|počtu|nepojištěných|vozidel|
na|českých|silnicích|a|jimi|způsobených|škod.|kancelář|také|spravuje|garanční|fond,|
provozuje|informační|středisko|pro|poškozené|a|zastupuje|Českou|republiku|v|mezinárodní|
Radě|kanceláří.|Je|rovněž|klíčovým|partnerem|pro|poškozené|při|likvidaci|škod|se|
zahraničním|prvkem.|Výkonného|ředitele|Jakuba|Hradce|jsme|se|zeptali,|jak|se|Čkp|dařilo|
plnit|své|cíle|v|pomalu|končícím|roce|2013.

Jakub Hradec: ParlamenT zPůSobil 
zvýšení cen PovinnéHo ručení

|| Interview
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JuDr.|Ing.|Jakub|Hradec,|výkonný|ředitel|Čkp
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škod|jako|zcela|nového|orgánu|Čkp|se|záko-
nem| definovanými| kompetencemi| a| defino-
vaným| složením| si| teprve| bude| hledat| svou|
cestu.|Samozřejmě|i|zde|se|snažíme|být|včas|
připraveni| z| hlediska| organizačních| aspektů,|
ale|věcné|stránky|bude|možno|řešit,|až|začne|
komise|fungovat.

Neplatiči povinného ručení 

Počet nehod nepojištěných aut i neplati-
čů klesá, jak vnímáte tento fakt a co je 
podle vás jeho příčinou? 
Ze| současných| i| historických| dat| je| snadno|
prokazatelné,| že| na| straně| jedné| stát| –| ač|
má| nějaké| sankční| mechanizmy| proti| nepla-
tičům| povinného| ručení,| tuto| roli| evidentně|
nezvládl.| Na| straně| druhé| to| je| právě| Čkp,|

která|svou|systematickou|činností|od|novely|
zákona| o| pojištění| odpovědnosti| z| provozu|
vozidla|z|roku|2008|začala|v|této|oblasti|dělat|
v|České| republice|pořádek.| Jestliže| se|nám|
podařilo| počet| nepojištěných| vozidel| na| sil-
nicích|během|několika| let| zredukovat|o| více|
než|50|%|a|počet|nepojištěných|škod|o|cca|
1/3,| pak| tyto| skutečnosti| nelze| vnímat| jinak|
než|jako|úspěch,|chcete-li,|jako|zásadní|zvrat|
směrem|k|lepšímu.

Jak si stojí Česká republika v oblasti ne-
platičů povinného ručení v rámci zemí Ev-
ropské unie? 
Nebyli|jsme|na|tom|nejhůře|ani|před|již|zmí-
něnou|novelou|z|roku|2008,|ale|neměli|jsme|
tehdy|sebemenší|záruku,|že|nedojde|k|další-
mu|zhoršení.|Tím,|že|jsme|se|od|1.|1.|2009|
díky|zmíněné|novele|vydali|cestou|systema-
tického| tlaku| na| neplatiče| povinného| ruče-
ní,| jsme|se|zařadili|nejen|k|zemím,|které|se|
snaží|dostat|problematiku|nepojištěných|vo-
zidel|a|nepojištěných|škod|pod|kontrolu,|ale|
zejména|k|těm|z|nich,|jimž|se|toto|i|fakticky|
daří.|V|žádném|případě|neusínáme|na|vavří-
nech|a|věříme,|že|stále|ještě|existuje|prostor|
pro| nějakou| další| redukci| počtu| nepojiště-
ných| vozidel| a| nepojištěných| škod,| a| dělá-
me|vše|pro|to,|abychom|ho|krok|za|krokem|
efektivně| využívali.| Nicméně| si| nesmírně|
vážím|toho,|že|naši|severští|kolegové|z|Fin-
ska|a|Švédska,|od|nichž| jsme|systém|i|část|
know-how|převzali,|hodnotí|naše|dosavadní|
výsledky| jako| obrovský| úspěch,| který| tak|
rychle|ani|neočekávali.

Na jaké úrovni v současnosti funguje Centrál-
ního registr vozidel? Zpřesnily se údaje, které 
ČKP z registru získává, a pokud ano – klesá 
počet stížností na fungování kanceláře?
určité|zlepšení|nastalo|díky| tomu,|že|se|ko-
nečně|změnil|způsob|předávání|údajů|z|Čkp|
na|CRV|a|přebírání|údajů|z|CRV|zpět|na|Čkp,|
a| to| z| „kabelového“| přenosu| (převoz| dat|
na|datovém|nosiči|v|kabele…)|na|jejich|přenos|
„po|drátech“.|To|ve|svém|důsledku|přineslo|
i| určité| zefektivnění| celého| procesu| a| zvý-
šení| frekvence| výměny| dat.| Bohužel| dosud|
nejsou|odstraněny|ty|nejpalčivější|problémy,|
takže|stále|dostáváme|data|z|CRV,|která|ne-
jsou|pro|zkoumanou|skutečnost|vždy|časově|
relevantní,|což|pak|vede|k|chybným|závěrům,|
a|stále|se|také|děje|to,|že|se|od|CRV|leckdy|
ani|nedozvíme,|že|konkrétní|vozidlo|bylo|do-
časně| nebo| trvale| vyřazeno.| Celkový| počet|

stížností|klesá,|ale|to|není|zásluhou|CRV,|na-
víc|nás|každá|jednotlivá|stížnost|–|je-li|opráv-
něná|–|velmi|mrzí,|protože|jednak|má|adresát|
naší| výzvy| zbytečný| problém| a| zbytečnou|
práci| (tu|máme| i|my…),| jednak|se| tím|zcela|
zbytečně|zhoršuje|naše|reputace.

A jak funguje spolupráce při získávání po-
třebných údajů z pojišťoven?
Vzhledem|k|řadě|opatření,|která|jsme|museli|
postupně| přijmout,| hodnotím| tuto| spoluprá-
ci| jako| velmi| dobrou.| Mnohé| se| zlepšilo| jak|
při|řešení|případů,|kdy|adresáti|našich|výzev|
tvrdí|či|prokazují,|že|ve|skutečnosti|pojištěni|
byli,| ale| hlavně| se| mnohé| zlepšilo| v| oblas-
ti| kvality| primárních| dat| o| povinném| ručení|
a| jejich| včasného| předávání| pojišťovnami|
na|Čkp.|To|neznamená,|že|je|již|vše|ve|100%|
pořádku.|Některé|pojišťovny|této|problemati-
ce|ku|prospěchu|věci|věnovaly|značné|úsilí,|
které|již|nese|své|dobré|ovoce,|některé|pojiš-
ťovny| ještě|čeká|kus|práce.|přitom|i|zde|jde|
o|otázku|reputace,|protože|klient|pojišťovny,|
který| obdrží| naši| výzvu| k| úhradě| příspěvku|
nepojištěných| do| garančního| fondu,| se| sice|
primárně|zlobí|na|Čkp,|ale|současně|si| také|
dělá|nějaký|názor|na|„svou“|pojišťovnu.|kaž-
dopádně|ale|platí,|že|kvalita|dat|od|pojišťoven|
je|výrazně|lepší|než|kvalita|dat|od|Centrálního|
registru|vozidel.|přitom|pojišťoven|je|přes|de-
set,|ale|Centrální|registr|vozidel|je|jen|jeden…

Jaký názor máte na společnosti, které 
radí lidem, aby po obdržení výzvy do fon-
du ČKP neplatili?

Že|takové|společnosti|poskytují|těmto|lidem|
medvědí|službu.|Neplacením|a|nereagováním|
se| totiž| problém| nevyřeší.| Navíc| Čkp| není|
správní|orgán,|takže|u|nás|neplatí,|že|bychom|
nechali|nějaký|případ|„spadnout|do|propadli-
ště|dějin“|cestou| jeho|promlčení,| jak|se|ně-
kdy|děje|např.|s|dopravními|přestupky.|

Linka pomoci řidičům 

Nyní trochu odbočíme, máme po volbách, 
co říkáte na současnou politickou situaci?
Vnímám|ji|jako|velmi|nejasnou|a|patrně|ani|ne|
příliš|perspektivní.

Česká asociace pojišťoven přichází s my-
šlenou jednotné Linky pomoci řidičům. 
Co si o tom myslíte?
Tuto|ideu|navrhuji|a|podporuji|od|prvopočátku|
diskuzí|o|Nehodovém|centru|pojišťoven,|jehož|
přípravu| před| léty| iniciovala| Česká| asociace|
pojišťoven| a| které| provozuje| Čkp.| Chceme-li|
zlepšit|dostupnost|asistenčních|služeb,|které|
pojišťovny|svým|klientům|nabízejí,|a|chceme-
-li|minimalizovat|vliv|všech|možných|parazitů|
na| vystresované| motoristy| –| účastníky| do-
pravních| nehod| –| musíme| jim| dát| možnost|
pracovat|s|jedním|jediným,|snadno|a|trvale|za-
pamatovatelným|telefonním|číslem|pro|případ|
jejich|nouze|na|silnici.

Blíží se čas vánočních svátků a příchodu 
nového roku, co byste popřál pojistnému 
trhu v České republice?
Aby|nalezl|dostatek|odvahy|k|navýšení|sazeb|
povinného|ručení. 

JUDr. Ing. Jakub Hradec 
*1956 

Absolvoval| v| roce| 1980| Vysokou|
školu| ekonomickou| v| praze| (za-
hraniční|obchod).|Následně|se|pak|
věnoval| studiu| práv| na| právnické|
fakultě| univerzity| karlovy| v| pra-
ze,| kde| v| roce| 1987| získal| dokto-
rát.| V| pojišťovnictví| se| pohybuje|
od| roku| 1981.| Nejprve| působil|
v|České|státní|pojišťovně|a|od|roku|
1990|do| roku|1999|v|České|pojiš-
ťovně.|V|roce|1999|se|pak|stal|vý-
konným|ředitelem|České|kanceláře|
pojistitelů.| Od| roku| 1985| je| také|
aktivní|v|Radě|kanceláří|(Council|of|
Bureaux),| která| zastřešuje| organi-
zaci|systému|zelené|karty.

Vážím si toho, že kolegové z Finska a Švédska, 

od nichž jsme systém i část know-how převzali, 

hodnotí naše dosavadní výsledky jako obrovský 

úspěch, který tak rychle neočekávali.
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Úvodem

V| aktuálním| příspěvku| nebudeme| obšírněji|
rozebírat| v| minulosti| již| publikované| zprá-
vy| o| tom,| že| technický| výsledek| škodního|
ročníku| 2011| a| 2012| při| zohlednění| odhadů|
provedených| ke| konci| každého| ročníku| zna-
mená|technickou|ztrátu|pOV,|neboť|celotržní|
kombinovaný|škodní|poměr|pro|škodní|ročník|
2011|vychází|101|%|a|pro| rok|2012|se| jedná|
o| 103|%.|Nebudeme| ani| detailněji| popisovat|
hlavní| důvody| této| známé| situace,| která| je|
způsobena| výrazným| poklesem| pojistného|
i| existující| škodní| inflací| (3|%| u| škod| na| ma-

jetku| a| zejména| 10|%| u| škod| na| zdraví),| jež|
působí| přesně| opačně| než| klesající| hodnota|
škodní| frekvence.| příspěvek| také| neopakuje|
celkovou| nesystémovost| odvodu| do| Fondu|
zábrany| škod| a| příspěvku| na| HZS.| V| článku|
se| spíše| než| na| hodnocení| minulého| vývoje|
zaměříme|na|budoucí|praktické|dopady|legis-
lativních|změn|aktuálně|nabývajících|účinnos-
ti| a| představíme| výsledky| kvantifikace| rizik|
s|nimi|spojených.

Nový občanský zákoník 

Již| od| škodního| ročníku| 2000| jsme| svědky|
setrvalého|nárůstu|průměrné|škody|na|zdraví|
v|povinném|ručení,|kdy|z|hodnoty|průměrné|
škody|na|zdraví|škodního|ročníku|2000|ve|výši|
146|tis.|kč|se|u|škodního|ročníku|2012|dostá-
váme|na|hodnotu|419| tis.|kč.|Vlivem|škodní|
inflace|je|reálné|riziko|dalšího|nárůstu|průměr-
né|škody|na|zdraví| i|pro|škodní| ročník|2013,|
ale|především|–|hrozí|další|výrazná|eskalace|
škod| na| zdraví| do| roku| 2014| v| souvislosti||

s| počátkem| účinnosti| nového| občanského|
zákoníku.| uveďme| proto,| jaké| jsou| základní|
dopady|NOZ|na|odškodňování|škod|na|zdraví|
a|jaké|důsledky|na|navýšení|závazků|můžeme|
z|tohoto|důvodu|očekávat.|Můžeme|také|říci,|
že| celkové| dopady| na| zvýšení| závazků| pOV|
v|kontextu|NOZ|vycházejí|2,2|mld.|kč.

Bodové ohodnocení odškodnění 
bolestného
Dojde|ke|zrušení|vyhlášky|k|bodovému|ohod-
nocení| odškodnění| bolestného.| Je| sice| při-
pravována|metodika|nahrazující| stávající|praxi|
výpočtu|odškodnění|dle|vyhlášky|vydané|Minis-

terstvem|zdravotnictví,|ale|velmi|nejistá|situace||
je| spojená| s| novým| stanovením| rovnovážné|
hodnoty|bodu.|Je|nutné|na|tomto|místě|důraz-
ně|odmítnout|návrhy|na|navýšení|bodů|v|řádu|
stovek|procent,| které| se| také|objevily,| neboť|
takovéto| představy| vůbec| neodpovídají| eko-
nomickým|možnostem|nejen|v|pojišťovnictví,||

ale| ani| v| jiných| oblastech| české| ekonomiky.|
Na|druhou|stranu|je|pravdou,|že|stabilita|základ-
ního| bodového| hodnocení| trvá| od| roku| 2002|
a|během|této|doby|k|navýšení|cenové|i|mzdo-
vé| úrovně| došlo,| takže| lze| očekávat,| že| se|
tento|vliv|na|odškodňování|bolestného|projeví.|
Odhaduje|se|ze|znalosti|frekvence|výskytu|bo-
lestného|ve|škodách|pOV|a|z|aktuální|výše|od-
škodnění,| že|po|novém|občanském|zákoníku|
závazky|za|nároky|bolestného|stoupnou|ročně|
cca|o|592|mil.|kč|ve|srovnání|se|závazkem|bo-
lestného|při|současné|úpravě.

Ztížení společenského uplatnění
problematika|„zrušení|vyhlášky“|se|týká|i|ná-
roku| ztížení| společenského| uplatnění| (ZSu).|
I| pro| tento| nárok| se| připravuje| nová| metodi-
ka,| která|však| znamená|výrazně|větší| revolu-
ci| než| aktualizace| u| bolestného.| Navrhuje| se|
zde| využití| mezinárodní| klasifikace| funkčních|
schopností|a|disability|(MkF),|která|bude|zna-
menat| výrazně| přepracovaný| přístup| k| celé|
filozofii| odškodnění.| Nakolik| se| tuto| metodu|
podaří| aplikovat|do|praxe|a| jak|bude| funkční,|
záleží|i|na|realistické|kalibraci|maximálních|čás-
tek| odškodnění| při| nejzávažnějším| možném|
poranění.| lze| odhadovat,| že| při| ekonomicky|
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Nový|občanský|zákoník|(NOZ)|rozšiřuje|nároky|poškozených|na|náhradu|újmy|a|zvyšuje|důraz|
na|stanovení|individualizované|výše|náhrady|dle|konkrétní|situace|poškozeného.|pojišťovny|se|tak|
budou|muset|v|souvislosti|se|změnami|v|odškodňování|připravit|na|zvýšené|náklady,|do|kterých|
se|již|nyní|mj.|promítá|i|paušální|úhrada|zásahů|hasičů|a|od|příštího|roku|také|3%|odvod|do|Fondu|
zábrany|škod|(FZŠ).|Na|co|přesně|se|můžou|pojišťovny|„těšit“,|odhaluje|následující|analýza.

analýza změn v Povinném ručení: 
co čeká PoJišťovny?

|| Na|aktuální|téma

Pro škodní ročník 2014 dojde při neměnné výši pojistného 

ke zhoršení combined ratio na hodnotu 119 %.

Graf 1: Průměrná výše škody na zdraví – celý trh POV

600|000

500|000

400|000

300|000

200|000

100|000

0

[č
ás

tk
a|

v|
k

č]

2000

14
6|

14
8

15
6|

06
7

19
1|

08
4

20
9|

31
3

24
2|

59
8

24
0|

11
1

31
0|

56
9

32
4|

98
0

33
2|

84
3

40
2|

96
5

37
4|

64
7

41
7|

12
5

41
9|

44
9

46
0|

97
5

57
3|

12
5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

Zdroj:|ČAp,|SupIN

*|||Odhad
**|Odhad|po|NOZ



Na aktuální téma||||||pojistný|obzor||4/2013 7

odůvodněném|nárůstu|stoupnou|roční|nároky|
o|734|mil.|kč.|Zejména|u|aktuálně|nejvyšších|
případů|ZSu,|které|byly|řešeny|soudy|již|před|
aplikací|NOZ,|není|důvod|k|dalšímu|navyšová-
ní| těchto|nároků.|Nelze| tak|očekávat|výrazný|
dopad|navýšení|závazků|pro|zajistitele|v|přípa-
dě| sjednání| zajištění| škodního| nadměrku| při|
obvyklých|hodnotách|vlastního|vrubu|výrazně|
nad|15|mil.|kč.|Navýšení|škod|však|téměř|vý-
hradně| dopadne| na| prvopojistitele| z| důvodu|
navýšení|menších|a|středních|škod,|jež|nejsou|
předmětem|zajistného|krytí|při|zajištění|škod-
ního|nadměrku.

Jednorázová odškodnění pozůstalých 
Jednorázová|odškodnění|pozůstalých| (podob-
ně| jako|bolestné|a|ZSu|po|zrušení|„vyhlášky|
o| bodovém| hodnocení“)| nebudou| probíhat|
na| základě| zákonem| specifikovaných| fixních|
částek|stabilních|od|roku|2004,|ale|přístup|se|
výrazně| individualizuje| a| jednorázová|odškod-
nění|za|útrapy|pro|pozůstalé|se|rozšíří|i|pro|blíz-
ké|osoby|nejvážnějších|případů|těžkých|zraně-
ní|přeživších.|Odhadované|dopady|na|závazky|
pOV|pak|vycházejí|s|výsledkem:

•||navýšení|jednorázových|odškodnění|pozůsta-
lých|vlivem|individualizace|nároku,|valorizace|
i| rozšíření|potenciálních|osob|o|181|mil.|kč|
každý|rok;

•||navýšení|vlivem|výskytu|rozšíření|tohoto|ná-
roku|i|na|pozůstalé|nejzávažněji|těžce|zraně-
ných|poškozených| (peněžitá|náhrada|za|du-
ševní| útrapy| pro| blízké| osoby| těchto| těžce|
zraněných|poškozených)|ve|výši|291|mil.|kč|
pro|každý|škodní|ročník.

Nárok třetích osob
Vedle|již|nyní|hrazených|případů|výpomoci|pro|
poškozeného|se|objeví|s|NOZ|také|nárok|tře-
tích|osob|spojených|s|kompenzací|prací,|které|
poškozený|poskytoval|bezplatně|někomu|jiné-
mu|před|nehodou|a|vlivem|zhoršeného|zdra-
votního|stavu|po|nehodě|již|tyto|práce|nemůže|
vykonávat.|Třetí|osoba|(které|poškozený|vyko-
nával|zmíněné|práce|v|domácnosti|nebo|závo-
dě)|pak|musí|sjednat|profesionála|a|vynalože-
né| náklady| jsou| předmětem| nároku.| lze| tak|
říci,| že| jde| o| zobecnění| již| stávajícího| nároku|
ušlé|výživy| i|na|další|vykonávané|činnosti.| In-
formace|o|případech|ušlé|výživy,|kde|je|rovněž|
příjemcem|renty|třetí|osoba,|poskytují|užiteč-
né|vodítko|pro|rozsah|závazků|z|tohoto|nového|
nároku,|který|se|odhaduje|na|184|mil.|kč.|NOZ|
zavádí| i| obecnou| náhradu| nemajetkové| újmy|
spojenou|například|s| rizikem|kompenzací|pro|
výrazně| širší| okruh| usmrceného| nebo| těžce|
zraněného| poškozeného| (kolegové| z| práce,|
spolužáci,| členové| sportovních| klubů,| spol-
ků,| zájmových| organizací| apod.).| Tento| nárok|
nemůže| být| z| minulé| zkušenosti| jakkoliv| od-
hadován,| neboť| parametry| jeho| uplatňování|
a|výsledné|posuzování|ze|strany|poškozených|

i|soudů|(vícero|stupňů)|jsou|v|současnosti|zce-
la|neznámé.|lze|pouze|říci,|že|dopad|navýšení|
nebude|nižší|než|v|řádech|desítek|milionů|kč|
ročně,|konkrétní|částku|však|zde|opravdu|není|
možné| specifikovat| a| nelze| naopak| vyloučit,|
že|situace|s|přiznáváním|tohoto|nároku|bude|
výrazně|horší.|

Majetkové škody
Výše| uvedené| dopady| NOZ| se| týkaly| náro-
ků| škod| na| zdraví,| ale| NOZ| znamená| dopad|
i|do|majetkových|škod.|Jde|o|riziko,|že|namísto|
automatického| uplatnění| totální| škody,| pokud|
náklady| na| opravu| převýší| zůstatkovou| cenu|
vozidla,|poškozený|bude|moci|žádat|o|opravu,|
jestliže|náklady|přesáhnou|cenu|vozidla|nejvýše|
o|30|%.|Odhadovaný|roční|dopad|z|tohoto|ná-
roku|na|náhradu|obvyklé|ceny|věci|(při|zohled-
nění|účelných|nákladů|na|obnovu)|pak|vychází|
na|částku|230|mil.|kč|ročně|pro|celý|trh|pOV.

Fond zábrany škod

Je|jisté,|že|počínaje|rokem|2014|budou|všich-
ni| pojistitelé| provozující| pOV| odvádět| 3|%|
z|přijatého|pojistného|pOV|do|Fondu|zábrany|
škod|spravovaného|Čkp|(FZŠ).|podívejme|se,|
jakým| způsobem| lze| odhadnout| roční| přísun|
prostředků|do|tohoto|fondu.|pro|tento|odhad|
jsme|z|důvodu|nedostupnosti|údajů|o|přijatém|
pojistném|použili|údaje|o|předepsaném|pojist-
ném|včetně|jeho|rozložení|během|roku.|platí,|
že| předpis| v| 1.| čtvrtletí| roku| je| proti| rovno-
měrné|distribuci|předpisu|během|celého|roku|
vyšší| již| jen|pouze|mírně,| když|na|1.| čtvrtletí|
připadá|27|%|ročního|předepsaného|pojistné-
ho|pOV.|konkrétní|dělení|100%|ročního|pojist-
ného|na|jednotlivá|čtvrtletí|vychází|takto:
•||na| 1Q| připadá| 27|%| ročního| předepsaného|

pojistného;
•||na| 2Q| připadá| 25|%| ročního| předepsaného|

pojistného;|
•||na| 3Q| připadá| 24|%| ročního| předepsaného|

pojistného;
•||na| 4Q| připadá| 24|%| ročního| předepsaného|

pojistného.

Jelikož|není|k|dispozici|žádná|informace|o|při-
jatém|pojistném,|lze| jako|jeho|aproximaci|po-
užít|dostupný|údaj|o|předepsaném|pojistném.|
Toto| zjednodušení| podporuje| skutečnost,| že|
existující|dlužné|nebo|pozdě|uhrazené|pojistné|
nevykazuje| výrazné| sezonní| efekty.| Orientač-
ní| ukázka| možného| vývoje| inkasa| prostředků|
do| FZŠ| je| ukázána| pro| dvě| zvolené| varianty|
ročního|pojistného|pOV|v|Grafu|2.|Vývoj|inka-
sa|do|FZŠ|je|v|této|ukázce|kalibrován|variantou|
na|19|mld.|kč,|resp.|20,5|mld.|kč|(tj.|pro|mi-
nimalistickou| variantu| při| stagnaci| pojistného|
na|hodnotách|roku|2013|a|pro|variantu|pouze|
mírného|navýšení|pojistného|o|7,8|%,|přičemž|
ani| jeden| tento| scénář| nepokrývá| všechna|
kvantifikovaná|rizika|NOZ).

Paušální částky placené HZS

paušální|platba| jednotkám|HZS|za|každou|za-
počatou| motohodinu| zásahu| v| kompromisní|
výši| 5| 600|kč| znamená| za| odhadované| prů-
měrné|dvě|započaté|hodiny|zásahu|při|každé|
dopravní| nehodě| závazek| pojistitelů| ve| výši|
200|mil.|kč.|ukažme|si|nyní,|jak|se|k|této|část-
ce|dospělo|a| jak|odpovídá| již|v|minulosti|hra-
zeným|likvidačním|pracím|od|roku|2010|na|zá-
kladě| memoranda| mezi| HZS| a| Čkp.| původní|
analýza| provedených| refundací| likvidačních|
prací|z|dat|do|konce|3.|čtvrtletí|2012|ukazovala|
následující| výsledky| rozdělení| částky|hrazené|
pojistiteli| a| Čkp| jednotkám| HZS| při| zásazích|
u|škodních|událostí|pOV|(data|z|databáze|škod|
a|údajů|Čkp):
•||průměrná|refundace|HZS|vycházela|za|vypla-

cené|případy|ve|výši|ve|výši|cca|4|400|kč;
•||z|detailu|rozdělení|vyplývá,|že:
| •||50|%|vyplacených|nároků|HZS|nedosahuje|

částky|3|000|kč|(a|naopak|„druhých“|50|%|
částku|3|000|kč|překračuje);

| •||70|%|nároků|HZS|je|nižších|než|4|400|kč;
| •||87|%|nároků|nedosahuje|částky|7|000|kč.

Tyto|údaje|o|rozdělení|částek|placených|za|lik-|
vidační| práce| pak| byly| vstupem| pro| jedná-
ní| s| HZS| o| paušální| částce| pro| zjednodušení||

Graf 2: Odhad příjmů do Fondu zábrany škod v roce 2014
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Z| hlediska| ekonomiky| produktu| je| důležité|
zmínit,|že|na|začátku|padesátých| let|minulé-
ho| století| pojistné| za|pojištění| odpovědnosti|
z| provozu| osobního| automobilu| bylo| právní|
normou| stanoveno| na| 720| korun.| po| mě-
nové| reformě| v| roce| 1953| přepočtem| 1:5|
to| bylo| 144| korun,| a| tato| sazba| platila| ještě|
v|roce|1992.|po|listopadu|1989,|kdy|se|otevře-
la|ekonomika|se|všemi|pozitivními|i|negativní-
mi|důsledky,|se|situace|v|pojištění|motorových|
vozidel| prudce| zhoršila.| Tehdejší| monopol-
ní| provozovatel| Česká| pojišťovna| přicházel|

do|miliardových|ztrát,|a| tak|cenovým|šokem|
v| roce| 1993| upravil| sazby| pojistného| za| ha-
varijní|pojištění.|u|povinného|ručení|byl|však|
vývoj|jiný.|přestože|v|roce|1992|sazba|144|ko-
run| již| nestačila| pokrýt| ani| správní| náklady|
tohoto|odpovědnostního|pojištění,|Minister-
stvo| financí,| pod| které| spadala| pravomoc|
měnit|sazby|pojistného|za|zákonné|pojištění,|
zvolilo|místo|úpravy| cenovým|šokem| cestu|
postupného| narovnávání| těžce| deformova-
ného|tarifu.|Tento|postup|však|nepostačitel-
nost|principiálně|neřešil|a|pojištění|zůstávalo||

nadále|ztrátové.|každoroční|nárůst|pojistné-
ho|dokonce|ovlivnil|celostátní|únorový|index|
inflace| (pojistné| se| platilo| do| konce| února),|
což|svědčí|o|faktu,|že|problém|nebyl|v|žád-
ném|případě|triviální.

Povinné pojištění

proces| postupných| úprav| tarifu| byl| ukon-
čen| na| přelomu| nového| milénia,| kdy| došlo|
k| zásadní| změně| v| podobě| tohoto| pojištění.|

PROF. ING. JAROSLAV DAŇHEL, CSC. / VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Mezi|produkty|pojištění|odpovědnosti|za|škody|zaujímá|z|celospolečenského|hlediska|klíčové|
postavení|pojištění|odpovědnosti|za|škody|z|provozu|motorových|vozidel.|Zákonná|podoba|
tohoto|pojištění,|která|byla|zavedena|na|začátku|padesátých|let|minulého|století,|byla|ve|své|
době|jednou|z|nejmodernějších|právních|úprav|na|světě.|příspěvek|přináší|zamyšlení,|kam|
tento|produkt|směřuje.

ekonomiku PoJišTění odPovědnoSTi 
za škody čekaJí vážné Problémy

|| Na|aktuální|téma

vyúčtování,| kde| původní| představa| HZS|
ve| výši| 6| 900|kč| byla| výrazně| vyšší| než| prů-
měr|4|400|kč|vycházející|z|dat|o|realizovaných|
platbách| likvidačních|prací,| což|představovalo|
základ|pro|férové|nastavení|paušálu.

Argumenty HZS 

Argumentem| ze| strany| HZS| pro| navýšení|
na|paušál|6|900|kč|byla|skutečnost,| že|vedle|
likvidačních|prací|by|měli|pojistitelé|hradit|také|
záchranářské|práce|při| zásazích|u|dopravních|
nehod.| Výsledkem| společného| jednání| byla|
dohoda|na|kompromisní|částce|5|600|kč|(cca|
střed| mezi| návrhem| ČAp| ve| výši| 4| 400|kč|

a| představou| HZS| ve| výši| 6| 900| kč).| Z| ak-
tualizovaných| dat| databáze| škod| již| za| část|
roku| 2013| však| vychází| průměrná| refundace|
HZS|ve|výši|5|160|kč,|takže|došlo|v|čase|k|na-
výšení|refundovaných|částek|(proti|dřívějšímu|
průměru|4|400|kč).|Dále|u|kauz|refundovaných|
v|roce|2013|platí,|že:

•||50|%| vyplacených| nároků| HZS| nedosahuje|
částky| 3| 400|kč| (a| naopak| „druhých“| 50|%|
částku|3|400|kč|překračuje);

•||70|%|nároků|HZS|je|nižších|než|5|000|kč;
•||83|%|nároků|nedosahuje|částky|7|000|kč.

při| nastalém| posunu| již| vyplácené| průměrné|
částky|HZS|na|5|160|kč|je|dohodnutý|kompromis||

paušálu| 5| 600|kč| (kde| budou| navíc| zahrnuté|
vedle| likvidačních| i| záchranářské|práce)| tech-
nicky| odpovídající| a| přijatelný| pro| obě| strany|
s|očekávanou|redukcí|nákladů|o|26|mil.|kč|pro-
ti| alternativě| akceptace| prvního| návrhu| HZS.|
Celková| částka| tak| představuje| závazek| cca|
ve|výši|1%|pojistného|pOV.

Rekapitulace

Jestliže|již|za|ročník|vzniku|2012|vychází|com-
bined|ratio|ve|výši|103|%,|pak|pro|škodní|roč-
ník|2014,|kde|se|projeví|všechny|tři|výše|vy-
jmenované|vlivy|s|kvantifikovanými|riziky|pro|
navýšení|závazků,|dojde|při|neměnné|výši|po-
jistného|ke|zhoršení|combined| ratio|na|hod-
notu|119|%|(viz|Tabulka|1).|Jsem|přesvědčen,|
že| takto|vysoká| technická|ztráta|by|svědčila|
pro|jasnou|nepostačitelnost|stávajících|sazeb|
pojistného|od|roku|2014,|a|není|proto|překva-
pivé,| že| vedle| dalších| příprav| na| implemen-
taci| NOZ| a| zavedení| FZŠ| musejí| pojistitelé|
zvažovat|výši|konkrétních|úprav|sazeb|pojist-
ného|tak,|aby|combined|ratio|hodnotu|100|%|
nepřesahovalo. 

Tabulka 1
Částka v mil. Kč Combined ratio (CR)

Objem škod před NOZ  
na škodní ročník 13 727 103 % CR před NOZ

Vliv|NOZ 2|271 12|% Navýšení CR z NOZ

Vliv|FZŠ 600 3|% Navýšení z FZŠ

Vliv|paušálních|náhrad|placených|HZS 200 1|% Navýšení z paušálních náhrad

Navýšení|závazků 3|071 119|%
Celkem odhadované CR v 2014 
při stávajícím pojistném
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Od|roku|2000|se|ze|zákonného|změnilo|v|po-
jištění| povinné,| a| to| znamenalo| opuštění|
monopolu| jediného| pojistitele| a| vytvoření|
konkurenčního| prostředí| pro| vybrané| licen-
cované| pojišťovny.| Nutno| poznamenat,| že|
na|tuto|změnu|byl|vyvíjen|jistý|tlak|ze|strany|
eu| v| rámci| harmonizace| legislativního| rám-
ce|do|integračního|celku|přijímaných|nových|
členských| států.| předchozí| zákonná| forma|
pojištění| nebyla| považována| za| dostatečně|
tržně|konformní.

Cenová válka

Nicméně|ani|po| tomto|historickém|mezníku|
čeští| zákonodárci| nepovažovali| za| vhodné,|
aby| se| tarif| pojistného| za| povinné| pojištění|
upravil| v| rámci| tržní| spontaneity,| a| stanovili|
tříletý| cenový| koridor,| ve| kterém| se| sazba|
pojistného| licencovaných| pojišťoven| mohla|
pohybovat.|po|skončení|tříleté|regulace|však|
pojišťovny|možnosti|upravit|tarif|podle|princi-
pu|ekvivalence|stejně|v|silně|konkurenčním|
prostředí|nevyužily.|Na|přelomu|první|dekády|
se|pak|toto|pojištění|stalo|předmětem|ostré|
cenové|války,|které|dovedla|obecně|pozitivní|
prvek|tržní|konkurence|až|do|negativní|fáze.|
Což|je|s|podivem|o|to|více,|že|v|průběhu|de-
kády|došlo|k|některým|na|pojistitelích|nezá-
vislým|opatřením,|která|ve|svých|důsledcích|
působila|na|zvýšení|škodního|průběhu|pojiš-

těni.| Za| všechny| vzpomeňme| čtyřnásobné|
zvýšení| položek| odškodňujících| bolestné|
a| ztížení| společenského| uplatnění| u| zraně-
ní| při| dopravních| úrazech| a| také| významné|
zvýšení|odškodnění|pozůstalých|po|obětech|
dopravních|nehod.|

Lobbistické požadavky 

Tarif| pojistného| za| pojištění| odpovědnos-
ti| z| provozu| motorových| vozidel| se| tedy|
v|současnosti|nachází| ve|stavu,|který|ovliv-
nily|předchozí|deformace|a|v|poslední|době|
cenová| válka,| a| je| tedy| již| z| těchto| důvodů|
nezbytné| sazby| pojistného| narovnat.| A| aby|
toho| nebylo| málo,| objevují| se| nové| skuteč-
nosti,|které|mohou|mít|pro|ekonomiku|toho-
to|pojištění|do|budoucna|možná|i|fatální|dů-
sledky.|Již|realitou|je|prosazení|lobbistického|
požadavku| na| financování| nákladů| zásahů|

Hasičského|záchranného|sboru|ČR|u|doprav-
ních|nehod|a|odvod|3|%|z|inkasovaného|po-
jistného|z|tohoto|pojištění|ve|prospěch|Fon-
du| zábrany| škod| pro| HZS| a| jednotky| sborů|
dobrovolných| hasičů| obcí,| eventuálně| další|
prevenci.| Zařazení| příslušného| ustanovení|
do| zákona| o|pojišťovnictví| bylo| diskutováno|
v|poslanecké|sněmovně|ne|právě|nejkompe-
tentněji.|

Finanční negramotnost 
politiků

problematika| pojišťovnictví| je| nepochybně|
velmi| složitá,| nicméně| některé| v| médiích|
uveřejněné|názory|naznačují,|že|problém|ade-
kvátní|finanční|gramotnosti|postihuje|i|patra|
vysoké|politiky.|poslanci| v| debatě|poukazo-
vali|na|vysoké|zisky|pojišťoven|velmi|přímo-
čaře|–|rozdílem|mezi|inkasovaným|pojistným|
a|výplatami|pojistných|plnění|v|běžném|roce.|
přestože|stejnou|chybu|udělal|Nejvyšší|kon-
trolní| úřad| ve| druhé| polovině| devadesátých|
let|při|kontrolní|akci|v|České|pojišťovně,|v|re-
alitě|takto|dedukovat|výši|zisku|u|tohoto|pro-
duktu| zkrátka| nelze,| tak| jednoduše| bohužel|
pojišťovnictví|nefunguje.|pro|pojistný|byznys|
je|charakteristické|závažné|časové|zpoždění|
nároků| poškozených| oproti| pojistnému,| jež|
bylo| pojišťovnami| vybráno| v| běžném| roce,|

ve|kterém|došlo|k|pojistné|události.|Jedná|se|
především|o|zpoždění|nákladů|na|odškodně-
ní|trvalých|následků|tělesného|poškození,|vý-
platu|nadále|ucházejících|výdělků| (tzv.| rent)|
apod.,| které|v| současnosti| progresivně| ros-
tou|a|dle|mého|názoru|se|v| relativně|krátké|
době|projeví|v|hospodaření|pojišťoven|do|té|
míry,|že|mohou|zatím|na|první|pohled|pozitiv-
ně|se|jevící|rozdíl|zcela|obrátit.|

Negativní dopad NOZ

Asi|nejzávažnější|důsledky|pro|ekonomiku|po-
jištění|v|příštím|roce|bude|mít|v|tomto|ohledu|
negativní| vliv| nového| občanského| zákoníku,|
který| bude| znamenat| vnesení| vysoké| míry|
subjektivity|do|odškodňování|z|titulu|pojiště-
ní|odpovědnosti|za|škody.|Zásadní|proměnou|
projde|především|přístup,|jak|se|bude|nově|ur-
čovat|výše|náhrady|a|komu|bude|tato|náhrada|

náležet.|problém|bude|zřejmě|s|obtížně|kvan-
tifikovatelnými|nefinančními|újmami|a|pojmy|
typu|zásada|slušnosti,|duševní|útrapy,|ztráta|
radosti| atd.,| jež| budou| muset| nejprve| projít|
v|tomto|ohledu|asi|náročnými|soudními|proce-
sy|a|precedenty.|platí|to|obecně|pro|všechny|
odpovědnostní| produkty.| Největší| dopad| to|
ovšem|bude|mít|na|odškodňování|právě|z|ti-
tulu| odpovědnosti| za| škody| způsobené| pro-
vozem|motorového|vozidla.|Odborníci|v|tomto|
kontextu|dokonce|hovoří|o|možném|nárůstu|
v|řádu|miliard|kč.

Potřeba funkčního pojištění

pojišťovny|vědomé|si|výše|popsaných|fakto-
rů|tak|v|tomto|duchu|přistupují|ke|zvyšování|
tarifů| pojistného| pro| produkt| povinného| ru-
čení|pro|rok|2014|a|přes|evidentní|opatrnost|
v|tomto|počínání|sklízejí|kritiku|nejen|od|kli-
entů.|přitom|především|klienti,|ale|nejen|oni,|
by|měli|mít|eminentní|zájem|na|tom,|aby|po-
jištění|jako|nástroj|eliminace|důsledků|naho-
dilosti|dobře|fungovalo.|To|je|ovšem|možné|
pouze|tehdy,|že|bude|platit|princip|ekvivalen-
ce,|tedy|že|pojišťovny|budou|mít|možnost|si|
ze|svých|příjmů|vytvořit|dostatečný|prostor|
pro| reálnou| výplatu| pojistných| plnění| podle|
spravedlivých|nároků|pojištěných. 
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Problematika pojišťovnictví je nepochybně velmi 

složitá, nicméně některé v médiích uveřejněné 

názory naznačují, že problém adekvátní finanční 

gramotnosti postihuje i patra vysoké politiky.
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Co je to havarijní pojištění? 

Myslíte| si,| že| je| tato| otázka| bezpředmětná?|
Že|všichni|vědí,|co|je|havarijní|pojištění|(HAV)?|
Souhlasím,|ale|jen|částečně.|už|nějakou|dobu|
se| na| trhu| roztrhl| pytel| s| tzv.| „připojištěním|
zdarma“| k| povinnému| ručení| (střet| se| zvěří,|
živelné| škody,| úraz| dítěte| atd.).| Jedná| se| sa-
mozřejmě| také| o| havarijní| pojištění,| je| však|
otázkou,| zdali| je| na| toto| pojištění| alokováno|
pojistné,|nebo|jsou|jen|vypláceny|škody|z|od-
větví|havarijního|pojištění.|Tedy|pro|účely|toho-
to| článku| je| havarijním| pojištěním| uvažováno|
vše,|co|chrání|vůz,|vybavení|a|„posádku“|bez|
ohledu|na|to,|zdali|je|toto|vykázáno|za|pojistné,|
nebo|je|to|zadarmo,|a|zdali|se|na|to|vytváří|se-
parátní|smlouva,|či|nikoliv.

Vývoj havarijního pojištění 

Data|o|havarijním|pojištění| jsou|pro|pojišťov-
ny|dostupná|v|omezeném|členění|v|porovnání|
s| povinným| ručením.| Mnoho| znaků| pozoro-
vaných| v| pOV,| zejména| snižování| pojistného|
a|růst|počtu|smluv|v|posledních| letech,|však|

platí|i|pro|HAV.|přestože|počet|smluv|v|havarij-
ním|pojištění|v|posledních|letech|strmě|rostl|–||
–|až|o|14%,|celkový|objem|pojistného|klesal.|
Z| jednoduchého|srovnání|znázorněného|Gra-
fy 1|a|2|je|viditelné,|že|tlak|na|cenu|je|enormní|
a|že|si|pojišťovny|snížily|svoji|„marži“|o|mnoho|
procent.|Nechci|přímo|psát|o|20|%,|ale|je|to|dost.||
pokud|se|podíváme|na|Graf 3,|zjistíme,|že|ná-
klady|na|škody|oproti|roku|2010|(výše|nákladů|
na|škody|přes|11|mld.|kč)|byly|v|letech|2011|
a| 2012| celkově| nižší| (mezi| 10–11| mld.| kč).|
Rok|2013|se|však|znovu|(odhadem)|navýší|nad|
hladinu|11|mld.|kč.|Tedy|škodní|procento|se|
pohybuje|mezi|75–80%.|

Náklady na správu a úpis 
smluv

počty|nahlášených|pojistných|událostí|nekle-
sají,|a|tak|obecně|pracnost|na|straně|likvidace|
bude|asi|podobná| jako|v|předchozích| letech.|
A| je|dokonce|možné,|že|v| letošním|roce|do-
jde| k| nárůstu| počtu| nahlášených| pojistných|
událostí| –| a| to| až| za| hranici| 470| tisíc.| Navíc|
z| rostoucího| počtu| smluv| dovozuji,| že| ani|
nákladovost| na| správu| smluv,| zasílání| před-
pisů| pojistného| a| kontaktní| centrum| nebu-
de|klesat.|pořizovací|náklady|se|v| tuto|chvíli|
procentně|nesnižují|a|zůstávají|na|úrovni|přes|
21|%|z|netto|předepsaného|pojistného.|Jejich|
nominální|roční|výše|je|přes|2,6|mld.|kč.|

Havarijní pojištění pod tlakem

Z|výše|uvedeného|se|dá|předpokládat,|že|zis-
kovost| produktu| havarijního| pojištění| je| pod|
velkým| tlakem| a| je| zde| velmi| blízká| paralela|
k|pOV|a| jeho| finančním|problémům.|A| z| po-
hledu| progresu| ztrátovosti| se| u| HAV| možná|

rýsuje| ještě| závažnější| problém!| komplikace|
jsou| již| viditelné| i| v| samotných| pojišťovnách,|
kde|ve|výročních|zprávách|za|roky|2011|a|2012|
jsou| informace| o| kombinovaných| škodních|
procentech|vysoko|nad|100|%,|tedy|tak|vyso-
ko,|že|ani|výnosy|z|investic|v|řádu|3–4%|z|výše|
pojistného| nepokryjí| tuto| ztrátu.| pojišťovny|
mají|vesměs|horší|ziskovost|za| rok|2012|než|
2011!|Samozřejmě|zde|můžeme|polemizovat,|
zdali| všechny| závěry| jsou| přesné,| správné,|
nejsou-li| to| „jen“| účetní| dopady| a| ziskovost|
je|jiná…|přeci|jen|je|však|v|datech|již|od|roku|
2008|jasně|viditelný|stálý|negativní|trend.

Co je příčinou?

Myslím|si,|že|podobně|jako|u|ostatních|druhů|
pojištění|je|prapříčinou|finanční|krize,|která|za-
čala|v|roce|2008.|Do|roku|2008|si|lidé|kupovali|
od| agentů| pojistky| a| neřešili| (zobecňuji),| co|
všechno|smlouvy|obsahují|a|na|co|jsou|pojiš-
těni.|po|roce|2008|se|začali|více|zabývat|tím,|
co| si| za| pojistku| pořídí| a| jak| je| výhodná.| Šlo|
by|také|jednoduše|napsat,|že|příčinou|daného|
stavu| je| cenová| válka| ve| vysoce| konkurenč-
ním|prostředí.|pravdou|však| je,|že|do|situace|
se|dostaly|pojišťovny|samy!|A| to|svojí| reakcí|
na|pokles|cen|aut.|Svoji| roli|pak| také|sehrála|
zvýšená|finanční|gramotnost|klientů.|

Produkty

produkty|na|trhu|HAV|(teď|neuvažuji|připojiště-
ní|k|pOV)|tvoří|výpočet|pojistného|na|základě|
ceny| vozidla.| Tedy| cena| auta| je| jeden| ze| zá-
kladních|parametrů|výpočtu|i|přesto,|že|vlast-
ně| pojistné| události,| které| nastanou,| nemají|
s|cenou|auta|jako|takovou|skoro|nic|společné-
ho.|Cena|opravy|auta|je|dost|nezávislá|na|tom,|
za| kolik| se| auto| koupilo.| pouze| odvozeně| se|
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V|návaznosti|na|předchozí|úvahy|tohoto|souhrnného|bloku|k|pojištění|aut|a|implementace|
nového|občanského|zákoníku|bych|se|rád|zaměřil|na|téma|havarijního|pojištění.|Je|havarijní|
pojištění|pod|stejným|tlakem|dodatečných|nákladů|na|škody|jako|povinné|ručení|(pOV)?|Je|pro|
pojišťovny|havarijní|pojištění|stejným|strašákem,|nebo|bezproblémovým|ziskovým|produktem?|
Co|se|řeší|v|havarijním|pojištění?|Na|to|vše|bych|rád|v|článku|odpověděl|a|ukázal,|jaké|nás|
čekají|v|nejbližší|době|vyhlídky.

Je HavariJní PoJišTění Pod STeJným 
Tlakem Jako Povinné ručení?  

Graf 1: Počet smluv v HAV
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Rok|2013|je|zde|prezentován|30.|6.|2013.
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od| ceny| auta| vypočítávají| pojistná| plnění| při|
tzv.| „totálce“| nebo| úplném| odcizení.| Odvo-
zeně|proto,|že|se|stejně|vezme|aktuální|cena|
auta|a|ne|cena|„z|faktury“|při|nákupu,|pokud|
si| klient| nezakoupil| produkt| GAp.| A| přestože|
v| letech| 2008–2009| došlo| k| poklesu| cen| vo-
zidel,| tak| pojistné| sazby| za| havarijní| pojištění|
na|tento|trend|nereagovaly|tím,|že|by|se|navý-
šily.|A|to|z|důvodu,|že|pojišťovny|předpokládaly|
opětovné|navýšení|cen|aut|anebo|z|důvodu,|že|
očekávaly|nové|klienty,|kteří|nebudou|mít|tako-
vou|škodní|potřebu.|Jak|je|vidět,|nic|z|toho|se|
však|nestalo.|Došlo|pouze| k| tomu,| že| se| trh|
ustálil|na| jiných|nižších|sazbách,|kde|se|dnes|
obchoduje.|Jestliže|v| roce|2008|byla|průměr-
ná|cena|sjednané|havarijní|pojistky|vysoko|nad|
13| 000|kč| ročně,| dnes| je| to| podle| statistiky|
ČNB| (za| rok|2012)|určitě|pod|9|000|kč.|Tedy|
celkem|se|úpis|snížil|o|30|%|nebo|více,|a|při-
tom|škody|zůstávají|stále|na|podobné|úrovni.

Portfolio
I|v|portfoliu|se|dají|najít|příčiny|poklesu|prů-
měrného| pojistného.| Ačkoli| mají| pojišťovny|
nastaveny| mechanizmy| k| navyšování| po-
jistného| z| důvodu| škody| (škodní| frekvence|
u|HAV|je|více|než|30|%),|tak|pojistné|v|kmeni|
je|spíše|zlevňováno,|a|to|druhou|stranou,|přes|

snižování|ceny|auta|a|přepočítávání|si|pojistky|
podle|tohoto|parametru.

Klienti
příčiny|snížení| ceny|pojistného|se|dají| samo-
zřejmě|hledat|i|na|straně|tlaku|spotřebitelů,|ne|
pouze| na| straně| pojišťoven.| Investice| do| no-
vého| auta,| kdy| se| primárně| uplatňuje| prodej|
havarijní| pojistky,| je| nemalá,| a| tím| očekávání|
cen|okolních|služeb| je|takové,|že|nesmí|moc|
zatížit| rodinný| nebo| firemní| rozpočet.| Tedy|
ceny|pojistek|leasingových|nebo|firemních|ob-
chodů|také|klesají|s|tím,|jak|klienti|chtějí|nižší|
a|nižší|splátky.|

Dodavatelé
Další| a| nemalou| příčinou| je| i| změna| obchod-
ního| modelu| prodejců| automobilů,| kteří| se|
z|pouhých|„prodejců|aut“|změnili|na|„správce|
provozu|auta“|a|i|oni|tedy|klientům|umí|poradit|
výhody|kvalitní|havarijní|pojistky,|a|tím|i|navý-
šení|oprávněných|pojistných|nároků.

Co s tím?

Zatím|stále|pojišťovny|mohou|„žít“|z|vyšších|
sjednaných| pojistných| v| minulosti.| Tím,| že|
nově|sjednané|smlouvy|mají|nižší|pojistné|než|
smlouvy| již| v| kmeni| zastoupené,| tak| stejně|
jako|u|pOV|platí,|že|i|pokud|by|nyní|pojišťovny|
zamezily|dalšímu|snižování|pojistného|a|pojist-
né|pro|nový|obchod|zůstalo|na|současné|úrov-
ni,|s|postupnou|obměnou|kmene|bude|celko-
vý| objem| pojistného| dále| klesat.| Oproti| pOV|
je|přitom|trh| jako|celek| i|většina| jednotlivých|
pojistitelů|již|nyní|v|tomto|odvětví|ve|větší|ztrá-
tě.|Vzhledem|k|tomu,|že|se|tato|situace|dotýká|
prakticky|celého|trhu,|pojišťovny|se|budou|mu-
set|pokusit|tento|trend|zvrátit.|Nestačí|pouze|
zastavit| propad| pojistného| nového| obchodu,|
ale|je|nutné|změnit|trend|a|pojistné|postupně|
navyšovat.| posun| od| prohlubujících| se| ztrát|
k| zisku| zřejmě| bude| vyžadovat| navyšování|
pojistného|u|nových|smluv.|kromě|toho|by|se|
pojišťovny|měly|zaměřit|na|pokračování|v|op-
timalizaci| svých| interních| nákladů| a| snižovat|
nákladovou|marži.|Není|určitě| tajemstvím,|že|
i| náklady| na| výplaty| pojistných| událostí| bude|
nutné| optimalizovat| (odhalování| pojistných|
podvodů,| spolupráce| se| servisy| na| snižování|
vícenákladů,| sledování| úhrad|náhradních|dílů,|
používání| aftermarketových| dílů,| neznačko-
vých|servisů|atp.).

Nekalé jednání řidičů

Na| rozdíl| od| povinného| ručení| je| automobil|
jako| takový| předmětem| pojištění,| a| proto| je|
havarijní|pojištění|daleko|náchylnější|ke|zneu-
žití|ze|strany|klienta.|Auta,|která|vstupují|do|ha-
varijního|pojištění,|již|mohou|mít|různé|defekty,|

o|nichž|majitel|ví,|pojišťovna|však|nikoli.|Navíc|
po| pořízení| havarijního| pojištění| může| klesat|
klientovo|úsilí|o|bezpečnou|jízdu|a|o|prevenci|
proti|odcizení,|protože|ví,|že|v|případě|nehody|
nebo|odcizení|bude|škoda|zaplacena|pojišťov-
nou.| Je| nepravděpodobné,| aby| konkurence|
na|trhu|v|nejbližší|době|klesla.|klienti|se|naučili|
požadovat|to,|co|opravdu|potřebují,|a,|i|když|se|
ekonomické|klima|v|následujících|letech|zlep-
ší,|nebudou|ochotni|platit|pojišťovnám|za|služ-
by,|které|nepotřebují.|pojišťovny|také|pravdě-
podobně|nepoleví|v|boji|o|tržní|podíl.|proto|se|
zdá,|že|budou|muset|přistoupit|ke|konstrukci|
daleko| sofistikovanějších| kontraktů| a| nástro-
jů,| jež|v|sobě|budou|mít|zabudovány|pobídky|
omezující|nekalé|jednání|klientů,|ať|už|při|vstu-
pu|do|pojištění|nebo|během| jeho| trvání.|prv-
ními|vlaštovkami|z| této|kategorie| je|zavedení|
vstupních|prohlídek|nebo|cenové| zvýhodnění|
řidičů,|kteří|řídí|bezpečně.|

Práce s kmenem

Dalším|aspektem,| jenž|by|mohl| trhu|pomoci,|
je|důsledná|práce| s| kmenem|klientů.| Tím|se|
samozřejmě|dá|snížit|škodovost,|a|to|i|přesto,|
že,| jak| jsem| již| psal| v| předchozí| části,| klienti|
si| „vyslevňovávají“| smlouvy| přes| cenu| auta.|
Je| všeobecně| známo,| že| nová| auta| mají| niž-
ší|škodní|frekvenci|a|nárůst|škod|je|až|někde|
od|třetího|roku,|kdy|cena|auta|je|již|na|40–50|%|
jeho|pořizovací| ceny,| ale|havarijní| pojistka|by|
měla|mít|(možná)|cenu|i|o|20–30%|vyšší|než|
u|nového|vozidla.|Realita| je|však| jiná,| tedy| je|
nutné|o|této|nelogičnosti|v|kmenech|přemýš-
let.|Vyřazení|ceny|auta|z|výpočtu|výše|pojistné-
ho|by|tak|dle|mého|názoru|přicházelo|do|úvahy|
jako|jedna|z|alternativ|pro|konsolidaci|trhu|HAV.

Výhled do budoucna 

před|pojišťovnami|stojí|nelehký|úkol,|a|to|jak|
zvýšit| pojistné,| snížit| náklady,| udržet| atrak-
tivitu| a| v| konečném| důsledku| udržet| kvalitu|
produktu,|který|je|mezi|klienty|velmi|oblíbený|
a|vnímaný|jako|nezbytný|pro|nějakou|část|„ži-
vota| jejich| motorového| miláčka“.| Je| nespor-
nou| výhodou,| že| přicházející| nový| občanský|
zákoník|nepřináší|žádné|výrazné|změny|v|ob-
lasti|změny|v|rizikovosti|produktu.|pouze|zatíží|
pojišťovny| většími| administrativními| náklady|
na|změnu|smluvních|podmínek|a|dokumentů.|
Na|druhou|stranu|je|jistě|nutné|počítat|s|navý-
šením|nákladů|na|produkt| z| důvodu|alokace|
rizikového|kapitálu|a|v|případě|nedostatečné|
ziskovosti| požadavky| na| kapitál| ještě| vzros-
tou.|A|pokud|bude|cca|od| roku|2016|schvá-
len|a|aplikován|koncept|Solvency|II,|bude|pro|
pojišťovny|zanedlouho|havarijní|pojištění|ještě|
větším|oříškem,|než|se|dnes|zdá.| |

Graf 3: Náklady na škody 

12

10

8

6

4

2

0
2010 2011 2012 2013

Zdroj:|ČNB,|odhad|autora

Rok|2013|je|zde|prezentován|30.|6.|2013|a|v|případě|nákladů|
na|škody|jako|odhad|celého|roku|šrafovaným|sloupečkem.

[v
|m

ili
ar

dá
ch

|k
č]

[v
|m

ili
ar

dá
ch

|k
č]

Graf 2: Celkový objem pojistného
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Rok|2013|je|zde|prezentován|30.|6.|2013|a|v|případě|předpisu|
pojistného|jako|odhad|celého|roku|šrafovaným|sloupečkem.
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Kde se pojistný trh v ČR 
nachází?

Než| přistoupíme| k| vlastnímu| tématu| tohoto|
příspěvku,| kterým| je| povinnost| stanovená|
§| 2789| zák.| č.| 89/2012| Sb.,| občanský| záko-
ník|(dále|jen|„NOZ“),|je|třeba|si|připomenout||
situaci| na| pojistném| trhu,| zejména| v| ob-
lasti| životního| pojištění.| Dle| statistiky| ČAp|
za| rok| 2011| je| roční| produkce| životního| po-
jištění| v| kusech|na|pěkných|14|%|celkového|
objemu| těchto| smluv.| Bylo| by| tedy| logické|
očekávat,| že| celkový| počet| smluv| životního|
pojištění|bude|zhruba|následující:|

Rok Nový obchod ŽP 
v kusech PS

Celkový počet PS 
ŽP v kusech1

2011 1|037|257 8 971 069

2010 1|031|515 7|933|812

2009 928|883 6|902|297

Avšak|realita|je|jiná.|Z|následující|tabulky|reál-
ného|vývoje|pojistného|trhu|Žp|je|zřejmé,|že|
i|přesto,|že|zprostředkovatelé|„dělají,|co|mo-
hou“,|pojišťovnám|to|mnoho|nepřináší.

Rok Nový obchod ŽP 
v kusech PS

Celkový počet PS 
ŽP v kusech

2011 1|037|257 6 720 018

2010 1|031|515 6|863|042

2009 928|883 6|902|297

Znepokojující disproporce

Není| tajemstvím,|že|klamavá|prezentace|po-
jistných| produktů,| zejména| rezervotvorných|
pojištění|typu|investičního|životního|pojištění|
a|„mis-selling“|–|zprostředkování|nevhodných|

finančních|produktů| jsou|více|než|aktuálními|
tématy|v|oblasti|zprostředkování|pojištění.|Ač|
je| průměrná| délka,| na| kterou| jsou| uzavírány|
„typické“|smlouvy|investičního|životního|po-
jištění|v|ČR|samostatnými| zprostředkovateli,|
okolo| třiceti| let,| dožívá| reálně| „průměrná“|
životní|smlouva|jen|cca|pěti| let.|To|je|znepo-
kojující| disproporce,| a| to| zejména| z| pohledu|
klienta,| který| tak| používá| dlouhodobé| inves-
tiční|životní|pojištění|za|účelem|krátkodobého|
zhodnocení|peněžních|prostředků,|ale|i|z|hle-
diska|výpočtů|profitability|produktů|pojišťov-
ny.|kdo|z|takto|uzavřených|životních|pojištění|
profituje,|pak|asi|není|třeba|rozebírat.|V|tomto|
kontextu| je| pak|otázkou,| zdali| není|mnohem|
důležitější| zaměřit| se| na| obecnou| finanční|
gramotnost| české|populace|než|na| formaliz-
mus|typu|„předejte|klientovi|další|papír“,|kte-
rý|zákonodárce|zvolil,|popřípadě|měl|v|úmyslu|
(neschválená|novela|z.|č.|38/2004|Sb.,|zákon|
o| pojišťovacích| zprostředkovatelích| a| samo-
statných| likvidátorech| pojistných| událostí,|
dále| jen|ZopZ).|Je|nezbytné|vzít|v|úvahu,|že|
klient| je|svéprávná|osoba2|nadaná|autonomií|
vůle,|ke|které|je|tak|třeba|přistupovat,|a|není|
možné|ji|proti|této|její|vlastní|vůli|chránit.|Sou-
časně| však| platí| vyvratitelná| domněnka,| že|
klient| je|v|postavení|„slabší|strany“3,|a|tudíž|
požívá|zvýšené|ochrany.|Bude|mít|tedy|NOZ|
vliv| i| na|„kvalitu“| zprostředkování|pojistných|
smluv?

Informovanost nade vše? 

ustanovení| §| 2789| odst.| 1| NOZ| stanoví:|
„Musí-li|si|pojistitel|být|při|uzavírání|smlouvy|
vědom| nesrovnalostí| mezi| nabízeným| pojiš-
těním| a| zájemcovými| požadavky,| upozorní|
ho|na|ně.“|Toto|ustanovení|pak|dále|stanoví,|
že| se| „vezme| v| úvahu,| za| jakých| okolností|

a|jakým|způsobem|se|smlouva|uzavírá,|jakož|
i| to,| je-li| druhé| straně| při| uzavírání| smlou-
vy| nápomocen| zprostředkovatel| nezávislý|
na| pojistiteli“.| Jedná| se| o| zcela| novou| upo-
zorňovací| povinnost,| kterou| nestanovil| zák.|
č.|37/2004|Sb.,|o|pojistné|smlouvě| (dále| jen|
„ZpS“)|ani|zák.|č.|40/1964|Sb.,|občanský|zá-
koník,|který|upravoval|pojištění|do|roku|2005.|
Co|je|důvodem|této|nové|povinnosti|pro|pojis-
titele?|pojistitel|je|odborníkem4|v|úzce|specia-
lizovaném|odvětví|pojišťovnictví,|a|tudíž|jeho|
postavení| při| uzavírání| pojistné| smlouvy| je|
fakticky|silnější|než|postavení|zájemce|o|po-
jištění|–|pojistníka,|bez|ohledu|na|skutečnost,|
zda|pojistník|je|spotřebitelem5,|či|nikoliv.

Informační povinnost dle zvláštního 
předpisu
Tato| upozorňovací| povinnost| jde| nad| rá-
mec| informační| povinnosti,| kterou| upravuje|
§| 2760| NOZ| –| „pojistitel| sdělí| před| uzavře-
ním|smlouvy|zájemci|o|pojištění|údaje,|jejichž|
rozsah| a| způsob| předání| stanoví| jiný| zákon|
upravující| pojišťovnictví.| To| platí| i| o| skuteč-
nostech,|k| jejichž|změně|dojde|za|trvání|po-
jištění.“|Jedná|se|o|odkaz|na|úpravu|veřejno-
právní|povahy,|která|je|nyní|obsažena|v|§|65|
až| §| 67| ZpS.| Jelikož| NOZ| ruší| s| účinností|
od| 1.| 1.| 2014| také| ZpS,| předpokládalo| se|
přijetí|či|novela|jiného|zákona,|který|by|nově|
stanovil|informační|povinnosti|pojistitele.|Mi-
nisterstvo| financí| se| naprosto| nekoncepčně|
pokusilo| včlenit| rozsáhlou| informační| povin-
nost| pojistitele| do| novely| ZopZ,| která| však|
v|důsledku|rozpuštění|poslanecké|sněmovny|
nebyla|schválena.|S|nejvyšší|pravděpodobně|
tedy|od|1.|1.|2014|nastane|situace,|že|žádný|
zvláštní| zákon| nestanoví| informační| povin-
nost|pojistitele,|ač|je|tato|stanovena|Směrnicí|
evropského| parlamentu| a| Rady| 2002/83/eS|
o|životním|pojištění.|

MONIKA HEREŠOVÁ / TOMÁŠ PASTERNAK / ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S.

Z|hlediska|nového|občanského|zákoníku|má|zaznamenávání|potřeb|pojistníka|souvislost|mimo|
jiné|s|povinností|pojistitele|upozornit|zájemce|o|pojištění|na|nesoulad|mezi|jeho|požadavky|
a|nabízeným|pojištěním.|Následující|článek|toto|komplikované|téma|blíže|analyzuje.

PoTřeby a Požadavky:  
oboJe, či Pouze Jedno? ale kTeré…

1|||Jedná|se|o|orientační|výpočet,|jenž|nezohledňuje|dožití|či|ukončení|pS|smrtí|pojištěného.
2|||§|4|NOZ|–|Má|se|za|to,|že|každá|svéprávná|osoba|má|rozum|průměrného|člověka|i|schopnost|užívat|jej|s|běžnou|péčí|a|opatrností|a|že|to|každý|od|ní|může|v|právním|styku|důvodně|očekávat.
3|||§|433|odst.|2|NOZ|–|Má|se|za|to,|že|slabší|stranou|je|vždy|osoba,|která|vůči|podnikateli|v|hospodářském|styku|vystupuje|mimo|souvislost|s|vlastním|podnikáním.
4|||§|433|odst.|1|NOZ|–|kdo|jako|podnikatel|vystupuje|vůči|dalším|osobám|v|hospodářském|styku,|nesmí|svou|kvalitu|odborníka|ani|své|hospodářské|postavení|zneužít|k|vytváření|nebo|k|využití|závislosti|

slabší|strany|a|k|dosažení|zřejmé|a|nedůvodné|nerovnováhy|ve|vzájemných|právech|a|povinnostech|stran.
5|||§|419|NOZ|–|Spotřebitelem|je|každý|člověk,|který|mimo|rámec|své|podnikatelské|činnosti|nebo|rámec|samostatného|výkonu|svého|povolání|uzavírá|smlouvu|s|podnikatelem|nebo|s|ním|jinak|jedná.
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Informační povinnost dle NOZ
Informační| povinnosti| podnikatele| obecně|
upravuje| samotný| NOZ.| V| případě| pojistných|
smluv| uzavíraných| se| spotřebitelem| NOZ| vý-
slovně|upravuje|v|obecném|ustanovení|§|1811|
obsah| a| náležitosti| sdělení| podnikatele| před|
uzavřením|smlouvy.|u|pojistných|smluv|uzaví-
raných|distančním|způsobem|se|spotřebitelem|
(tj.| prostřednictvím| prostředku| komunikace|
na|dálku|–|e-mail,|telefon,|direct|mail)|upravu-
jí|náležitosti|sdělení|zejména|§|1820,|§|1824,|
§| 1844| a| §| 1845| NOZ.| Informační| povinnost|
je| v| případě| pojistných| smluv| uzavíraných| se|
spotřebitelem| mimo| obchodní| prostory,| tj.|
mimo|prostor|obvyklý|pro|podnikatelovo|pod-
nikání| (např.| uzavření| smlouvy| v| domácnosti|
pojistníka,|v|restauraci,|v|dočasném|stánku|pro|
prodej|pojištění|v|nákupním|centru),|upravena|
§|1828|NOZ.|Můžeme| tedy|pouze|doufat,| že|
zákonodárce| při| přípravě| jiného| zákona,| který|
má|upravit|informační|povinnosti|pojistitele|dle|
§| 2760| NOZ,| vezme| shora| uvedenou| úpravu|
do| úvahy| a| tento| zvláštní| zákon| doplní| infor-
mační| povinnosti| pojistitele| v| souladu|s|úpra-
vou|NOZ.|Zákonodárce|by|měl|rovněž|důsledně|
respektovat|rozdíly|mezi|požadavky|na|sdělení|
informací|v|(i)|písemné|formě,|(ii)|textové|podo-
bě,|(iii)|na|papíře|či|(iv)|pevném|nosiči|dat.

Povinnost k pravdivým odpovědím
Tato| upozorňovací| povinnost| dle| §| 2789|
odst.| 1| NOZ| jde| též| nad| rámec| povinnosti|
pojistitele|k|pravdivým|a|úplným|odpovědím|
na|písemné|dotazy|zájemce,|která|je|uprave-
na|v|§|2789|odst.|2|NOZ.|povinnost| k|prav-
divým| odpovědím| dle| §| 2789| odst.| 2| NOZ|
textově| vychází| ze| stávajícího| ustanovení|

§|23|odst.|2|ZpS.|Rozhodující| je,|že|dotaz| je|
předložen|pojistiteli|v|písemné|formě.|Formu|
zodpovězení| dotazu| pojistitelem| však| již| zá-
kon|výlučně|jako|písemnou|nestanoví,|což|má|
za|následek,|že|porušení|povinnosti|může|do-
padat|i|na|situace,|kdy|písemný|dotaz|zájemce|
bude|zodpovězen|pracovníkem|pojistitele|na-
příklad|telefonicky.

Rozdíl mezi požadavkem 
a potřebou

proč|zákonodárce|v|§|2789|odst.|1|NOZ|uvádí|
právě|požadavky?|Je|rozdíl|mezi|požadavkem|
a|potřebou?|A|proč|jsou|požadavky|důležitější|
než|potřeby?|NOZ|v| části| upravující| pojištění|
používá| pojmy| požadavek| i| potřeba,| přičemž|
„požadavek“|je|užit|v|ustanovení|§|2789|NOZ|
ve| vztahu| k| povinnosti| pojistitele| upozornit|
na|„nesrovnalost|mezi| nabízeným|pojištěním|
a|zájemcovými|požadavky“.|pojem|„potřeba“|
v|ustanovení|§|2761|NOZ| je|pak|užit| za|úče-
lem| vymezení| pojistného| zájmu| jako| „opráv-
něné|potřeby|ochrany|před|následky|pojistné|
události“.|pojmy|požadavek|a|potřeba|jsou|po-
užívány| i|v|ZopZ,|který|primárně|reguluje|fázi|
před|sjednáním|pojištění.|ZopZ|v|§|21|odst.|8|
rozlišuje| v| užití| pojmu| „potřeba“| a| „požada-
vek“|a|jazykově|se|tyto|pojmy|také|liší.|potře-
ba|je|objektivně|daná|potřeba|pojistníka,|která|
je|cílenými|dotazy|pojistitele|či| jeho|zástupce|
zjišťována|a|analyzována.|požadavek|je|až|spe-
cifické,|pojistníkem|formulované|přání|týkající|
se|pojištění.|potřeba|může|sice|korespondovat|
s|požadavkem,|avšak|bude| řada|případů,|kdy|

bude| požadavek| od| potřeby| odlišný;| požada-
vek|tedy|musí|být|pojistníkem|aktivně|sdělen,|
poněvadž|požadavek|(subjektivní|přání)|nemů-
že,|na| rozdíl| od|potřeby| (která| je|objektivním|
kritériem),|pojistitel|předjímat.|potřeby|zájem-
ce|o|pojištění|se|budou|obvykle| týkat|základ-
ního|typu|pojištění,|a|to|i|v|případě,|kdy|k|jed-
nání|o|pojištění|dojde|z|iniciativy|zájemce|(chci|
pojistit|vozidlo,|chci|sjednat|úrazové|pojištění,|
chci|sjednat|cestovní|pojištění).|konkrétní|pa-
rametry|pojištění|pak|budou|standardně|dopo-
ručovány|na|základě|analýzy|zjištěných|potřeb.|
požadavky|zájemce|pak|mohou|být|specifické|
a|konkretizovat|daný|typ|pojištění|(např.|poža-
duji,|aby|byla|v|mém|životním|pojištění|garan-
tována|výnosnost).|

Proaktivní přístup
Z| povinností| uvedených| v| ZopZ| týkajících| se|
zaznamenávání|požadavků|a|potřeb,|ale|i|z|vý-
kladu| obsahu| odborné| péče,| lze| dovodit,| že|
při|sjednávání|pojištění|je|třeba|jak|potřeby,|tak|
požadavky|zájemce|o|pojištění|zjišťovat|aktiv-
ně.|V|dokumentaci|použité|při|zjišťování|potřeb|
a|požadavků|(záznam|z|jednání,|analýza|potřeb)|
je|tedy|vhodné|odlišit|okruhy|otázek|týkající|se|
zjišťování|potřeb|zájemce|o|pojištění|a|prostor|
pro|vyjádření|jeho|specifických|požadavků.|Jen|
s| explicitně| vyjádřenými| požadavky| zájemce6|
je|totiž|možné|spojovat|následek,|že|pojistitel|
si|musel|být|při|uzavírání|smlouvy|vědom|ne-
srovnalostí| mezi| nabízeným| pojištěním| a| zá-
jemcovými|požadavky.|

Nezávislý zprostředkovatel? 

§|2789|NOZ| zohledňuje|případy,| kdy| zájemci|
se| sjednáním| pojištění| napomáhá| odborník|
jednající|primárně|v|jeho|zájmu.|Za|zprostřed-
kovatele|nezávislého|na|pojistiteli|je|třeba|po-
važovat| jakéhokoliv| zprostředkovatele,| který|
nejedná|na|základě|smluvního|či|jiného|vztahu|
s|pojišťovnou.|Za| takového|zprostředkovatele|
je|ve|smyslu|ZopZ|třeba|považovat|pouze|po-
jišťovacího|makléře.|Za|nezávislého|zprostřed-
kovatele| nelze| považovat| ani| pojišťovacího|
agenta,| který| sice| jedná| pro| více| pojišťoven|
a| jeho| povinností| je| zájemci| doporučit| nej-
vhodnější|produkt,|avšak|pro|účely|ustanovení|
§|2789|NOZ|se|testuje|pouze|nesoulad|nabí-
zeného|produktu|se|zájemcovými|požadavky,|
nikoliv| doporučení| nejvhodnějšího| produktu7.|
Specifikem| českého| pojistného| trhu| je| však|
také|skutečnost,|že|ZopZ|umožňuje| jednomu|
subjektu,| aby| byl| registrován| současně| jako|
pojišťovací| makléř| i| pojišťovací| agent,| čehož|
z|různých|důvodů|zprostředkovatelé|využívají,|
což|ale|zároveň|významně|snižuje|jejich|nezá-
vislost.

6||projekt|Implementace|NOZ,|ČAp,|2013
7||projekt|Implementace|NOZ,|ČAp,|2013
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Odstoupení od smlouvy 

ustanovení| §| 2808| stanoví| v| odst.| 1| věta|
druhá,| že:| „pojistník| má| právo| od| smlouvy|
odstoupit,| porušil-li| pojistitel| povinnost| sta-
novenou|v|§|2789.“|Textace|zákona| je| jasná.|
pojišťovna| má| povinnost| klienta| při| uzavírání|
smlouvy| upozornit,| že| existují| nesrovnalosti|
mezi| nabízeným| pojištěním| a| zájemcovými|
požadavky,| a| pokud| tak|neučiní,|může|pojist-
ník|od|pojistné|smlouvy|odstoupit.|Shodně|má|
pojistník|právo|odstoupit,|jestliže|mu|pojistitel|
na| jeho|písemný|dotaz|při| jednání|o|uzavření|
smlouvy|či|změně|smlouvy|zodpověděl|dotazy|
nepravdivě|nebo|neúplně.|Jde|o|obdobné|prá-
vo,| jež|§|2808|odst.|1|NOZ| (a|shodně| i|§|23|
odst.|1|ZpS)|přiznává|pojistiteli,|pokud|pojistník|
či|pojištěný|poruší|povinnost|zodpovědět|prav-
divě|písemné|dotazy|pojistitele.|právo|odstou-
pit|od|smlouvy|pak|zaniká,|nevyužije-li|je|stra-
na|do|dvou|měsíců|ode|dne,|kdy|zjistila|nebo||

musela|zjistit|porušení|povinnosti,|avšak|pouze|
v|případě|porušení|povinnosti|dle|§|2788|NOZ,|
tedy| v| případě| porušení| povinnosti| pojistníka|
či| pojištěného| zodpovědět| pravdivě| písem-
né| dotazy| pojistitele.| Rozdíl| oproti| stávající|
úpravě| je| tedy|v| tom,|že|NOZ|nově|nestano-
ví| shodné| pravidlo| pro| zánik| práva| odstoupit|
od| smlouvy| v| případě| porušení| upozorňovací|
povinnosti|pojistitele|či|povinnosti|k|pravdivým|
odpovědím|dle|§|2789,|jak|to|činí|stávající|§|23|
odst.|2|ZpS,|podle|kterého|musí|dojít|k|uplat-
nění|tohoto|práva|do|2|měsíců,|jinak|toto|právo|
zanikne.|Skutečnost,|že|poslední|věta|§|2808|
odst.|1|hovoří|výhradně|o|§|2788|a|nikoliv|také|
o|§|2789|je|očividně|chybou|zákonodárce,|do-
pady| jsou|však|nedozírné|a|výsledkem|je|pro|
všechny|pojišťovny|významná|právní|nejistota.

Legislativní lapsus

Dle| důvodové| zprávy| k| NOZ| je| zdůrazněna|
a| oceněna| mimořádná| kvalita| ZpS.| Z| tohoto|
důvodu|se|podle|ní|úprava|ZpS|přejímá|do|os-
novy|NOZ|bez|zásadních|věcných|změn,|vět-
šinou| jen| se| stylistickými| a| systematickými|
úpravami|a|s|několika|drobnějšími|upřesnění-
mi|nebo|změnami|odstraňujícími|některé|dílčí|
nedomyšlenosti|nebo|inspirovanými|zahranič-
ními|úpravami8.|Ač|se|autoři|výslovně|vyjadřují|

k| důvodům,| proč| do| NOZ| nebyla| převzata|
možnost| odmítnout| plnění| dle| §| 24| odst.| 1|
písm.|b)|ZpS,|k|§|2808|důvodová|zpráva|mlčí.|
To|svědčí|pro|argumentaci,|že|absentující|pre-
kluze|práva|(právo|odstoupit|od|smlouvy|zani-
ká,|nevyužije-li|je|strana|do|dvou|měsíců|ode|
dne,| kdy| zjistila|nebo|musela| zjistit|porušení|
povinnosti|dle|§|2789|NOZ)|je|legislativní|lap-
sus.|Toto|tvrzení|je|možné|dále|podložit|ana-
logií| k| §| 1829| NOZ,| který| v| odst.| 2| stanoví:|
„Nebyl-li|spotřebitel|poučen|o|právu|odstou-
pit| od| smlouvy| v| souladu| s| §| 1820| odst.| 1|
písm.| f)| (pozn.| právo| spotřebitele| odstoupit|
od| smluv| uzavřených| distančním| způsobem|
či|mimo|obchodní|prostory|ve| lhůtě|14|dnů;|
v| případě| životního| pojištění| 30| dnů),| může|
spotřebitel|od|smlouvy|odstoupit|do|jednoho|
roku|a|čtrnácti|dnů|ode|dne|počátku|běhu|lhů-
ty|pro|odstoupení|podle|odstavce|1.|Jestliže|
však|byl|spotřebitel|poučen|o|právu|odstoupit|
od| smlouvy| v| této| lhůtě,| běží| čtrnáctidenní|

lhůta|pro|odstoupení|ode|dne,|kdy|spotřebitel|
poučení|obdržel“.|I|v|případě|spotřebitelských|
smluv|NOZ|limituje|období,|ve|kterém|lze|od-
stoupit|od|smlouvy,|a|to|i|v|případě,|že|podni-
katel|poruší| informační-poučovací|povinnost.|
Úprava| pojištění| v| jiných| případech| důsled-
ně| upravuje| zánik| práva,| pokud| není| využito|
ve| lhůtě| stanovené| zákonem.| Dle| §| 2791|
odst.|2|NOZ|právo|vypovědět|pojištění|zaniká|
do|dvou|měsíců|ode|dne,|kdy|pojistitel|obdr-
žel|nesouhlas|s|návrhem|na|změnu|výše|po-
jistného.|Zánik|práva|z|důvodu|jeho|nevyužití|
ve| stanovené| lhůtě| je| též| upraven| v| §| 2791|
odst.|1,|§|2792,|§|2793|NOZ.

Má smysl upozornit 
na nesrovnalosti?

pokud| vyjdeme| z| důvodného| předpokladu,|
že|nezařazení|odkazu|na|§|2789|do|věty|třetí|
§|2808|odst.|1|je|nedopatřením,|pak|je|možné|
dovozovat,|že|dnem|následujícím|po|dni,|kdy|
je| pojistník| na| nesrovnalost| upozorněn,| mu|
počne|běžet|dvouměsíční|lhůta|pro|odstoupe-
ní|od|smlouvy,|neboť| tohoto|dne|zjistil,| resp.|
mohl|zjistit,|že|došlo|k|porušení|stanovené|po-
vinnosti.|Dodatečně| informovanému|klientovi|
by|tak|běžela|zákonem|stanovená|dvouměsíční||

lhůta| pro| odstoupení,| jen| v| čase| posunutá|
do|okamžiku,|kdy|byl|pojišťovnou| informován|
o| případném| nesouladu.| Takový| přístup| by|
chránil|zájmy|pojistníka,|ale|současně|by|nevy-
stavoval|pojistitele|nepřiměřenému|riziku|spo-
jenému|s|právem|klienta|kdykoliv|od|sjednané|
smlouvy|odstoupit.|

Nejistota pojistitele 

pokud|by|však|zákonodárce|odkaz|na|§|2789|
do|věty| třetí| §|2808|odst.|1|nezařadil| úmysl-
ně,|vystavil|by|tím|pojistitele,|který|by|porušil|
svou|povinnost|upozornit|při|sjednání|pojištění|
zájemce|o|pojištění|na|případné|nesrovnalos-
ti| mezi| nabízeným| pojištěním| a| zájemcovými|
požadavky|tomu,|že|by|s|klientem|sjednal|po-
jistnou|smlouvu,|u|níž|by|byl| klient|oprávněn|
kdykoliv|jednostranně|odstoupit,|a|tím|ukončit|
třeba| i| několik| let| trvající| smluvní| vztah,| na-
víc| ještě| s| odstoupením| spojenými| následky|
(např.| vracení| zaplaceného| pojistného).| Totéž|
by|platilo|i|v|případě|práva|pojistníka|odstoupit,|
jestliže|mu|pojistitel|na|jeho|písemný|dotaz|při|
jednání|o|uzavření|smlouvy|či|změně|smlouvy|
zodpověděl|dotazy|nepravdivě|nebo|neúplně.|
Bylo|by| tedy|nutné|uvažovat| pouze|promlče-
ní| práva|dle|§|619|NOZ.|To|by| však|bylo|dle|
mého|názoru|bezprecedentní|uvržení|pojistite-
le|do|naprosté|nejistoty,|což|jistě|neměl|záko-
nodárce|v|úmyslu.|S|uvedenými|informacemi|
souvisí| otázka,| zda| je| „sankce“| právem| od-
stoupit|od|smlouvy|v|případě|následného|upo-
zornění| klienta| na| nesrovnalosti| stejná,| jako|
v|případě,|kdy| jej|pojistitel|neupozorní|vůbec.|
Osobně|bych|se|přikláněl|k|tomu,|že|toto|není|
smyslem| zmíněných| ustanovení,| což| svědčí|
výkladu,| že| do| doby,| kdy| je| klient| řádně| in-
formován|o|případných|nesrovnalostech|není|
nijak|specificky|omezen|v|možnosti|od|uzavře-
né|pojistné|smlouvy|odstoupit,|a|pokud|dojde|
k| následnému| upozornění,| začne| mu| běžet|
dvouměsíční|lhůta|pro|odstoupení.|

Dva paragrafy…

Ač|se|jedná|jen|o|část|dvou|paragrafů|z|tisíců,|
které| nový| občanský| zákoník| obsahuje,| mo-
hou|pojišťovacímu|světu|značně|zkomplikovat|
život.|Nicméně|věřím|a|přeji|nám|všem,|aby|
zákonodárce|tuto|zjevnou|legislativní|chybu|co|
nejdříve|opravil.|pro|řízení|rizika|pojistitele,|kte-
ré|mu|vyplývá|z|§|2808|NOZ,|je|však|v|každém||
případě| nezbytné,| aby| disponoval| záznamy|
z|jednání,|které|pořizují|pro|něj|činní|pojišťova-
cí|zprostředkovatelé,|a|to|bez|ohledu|na|jejich|
kategorii,| tedy| jak| vázaný| pojišťovací| zpro-
středkovatel,| výhradní| pojišťovací| agent,| tak|
pojišťovací|agent. 

Bude možné po účinnosti nového občanského 

zákoníku ve tříleté lhůtě odstoupit od pojistných 

smluv, nebo zákonodárce zjevný nedostatek § 2808 

odst. 1 promptně napraví?

8||Nový|občanský|zákoník,|k.|eliáš|a|kol.,|Sagit,|2012,|str.|975
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Nejdříve|bude|ve|článku|analyzována|úprava|
ve| Všeobecných| podmínkách| pro| stavební|
pojištění| Ústředního| svazu| německého| po-
jišťovnictví.| konkrétně| budou| předmětem|
rozboru| Všeobecné| podmínky| pro| stavební|
pojištění| sjednané| se| zadavatelem| (dále| jen|
„ABN| 2011“)| včetně| výkladových| doložek|
(Tk| ABN| 2011)| a| Všeobecné| podmínky| pro|
stavební| pojištění| sjednané| se| zhotovitelem|
(dále| jen| „ABu| 2011“)| včetně| výkladových|
doložek|(Tk|ABu|2011).|Dále|se|budeme|za-
bývat| standardními| formuláři,| podmínkami|
a|doložkami|vytvořenými|na|půdě|Mezinárod-
ní| asociace| pojistitelů| inženýrských| činností|
(The|International|Association|of|engineering|
Insurers,| dále| jen| „IAeI“),| která| má| dvacet|
členských|států.|IAeI|vytvořila|dvě|sady|pojist-
ných|podmínek,|které|se|používají|při|výstav-
bě.|Jedná|se|o|standardní|stavební|pojištění|
(Construction| All| Risk| Standard| Insurance,|
dále| jen| „CAR“)| a| standardní| montážní| po-
jištění| (erection|All|Risk|Standard| Insurance,|
dále| jen|„eAR“).|Zkratky|CAR|a|eAR|budou|
dále|používány|pro|podmínky|připravené|IAeI,|
pokud|z|textu|nebude|vyplývat|něco|jiného.|

Standardy ABN 2011 
a ABU 2011

Nejnovější| verze| pojistných| podmínek| ABN|
a| ABu| pochází| z| 1.| ledna| 2011.| Tyto| pojist-
né| podmínky| přinášejí| především| upřesně-
ní| a| drobné| formulační| změny| v| porovnání|
s|předchozí|verzí|z|roku|2008,|která|reagovala|
na|nový|německý|zákon|o|pojistné|smlouvě|
z| roku| 2007.| Ten| vstoupil| v| účinnost| 1.| led-
na|2008.|Z|tohoto|důvodu|je|níže|v|textu|od-
kazováno|i|na|komentářovou|literaturu,|jež|se|
týká|verze|ABN|a|ABu|z|roku|2008.|Za|poněkud||

překvapující|můžeme|považovat|skutečnost,|
že|některá|ustanovení|ABN|a|ABu|2011|jsou|
považována| v| odborné| literatuře| a| judikatu-
ře| za| odporující| zákonu| o| pojistné| smlouvě,|
protože|zakládají|hrubý|nepoměr|mezi|právy|
a| povinnostmi| pojistníka| a| pojistitele| (blíže|
k| tomu| srov.| např.| Johannsen,| k.| in| Bau-
mann,|H.,|Beckmann,|R.|M.,|Johannsen,|k.,|
Johannsen,|R.,|koch,|R.:|Bruck/Möller|Versi-
cherungsvertragsgesetz| –| Großkommentar,|
sv.|7,|De|Gruyter,|2012,|s.|642|a.|n.|a|judika-
turu| tam| uvedenou).| ABN| 2011| i| ABu| 2011|
jsou|důsledně|provázány|s|předpisem|pro|za-
dávání|zakázek|ve|stavebnictví|VOB|(Verdin-
gungsordnung| für| Bauleistungen)1.| pojištění|
stavebních|rizik|zahrnuje|především|pojištění|
stavebních|prací|a|stavebního|materiálu.|Úče-
lem|pojištění|podle|ABu| je|ochrana|zhotovi-
tele|(zhotovitele|stavby)|před|tím,|aby|musel|
znovu| zhotovit| na| své|náklady| stavbu,| která|
byla|zničena|nebo|poškozena|v|průběhu|vý-
stavby|v|důsledku|nahodilé|události.|pojištění|
s| použitím| podmínek| ABN| 2011| poskytuje|
objednateli|(zadavateli,|stavebníkovi)|ochranu|
proti|tomu,|aby|musel|zaplatit|náklady|na|vý-
stavbu|budovy,|která|byla|zničena|či|poškoze-
na|vlivem|nahodilé|události.|

Rozdíly mezi pojistnými podmínkami 
Z| předchozích| vět| tedy| vyplývá,| že| prv-
ní| odlišností| mezi| podmínkami| ABu| 2011|
a|ABN|2011|je|osoba|požívající|ochrany|(po-
jistník,|pojištěný)|proti|pojistné|události.|Jako|
další| podstatný| rozdíl| musíme| uvést| rozsah|
předmětu|pojištění.|V|souladu|s|§|1|ABu|jsou|
pojištěny|všechny|stavební|materiály,|staveb-
ní|prvky|a|stavební|práce,|které| jsou|určeny|
k|dosažení|stavebního|projektu|definovaného|
v| pojistné| smlouvě| včetně| pomocných| sta-
veb|a|materiálů.|podmínky|ABu|2011|se|tedy|
vztahují| jak| na| vlastní| výstavbu| (přestavbu)|

budov,| tak| i| na| výstavbu| inženýrských| sta-
veb| (silnice,| železnice,| mosty,| tunely| atd.).|
V|případě|§|1|podmínek|ABN|se|jedná|pouze|
o|pojištění|novostavby|nebo|přestavby|budo-
vy.| Nicméně| rozsah| předmětu| pojištění| lze|
upravit| (rozšířit)| sjednáním| doložek| k| pojiš-
tění| (např.| doložka| Tk| 5862,| 6364| a| 6365).|
Sjednáním| těchto| doložek| lze| v| podstatě|
smazat| rozdíl| mezi| podmínkami| ABN| 2011|
a| ABu| 2011| z| hlediska| vymezení| rozsahu|
předmětu|pojištění.|
pojištění| stavebních| rizik| patří| podle| pře-
važujícího| názoru| v| německé| odborné| li-
teratuře| k| pojištění| majetku| a| nezahrnuje|
pojištění| odpovědnosti,| pokud| si| jej| strany|
nesjednají| ve| zvláštní| doložce| (ve| prospěch|
tohoto| názoru:| Johannsen,| k.| in| Baumann,|
H.,| Beckmann,| R.| M.,| Johannsen,| k.,| Jo-
hannsen,|R.,|koch,|R.:|Bruck/Möller|Versiche-
rungsvertragsgesetz|–|Großkommentar,|sv.|7,|
De| Gruyter,| 2012,| s.| 630,| v.| Rintelen,| C.| in|
Beckmann,|R.|M.,|Matusche|–|Beckmann,|A.:|
Versicherungsrechtshandbuch,| C.| H.| Beck,|
2009,|s.|2014;|naopak|částečnou|podobnost|
mezi| pojištěním| odpovědnosti| a| pojištěním|
stavebních|rizik|nachází|autor|komentáře:|Me-
ier,| F.:| Bauversicherungsrecht,| C.| H.| Beck,|
Mnichov| 2009,| s.| 118;| W.| Voit| v| komentáři|
Armbrüster,| Ch.| a| kol.:| prölss/Martin| Versi-
cherungsvertragsgesetz,| C.| H.| Beck,| 2010,|
s.|2560|vyslovuje|názor,|že|pojištění|staveb-
ních|rizik|patří|mezi|pojištění|majetku|a|záro-
veň|pojištění|odpovědnosti|ve|smyslu|němec-
kého| zákona| o| pojistné| smlouvě).| podmínky|
ABu|2011|a|ABN|2011|se|dělí|na|dvě|části.|
první| část| upravuje| otázky| typické| jen| pro|
pojištění| stavebních| rizik| (oddíl| A)| a| druhá|
část| vymezuje| všeobecné| pojistné| podmín-
ky| (oddíl| B).| S| ohledem| na| zaměření| tohoto|
článku|bude|proveden|jen|stručný|výklad|od-
dílu|A|obou|podmínek.

JUDR. PETR DOBIÁŠ, PH.D. / PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

V|současné|době|neexistuje|celosvětově|platný|standard|pojištění|ve|stavebnictví.|
Mezinárodní|pojistný|trh|se|ve|zkoumané|oblasti|potýká|s|nejednotnou|právní|úpravou,|
která|se|nachází|v|pojistných|podmínkách,|jež|vytvářejí|nejvýznamnější|pojišťovny,|resp.|
jejich|sdružení.|V|následujícím|příspěvku|proto|bude|věnována|pozornost|dvěma|skupinám|
všeobecných|pojistných|podmínek,|které|jsou|používány|německými|pojišťovnami.|

mezinárodní PoJiSTné Právo 
a STandardy PoJišTění ve STavebnicTví

| 1|||k|použití|těchto|podmínek,|které|upravují|práva|a|povinnosti|objednatele|a|zhotovitele|investičního|celku|srov.|Dobiáš,|p.|in|kučera,|Z.,|pauknerová,|M.,|Růžička,|k.:|právo|mezinárodního|obchodu,|
Aleš|Čeněk,|2008,|s.|285.
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Podmínky ABU 2011 – oddíl A
Oddíl|A|podmínek|ABu|tvoří|kromě|výše|zmí-
něného| okruhu| pojištěných| a| nepojištěných|
věcí| (§| 1)| dále| pojištěná| a| nepojištěná| rizika|
a|škody| (§|2),|pojistné|zájmy| (§|3),|místo|po-
jištění|(§|4),|pojistná|hodnota,|pojistná|částka,|
podpojištění|(§|5),|pojištěné|a|nepojištěné|ná-
klady|(§|6),|rozsah|pojistného|plnění|(§|7),|vy-
placení|pojistného|plnění|a|úročení|pojistného|
plnění|(§|8)|a|znalecké|řízení|(§|9).
pojem|stavba|ve|smyslu|§|1|ABu|tvoří| jaká-
koliv|stavba|ve|kterékoliv|fázi|výstavby.|pojiš-
těny|jsou|veškeré|přípravné|a|vedlejší|práce.|
Mezi|vedlejší|stavby|patří|z|pohledu|judikatury|
Spolkového|soudního|dvora| i| zařízení|k| zadr-
žování| vody,| které| bylo| zřízeno| při| výstavbě|
stanice| metra.2| Takový| výklad| může| mít| vý-
znam| jak| při| ochraně| stavby| (v| uvedeném|
případě|stavební|jámy)|před|podzemní|vodou,|
tak| i| před| povodněmi.| V| rámci| dodatkového|
pojištění|lze|pojistit|i|pozemek,|na|kterém|se|
výstavba|provádí|a|půdní|materiál.|připojiště-
ny| proti| zřícení| mohou| být| i| původní| (staré)|
stavby,| do| jejichž| konstrukcí| je| zasahováno|
v| souvislosti| s| výstavbou.| Jiné| věci| naopak|
pojištěny| v| rámci| ABu| být| nemohou.| Jedná|
se|zejména|o|věci,|které|mají|vlastní|pojistné|
podmínky,|které|byly|vytvořeny|speciálně|pro|

jejich|pojištění|(např.|se|může|jednat|o|strojní|
zařízení3).|V|případě| zařízení|budovy|se|však|
rozlišuje| mezi| tím,| zda| zařízení| je| vestavěno|
během|stavby|a|tvoří|nedílnou|část|budovy,|či|
nikoliv.|V|prvním|případě|se|vztahuje|pojistné|
krytí|i|na|zařízení|budovy.

ABU 2011 jako komplexní pojištění 
ABu| 2011| představují| komplexní| pojištění|
(angl.| all| risk| insurance)| téměř| všech| staveb-
ních| rizik|s|výjimkami|uvedenými|v|§|2|odst.|
2| až| 4.| ust.| §| 2| ABu| 2011| vymezuje| věcné|
škody,|pod|které|subsumuje|poškození|a|zni-
čení|pojištěné|věci.|Tato|definice|však|nekryje|
škody|způsobené|vadným|technickým|postu-
pem| při| výstavbě,| a| to| i| v| případě,| že| došlo|
k|vadnému|zhotovení|díla|na|základě|chybného|
naplánování|stavby|(např.|dojde|ke|zřícení|stav-
by|v|důsledku|nedostatečně|nosnosti|pilířů|ne-
správně| vypočítané| v| projektu| stavby).4| Další|
základní|podmínku|vyplacení|pojistného|plnění|
představuje| nepředvídatelnost| vzniku| škody.|
Nepředvídatelná| je| škoda,| jejíž| vznik| nemohl|
včas|předpokládat|pojistník|ani| jeho|zástupci,|
kteří| mají| odbornou| znalost| postupu| průbě-
hu| výstavby| a| nezavinili| vznik| škody| hrubou|
nedbalostí.| připojistit| lze| stavbu| proti| požáru|
a|povodním.|předmět|kritiky|německé|odbor-
né|literatury|tvoří|neexistence|definice|pojmu|
neobvyklý|a|mimořádný|stav|vody|v|§|2|odst.|
2|písm.|b)|ABu|2011,|což|vede|k|nutnosti|vy-
mezení| těchto| pojmů| v| rámci| sjednávání| při-
pojištění.|Zcela|vyňaty| z|pojistného|krytí| jsou|
škody|na|skleněných,|kovových|a|umělohmot-
ných|materiálech|při| jejich|zpracování|během|
výstavby.|To|samozřejmě|neznamená,|že|jsou|
vyňaty| škody| způsobené| při| výstavbě| na| již|
hotové|části|budovy.|Dále|jsou|vyňaty|z|pojist-
ného|krytí|např.|škody|způsobené|normálním|
stavem|vody|ve|vodních|tocích,|přerušení|pra-
cí,|politická|rizika|atd.

Podmínky ABN 2011 – oddíl A 
Základní| odlišnost| mezi| podmínkami| ABN|
2011|a|ABu|2011|spočívá|v|tom,|že|v|případě|
podmínek|ABN|2011|pojistku|uzavírá|zadava-
tel.|Z|pojistného|krytí| jsou|obecně|vyňaty|ze-
jména| inženýrské| stavby| [srov.| také| doložku|
Tk| 5862| odst.| 1| písm.| c)].| Další| rozdíl| mezi|
ABN| 2011| a| ABu| 2011| spočívá| v| definování|

pojistného|zájmu.|ABu|2011|se|zásadně|vzta-
hují|na|pojistný|zájem|zhotovitele|(zhotovitele|
stavby).|podle|§|3|odst.|1|se|ABN|vztahují|sice|
primárně| na| pojistný| zájem| objednatele| (za-
davatele)| jako|pojistníka,|ale|sekundárně| jsou|
podle| §| 3| odst.| 2| ABN| 2011| kryty| i| pojistné|
zájmy| všech| podnikatelů,| kteří| mají| pojistný|
zájem|na|realizaci|zadavatelovy|stavby|včetně|
subzhotovitelů.| Tito| další| podnikatelé| se| tak|
stávají|spolupojištěnými.5

Drobnou|odchylku|nalezneme|také|v|§|5,|kde|
ABN| 2011| oproti| ABu| 2011| jasně| stanoví,|
že| pojistnou| hodnotu| tvoří| veškeré| náklady|
na| stavební| celek.6| poslední| významnější| od-
chylku|ABN|2011|od|ABu|2011|najdeme|v|§|7|
(rozsah|odškodnění/plnění|poskytovaného|po-
jistitelem),|kde|se|odkazuje|místo|na|pojistníka|
na|podnikatele,|protože| jednotliví|podnikatelé|
(subzhotovitelé)|nejsou|na|rozdíl|od|zadavate-
le| pojistníky,| avšak| jejich| pojistné| zájmy| jsou|
v|souladu|s|§|3|odst.|2|pojištěny.

Mnichovské standardy 
CAR a EAR

pojistné|podmínky|ABN|2011|a|ABu|2011|mají|
spíše| regionální|charakter7,|protože| jsou|pou-
žívány|především|při|pojištění|stavebních|rizik|
ve| Spolkové| republice| Německo.| Standardy|
pojistných|podmínek|CAR|a|eAR|jsou|používá-
ny|např.|i|při|mezinárodní|dodávce|investičních|
celků.8|koncepce|CAR|a|eAR|vychází|z|anglo-
-amerického|pojetí|pojištění.9|CAR|a|eAR|zpra-
cované| IAeI|představují|kombinaci|smluvního|
formuláře| a| pojistných| smluvních| podmínek.|
ABN|2011|a|ABu|2011|jsou|především|smluv-
ními|podmínkami,|jež|spíše|výjimečně|obsahu-
jí|kolonky,|do|kterých|se|doplňují|údaje.|

Úvodní výklad
podmínky|CAR|a|eAR|se|skládají|z|preambule,|
všeobecných|podmínek,|podmínek|krytí|věcné|
škody|(oddíl|1),|podmínek|poskytnutí|pojistné-
ho|krytí|za|zranění|a|způsobení|škody|třetí|stra-
ně|(oddíl|2)|a|podmínek|poskytnutí|pojistného|
plnění| pojištěnému| z| titulu| ušlého| zisku| (od-
díl|3).10|k|podmínkám|CAR|i|eAR|jsou|připoje-
ny|formuláře,|do|kterých|se|doplňují|údaje,|jež|

| 2|||Rozsudek|Spolkového|soudního|dvora|ze|dne|6.|2.1985,|sp.|zn.|IVa|ZR|68/83.
| 3|||Zde|existují|Všeobecné|podmínky|pro|strojní|pojištění|stacionárních|strojů|(AMB|2011).
| 4|||podrobněji|k|této|problematice|včetně|reflexe|judikatury|srov.|Johannsen,|k.|in|Baumann,|H.,|Beckmann,|R.|M.,|Johannsen,|k.,|Johannsen,|R.,|koch,|R.:|Bruck/Möller|Versicherungsvertragsgese-

tz|–|Großkommentar,|sv.|7,|De|Gruyter,|2012,|s.|639-640.
| 5|||Shodně:|Johannsen,|k.|in|Baumann,|H.,|Beckmann,|R.|M.,|Johannsen,|k.,|Johannsen,|R.,|koch,|R.:|Bruck/Möller|Versicherungsvertragsgesetz|–|Großkommentar,|sv.|7,|De|Gruyter,|2012,|s.|697,|

v.|Rintelen,|C.|in|Beckmann,|R.|M.,|Matusche-Beckmann,|A.:|Versicherungsrechtshanbuch,|C.|H.|Beck,|2009,|s.|2040,|Voit,|W.|in|Armbrüster,|Ch.|a|kol.:|prölss/Martin|Versicherungsvertragsgesetz,|
C.|H.|Beck,|2010,|s.|2593-2594|a|Rehm,|R.,|Frömmel,|D.:|Bauleistungsversicherung|(ABN-|und|ABu-kommentar),|C.|H.|Beck,|2009,|komentář|k|§|3|odst.|2|ABN|m.|č.|19.|Někteří|autoři|(Meier,|F.:|
Bauversicherungsrecht,|C.|H.|Beck,|2009,|s.|129)|tvrdí,|že|se|nejedná|o|formální|spolupojištění,|nýbrž|o|faktický|pojistný|zájem|subzhotovitelů|rozšířený|prostřednictvím|jejich|omezeného|práva|
regresu|podle|§|3.|

| 6|||k|vymezení|pojistné|částky|podle|§|5|a|6|oddílu|A|ABN|2011|srov.|Halm,|e.,|engelbrecht,|A.,|krahe,|F.:|Handbuch|des|Fachanwalts|Versicherungsrecht,|luchterhand,|2011,|s.|1120.
| 7|||To|dokládá|ostatně|i|doložka|o|volbě|německého|práva|v|§|20|oddíl|B|ABN|2011/ABu|2011.|k|rozdílům|mezi|německými|podmínkami|a|podmínkami|CAR|srov.|také|englert,|k.,|Grauvogl,|J.,|

Maurer,|M.:|Handbuch|des|Baugrund|–|und|Tiefbaurechts,|Werner|Verlag,|2011,|s.|680.
| 8|||k|vymezení|a|rozsahu|pojistného|krytí|CAR|a|eAR|v|německé|odborné|literatuře|blíže|lambert,|A.|a|Maurer,|M.|in|englert,|k.,|Motzke,|G.,|Wirth,|A.:|Baukommentar,|Werner|Verlag,|2009,|s.|844.
| 9|||k|obecnému|pojetí|podmínek|a|rozsahu|pojistného|krytí|podle|CAR/eAR|ve|Spojeném|království|srov.|aktuální|znění|informačních|přehledů|pojišťovny|lloyd’s,|nebo|Chaucer|Insurance.
10|||první|dva|oddíly|jsou|považovány|obecně|za|součást|podmínek|CAR|a|eAR.|Třetí|oddíl|bývá|někdy|sjednáván|odděleně.|k|tomu|srov.|např.|aktuální|znění|podmínek|pojistky|CAR|pojišťovny|The|

New|India|Assurance|Co.|ltd.
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se| vztahují| ke| konkrétní| pojistce.| Stejně| jako|
ABN|2011|a|ABu|2011|lze|standardní|pojistné|
podmínky|CAR|a|eAR|modifikovat|za|pomoci|
doložek,|které|umožňují|pojistku|vymodelovat|
podle|přání|konkrétního|pojistníka.|Stejně|jako|
podmínky|ABu|2011|a|ABN|2011|i|podmínky|
CAR|a|eAR|obsahují|řadu|zcela|totožných|usta-
novení.

Podmínky CAR
pojistné|podmínky|CAR|jsou|koncipovány|pro|
uzavírání|pojistek|mezi|stavebními|podnikate-
li| (zhotoviteli)| a| pojistiteli| při| dodávce| větších|
stavebních| (např.| mezinárodních| investičních|
celků).| proto| lze| považovat| za| překvapující,|
že| podmínky| ani| formulářová| pojistka| CAR|
neobsahují|ustanovení|o|volbě|práva.11|Dá|se|
předpokládat,| že| důvodem| je| stále| regionální|
omezenost| při| uzavírání| tohoto| typu| pojist-
ných|smluv,|které|uzavírají|i|pojistitelé|působící|
na| mezinárodní| úrovni| prostřednictvím| svých|
dceřiných|společností|a|poboček|na|území|stá-
tu,|kde|dochází|k|výstavbě.
preambule| pojistných| podmínek| CAR| obsa-
huje|obecné|výjimky| z| pojistného|krytí| (válka|
a|občanské|nepokoje,|jaderná|událost,|úmysl-
ný|čin|pojištěného|a|jeho|zástupců,|přerušení|
stavebních| prací12),| z| nichž| pouze| přerušení|
stavebních|prací|představuje|výluku|z|pojištění|
charakteristickou|pro|pojištění| rizik|spojených|
s|výstavbou.|Dále|preambule|definuje|okamžik|
zahájení| a| skončení| pojistného| krytí.| Obecně|
pojistné|krytí| začíná|se| zahájením|stavebních|
prací|nebo|umístěním|pojištěných|věcí|na|sta-
vební| pozemek| a| končí| převzetím| díla| nebo|
jeho|uvedením|do|provozu.
Všeobecné| podmínky| směřují| ke| zdárnému|
průběhu| výstavby| prostřednictvím| pregnant-
ního| vymezení| informační| povinnosti| pojistní-
ka| (předsmluvní,| při| zvýšení| pojistného| rizika|
a|po|vzniku|pojistné|události),|stanovení|pod-
mínek| inspekční| prohlídky| pojistitele| a| povin-
nosti|pojistníka|neprodleně|opravit|poškozené|
věci| v| případě| škodné| události.| k| rychlému|
vyřešení| případných| sporů| o| výši| pojistného|
plnění|slouží|rozhodčí|doložka|v|odst.|7|všeo-
becných|podmínek.
Věcné| škody| jsou| zahrnuty| do| komplexního|
pojistného|krytí,|z|něhož|však|existují|podle|od-
dílu|1|výluky.|Tyto|výjimky|jsou|rozsáhlejší,|než|
je|tomu|v|případě|podmínek|eAR.|Oproti|eAR|
jsou|v|rámci|CAR|vyňaty|z|pojistného|krytí|na-
víc|např.|náklady|na|opravu|vadného|materiálu,|
opotřebení|a|koroze,|odstranění|škod|na|stave-
ništi|(včetně|vybavení|stavebních|strojů)|vznik-
lých|v|důsledku|výpadku|elektřiny,|a|poškození|
vozidel|a|plavidel.

podmínkou|poskytnutí|pojistného|krytí|za|zra-
nění,| způsobení| smrti| a| škody| třetí| straně| je|
skutečnost,|že|ke|vzniku|pojistné|události|do-
šlo|v|přímé|souvislosti|s|výstavbou|nebo|mon-
táží| pojištěných| věcí.| V| této| oblasti| obsahují|
CAR|totožnou|úpravu|jako|eAR.|
I|v|oblasti|podmínek|poskytnutí|pojistného|pl-
nění|pojištěnému|z|titulu|ušlého|zisku|se|pod-
mínky|CAR|a|eAR|shodují.|Ve|třetím|oddílu|se|
nachází|řada|definic|(např.|obrat|a|roční|hrubý|
zisk),| které| umožňují| stanovit| výši| pojistného|
plnění|podle|zde|uvedených|pravidel.|Dále|ob-
sahuje|tento|oddíl|i|řadu|výjimek|a|ustanovení|
(např.| lhůty| a| jejich| počítání),| která| se| použijí|
přednostně|před|ostatními|částmi|(oddíly)|pod-
mínek|CAR.||

Podmínky EAR
podmínky| eAR| byly| vytvořeny| pro| montážní|
pojištění,| čemuž| odpovídají| odchylky| oproti|
CAR.|Vedle|výjimek|v|rozsahu|pojistného|krytí|
nastíněných| výše| se| jedná| o| vymezení| kon-
ce| trvání| pojistného| krytí.| pojistné| krytí| kon-
čí| po| převzetí,| nebo| po| zahájení| zkušebního|
provozu,| nebo| po| spuštění| zátěžových| testů,|
podle|toho,|co|nastane|dříve.|Obecně|platí,|že|
pojistné|krytí|neskončí|později|než|čtyři|týdny|
od|data|zahájení|prvního|testu.|Odchylné|ujed-
nání|musí|mít|podle|eAR|písemnou|formu,|což|
je| nadbytečné| ustanovení,| protože| pojistné|
podmínky| si| strany| mohou| modifikovat| i| bez|
toho,|že|by|to|v|nich|bylo|výslovně|uvedeno.|
konec| pojistného| krytí| se| určí| odděleně| pro|
každé| zařízení,| nebo| část| stavby,| tak| jak| se|
postupně| uvádějí| do| provozu.| Výjimkou| jsou|
použité|věci,|u|nichž|končí|pojistné|krytí|již|za-
hájením|jejich|testování.|

Současný stav – důvod 
první

Jak| bylo| uvedeno| v| úvodu| tohoto| článku,|
v| současné| době| neexistuje| celosvětově| při-
jímaný| standard| pojištění| ve| stavebnictví.|
prvním| důvodem| tohoto| stavu| je| především|
skutečnost,| že| pojištění| výstavbových| celků|
musí|zpravidla|odpovídat|právnímu|řádu|státu,|
kde|probíhá|realizace|dodávky|investičního|cel-
ku.|Tomu|odpovídá|i|ust.|čl.|7|odst.|2|nařízení|
Řím|I,13|které|pro|velká|rizika|splňující|kritéria|
podle|čl.|13|bod|27|směrnice|Solventnost|II14|
připouští| volbu| práva.| pokud| volba| práva| ne-
bude| provedena,| použije| se| právo| obvyklého|
pobytu| pojistitele.| Smlouvy| o| zajištění| jsou|
vyňaty|z|aplikačního|rozsahu|čl.|7,|a|proto|se|

na| ně| použije| čl.| 3| nařízení| Řím| I,| který| při-
pouští| volbu| práva.| S| ohledem| na| charakter|
smlouvy|mezi|pojistitelem|a|zajistitelem|bude|
volba| práva| v| zásadě| vždy| provedena,| proto-
že| zajistitel| nebude| s| ohledem| na| vysokou|
výši|svého|případného|plnění|riskovat,|že|jeho|
smluvní| práva| a| povinnosti| budou| v| případě|
sporu| posuzována| podle| pro| něj| neznámé-
ho|právního| řádu.|pokud|nebude|volba|práva|
provedena,|použije|se|právo|místa|obvyklého|
pobytu|smluvní|strany,|která|poskytuje|charak-
teristické|plnění|ve|smyslu|čl.|4|nařízení|Řím|I.|
Ačkoliv| obě| strany| poskytují| peněžité| plnění,|
lze|dospět|k|závěru,|že|charakteristické|plnění|
poskytuje| zajišťovna.| V| odborné| literatuře| se|
tento|závěr|odůvodňuje|tím,|že|lze|vyjít|z|toho,|
že|v|případě|pojistné|smlouvy|poskytuje|cha-
rakteristické|plnění|pojistitel.|proto|analogicky|
i|v|případě|zajišťovací|smlouvy|poskytuje|cha-
rakteristické|plnění|zajistitel.15|

Současný stav – důvod druhý

Druhý| důvod| představuje| nedostatek| zájmu|
pojišťoven| na| vytvoření| mezinárodního| stan-
dardu| pojištění| v| této| oblasti.| pro| pojišťovny|
bude| zpravidla| výhodnější,| pokud| si| vytvoří|
vlastní|pojistné|podmínky|nebo|použijí|vzorové|
pojistné|podmínky|vytvořené|zájmovým|sdru-
žením|pojistitelů|ve|státě,|kde|nabízejí|své|po-
jistné|produkty.|Na|základě|analýzy|pojistných|
podmínek|ABN|2011|a|ABu|2011|vytvořených|
Ústředním| svazem| německého| pojišťovnictví|
bylo|doloženo,|že|ani|aktuální|verze|pojistných|
podmínek| vytvořených| zájmovým| sdružením|
pojistitelů|nemusí|být|v|souladu|s|platnou| le-
gislativou.|Bylo|by|proto|vhodné,|aby|meziná-
rodní| sdružení| pojistitelů| (např.| Mezinárodní|
sdružení|pro|pojistné|právo|–|AIDA)|iniciovalo|
jednání|o|vytvoření|jednotných|vzorových|stan-
dartních| podmínek| pojištění| ve| stavebnictví,|
které|by|pomohly|odstranit|překážky|přeshra-
ničního|poskytování|služeb|v|této|oblasti. 

11|||pro|komparaci|lze|uvést|CAR|společnosti|Allianz|Insurance|plc,|které|obsahují|na|s.|18|v|odst.|11|volbu|práva.
12|||Tento|rozsah|obecných|výjimek|z|pojištění|CAR|lze|považovat|za|obecně|používaný|pro|tento|typ|pojištění.|Stejné|vymezení|obsahují|např.|podmínky|pojišťovny|etiqa|Insurance|Berhad|nebo|

obecný|přehled|výjimek|z|pojistného|krytí|v|podmínkách|CAR|pojišťovny|Bharti|AXA|General|Insurance|Company|limited.
13|||Nařízení|evropského|parlamentu|a|Rady|(eS)|č.|593/2008.
14|||Směrnice|evropského|parlamentu|a|Rady|č.|2009/138/eS.
15|||Fricke,|M.|in|Rauscher,|T.|a|kol.:|europäisches|Zivilprozess-|und|kollisionsrecht|euZpR/euIpR|–|kommentar,|Bearbeitung|2011,|Rom|I|VO,|Rom|II|VO,|Sellier,|2011,|s.|345.
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1.  Návrh zprávy k trhům 
převodu rizika 
dlouhověkosti

Zpráva| Společného| fóra1| je| cenná| zejména|
z|toho|důvodu,|že|upozorňuje|na|riziko|dlouho-
věkosti|z|finanční|perspektivy.|podle|ní|(resp.|
původního|zdroje,|kterým|je|IMF)|každý|doda-
tečný| rok| očekávané| doby| dožití| přidává| asi|
3–4|%|k|současné|hodnotě|závazků|typického|
dávkově|definovaného|penzijního| fondu.|Od-
hady| celkové| globální| výše| anuity| vztahující|
se|k|expozici|rizika|dlouhověkosti|jsou|v|rozpě-
tí|od|15|do|25|trilionů|uSD|(CRO|Forum,|2010,|
a|Biffis|and|Blake,|2012).|Tudíž|podhodnocení|
doby|dožití| o| jeden| rok|by| stálo| držitele| rizi-
ka|v|souhrnu|od|450|mld.|do|1|trilionu|uSD.|
Z| tohoto| důvodu| penzijní| fondy| v| některých|
zemích| vzhlížejí| ve| zvýšené| míře| k| převodu|
jejich| rizika|dlouhověkosti.|V|praxi| existují| tři|
základní|typy|transakcí|pro|realizaci|takového|
převodu:|

•| Buy-out transaction (výkupní| transakce),|
kdy| se| všechna| aktiva| a| pasiva| daného|
penzijního| plánu| se| transferují| na| pojistite-
le| za| příslušnou| úplatu.| Tudíž| existuje| úpl-
ný| přenos| rizika| (investice| a| dlouhověkost,|
plus| inflace|v|případě| indexovaných|plánů).|
Nicméně| „důchodci“| jsou| vystaveni| riziku|
selhání|pojistitele|(oproti|zárukám|sponzora|
či|ručitele|penzí).|přesto|v|uSA|může|být|vý-
kup|závazků|vrácen|zpět|na|sponzora|dané-
ho|plánu,|jestliže|pojišťovací|firma|nevyhoví|
standardům|„nejbezpečnější|dostupné|anui-|
ty“|dle|Výkladového|bulletinu|č.|95-1|Minis-
terstva|práce|uSA.|V|SRN,|dokonce,|i|když|
je|plán|organizován|přes|externí| fond|nebo|
pojišťovnu,|stále|zůstává|zodpovědným|za-
městnavatel.

•||při| transakci buy-in (nákupní| transakce)|
si| sponzor| penzijního| plánu| ponechává||
aktiva|a|pasiva,|ale|zaplatí|určitou|částku|po-
jistiteli,|aby|obdržel|pravidelné|platby,|které|
odpovídají|výplatám|penzí.|V|tomto|případě|
je|přenos|rizika|pouze|dílčí,|protože|existu-
je| ještě|riziko|selhání|druhé|strany|(pojisti-
tele)| a| sponzor| zůstává| přímo| odpovědný||
„důchodcům“.|Sponzor|není|v|tomto|mate-
riálu|definován.|V| legislativě|eu|je|použita|
například| tato| definice:| „(c)| „sponsoring|
undertaking“| –| „přispívajícím| podnikem“|
se|rozumí|každý|podnik|nebo| jiný|subjekt,|
bez|ohledu|na|to,|zda|zahrnuje|jednu|nebo|
více|právnických|nebo|fyzických|osob|nebo|
se|z|nich|skládá,|který|působí|jako|zaměst-
navatel|nebo|jako|osoba|samostatně|výdě-
lečně| činná| nebo| jejich| kombinace| a| jenž|
platí| příspěvky| instituci| zaměstnaneckého|

penzijního| pojištění“| (čl.| 6| písm.| c)| směr-
nice|2003/41/eS.|Z|výše|uvedeného|plyne,|
že|pro|případ| této| zprávy|nelze|spíše| tuto|
směrnicovou|definici|plně|aplikovat.|Je|nut-
no|vycházet|z|kontextu.

•| Longevity swap (or insurance) transac-
tion (transakce| převodu| dlouhověkosti/
nebo|pojišťovací| transakce),|kdy| jsou|dru-
hé|smluvní|straně|převodu|(nebo|zajistiteli/
pojistiteli)| poskytovány| pravidelné| fixní|
platby|výměnou|za|pravidelné|platby|zalo-
žené|na| rozdílu|mezi| aktuálním|a|předpo-
kládaným|průběhem|úmrtnosti|u|důchodu|
nebo| anuity.| Stejně| jako| v| případě| trans-
akce| buy-in| existuje| riziko| selhání| proti-|
strany|a|sponzor|zůstává|přímo|odpovědný|
„důchodcům“,|ale|ponechává|si|investiční|
riziko.

ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSC. / ANALYTIK / ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Globalizace|a|světová|hospodářská|krize|vyvolaly|nejen|úvahy|či|diskuze,|ale|i|zcela|
konkrétní|návrhy|na|regulaci|finančních|služeb|v|mezinárodním|měřítku.|Budeme|si|
tudíž|muset|zvyknout,|že|nestačí|sledovat|toliko|vývoj|v|eu.|Některá|opatření|dohodnutá|
například|na|úrovni|G20|bude|nutné|v|eu|implementovat.|V|tomto|článku|jde|zejména|
o|upozornění|na|dvě|veřejné|konzultace|organizované|tzv.|Společným|fórem,|které|mohou|
mít|případný|vliv|i|na|budoucí|regulaci|v|pojišťovnictví.

náznaky globální regulace?

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o:
 D

re
am

st
im

e.
co

m

1|||Joint|Forum|(Společné|fórum)|je|skupina|zkušených|specialistů|ze|sféry|dohledu|ve|finančním|sektoru,|kteří|působí|pod|záštitou|svých|mateřských|výborů:|the|Basel|Committee|on|Banking|Super-
vision|(BCBS),|the|International|Organization|of|Securities|Commissions|(IOSCO)|and|the|International|Association|of|Insurance|Supervisors|(IAIS).
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Nové nástroje
Jde| o| poměrně| nové| nástroje,| které| nejsou|
ještě| podrobně| zmapované| ani| analytiky| či|
akademiky| a| ani| orgány| dohledu.| proto| cílem|
zprávy|připravené|skupinou|Společné|fórum|je|
poskytnout|první|a|předběžnou|analýzu|rozsa-
hu|a|struktury|trhů|převodu|rizika|dlouhověkos-
ti,| faktorů| působících| na| jejich| rozvoj| a| zvýšit|
povědomí|o|přidružených|potenciálních|rizicích|
a| mezisektorálních| rizicích| u| účastníků| trhu,|
tvůrců|politik|a|orgánů|dohledu.|Donedávna|se|
prakticky|všechny|aktivity|v|oblasti|převodu|rizi-
ka|dlouhověkosti|uskutečňovaly|ve|Velké|Britá-
nii,|ale|v|roce|2012|se|udály|tři|velké|transakce|
mimo| tuto| zemi| –| penzijní| obchod| „buy-out“|
v|hodnotě|26|mld.|uSD|mezi|General|Motors|
a|prudential|Insurance,|výměna|(swap)|dlouho-
věkosti|mezi|Aegon|a|Deutsche|Bank|v|hodno-
tě| 12| mld.| euR| a| penzijní| obchod| „buy-out“|
mezi| Verizon| Communications| a| prudential2.|
I|když|jsou|tyto|objemy|působivé,|tak|reprezen-
tují|nicméně|pouze|malý|zlomek|z|výše|zmíně-
ného|potenciálního|rozsahu|sledovaného|trhu.|

Masivní potenciál
Trhy|přenosu|rizika|dlouhověkosti|nejsou|zatím|
dosti| velké,| aby| představovaly| okamžité| sys-
temické|znepokojení.|Ale|právě| jejich|masivní|
potenciální| rozsah| a| rostoucí| zájem| investič-
ních|bank|mobilizovat|toto|riziko|činí|důležitým|
zajistit,|aby|tyto|trhy|byly|bezpečné,|jak|na|obe-
zřetnostní,| tak| na| systemické| úrovni.| S| ohle-
dem|na|to|Společné|fórum|předkládá|v|návrhu|
zprávy| celou| řadu| doporučení.| A| právě| k| nim|
očekává|v|rámci|konzultace|reakce|zaintereso-
vané|veřejnosti.
Společné| fórum| doporučuje| například| ko-
munikaci| orgánů| dohledu| v| mezinárodním|
měřítku,| stanovení| odborných| požadavků|
na| odpovědné| osoby| v| institucích,| jež| jsou|
držitelem|rizika|dlouhověkosti,| zohlednit|v|po-
litice|příslušného|státu|včetně|sociální|politiky|
trhy|převodů| rizika|dlouhověkosti.|Další|dopo-
ručení| se| týká| například| zpřesnění| „měření“|
rizika| dlouhověkosti,| a| to| s| cílem| stanovení|
nebo| podpoření| přiměřeně| vysokých| kvan-
titativních| a| kvalitativních| standardů,| včetně|
kapitálových| požadavků| pro| očekávané| i| ne-|
očekávané|zvýšení|předpokládané|doby|dožití.|
S|úplným|zněním|doporučení|se| lze|seznámit|
v|návrhu|dané|zpravy3.

2.  Informace poskytované 
na místě prodeje

V| tomto| případě| bylo| úkolem| Společného|
fóra| stanoveným| mateřskými| organizacemi||

(včetně| Mezinárodní| asociace| dozorčích||
orgánů| v| pojišťovnictví| –| IAIS)| především|
identifikovat| a| vyhodnotit| rozdíly| a| mezery|
v| regulatorních| přístupech| k| informování|
na| místě| prodeje,| pokud| jde| o| investiční|
a| spořicí| produkty| v|pojišťovnictví,| bankov-
nictví| a| sektoru| cenných| papírů.| Neméně|
důležité|bylo|zkoumat,|zda|regulatorní|přístu-
py|k| informování|na|místě|prodeje|mají|být|
ve| sledovaných| sektorech| identické,| resp.|
sladěné.| Ve| zprávě| jsou| obsaženy| závěry|
Společného| fóra,| jež| si| zmapovalo| situa-|
ci|s|pomocí|16|orgánů|dohledu|a|s|pomocí|
veřejného|slyšení.|Fórum|dospělo|například|
k|názoru,|že|formáty|dokumentů|neumožňu-
jí| vždy| porovnání| finančních| produktů| a| že|
se| jejich| obsah| různí.| Není| překvapivé,| že|
regulatorní|přístupy|k| informování|na|místě|
prodeje| se| významně| různí| při| srovnání| ju-
risdikcí|a|sektorů.|podle|zprávy|může|tento|
fakt| vést| k| regulatorní| arbitráži| a| k| tomu,|
že| spotřebitelé| nebudou| schopni| si| řádně|
porovnat| produkty.| Je| nutno| ale| uvítat| ob-
jektivnost| zprávy,| jež| spočívá| i| v| potvrzení|
toho,| že| rozdíly| v| regulatorních| přístupech|

mohou|vzniknout|z| legitimních| rozdílů|v| re-
gulatorních|cílech|sektorů,|stejně|jako|z|roz-
dílných|charakteristik|produktů|a|použité|ter-
minologie.| Ve| zprávě| se| rovněž| uznává,| že|
v| pojišťovnictví| mohou| existovat| specifika|
z|důvodu|dvou|úrovní| informování| (základní|
úroveň|a|úroveň|podkladových|aktiv).|pokud|
jde|o|identický|či|sladěný|postup|v|jednotli-
vých|sektorech| finančního| trhu,|dospívá|se|
k|rozumnému|doporučení,|aby|dotčení|regu-
látoři|zvážili|vzájemnou|součinnost|v|přísluš-
ných| jurisdikcích| s| výhledem| harmonizovat|
vhodným| způsobem| informování| na| místě|
prodeje.

Osm doporučení 
Ve| zprávě| je| obsaženo| celkem| osm| do-
poručení4,| která| se| týkají| všech| sektorů,|
a| to| za| účelem| napomoci| tvůrcům| politik|
a| orgánům| dohledu| při| rozvoji,| modifikaci|
nebo| revizi| jejich| požadavků| na| informace|
poskytované| na| místě| prodeje.| patří| mezi|
ně|například|doporučení|zvážit|vytvoření|do-
kumentu|(včetně|elektronické|verze)|s|údaji|
o|produktu|poskytovanými|na|místě|prodeje.||

Tento|dokument|by|měl|být|poskytován|spo-
třebitelům|zdarma,|a|to|před|nákupem.|Dále|
se| doporučuje| uvážit| požadavek,| aby| tento|
dokument|obsahoval|klíčové|charakteristiky|
produktu| včetně| nákladů,| rizik,| finančních|
výhod|nebo|jiných|prvků|produktu|a|jakáko-
li| podkladová|či| referenční| aktiva,| investice|
nebo| indexy|bez|ohledu|na| finanční|sektor,|
do| něhož| lze| daný| produkt| zařadit.| Doku-
ment|by|měl|být|samozřejmě|poctivý,|neza-
vádějící|a|napsaný|tak,|aby|byl|pro|spotřebi-
tele| srozumitelný.|Měl| by|obsahovat| stejný|
typ|informací,|a|tím|usnadnit|porovnání|kon-
kurenčních|produktů|apod.|Společné|fórum|
očekává| na| tato| doporučení| od| veřejnosti|
reakci.|

Nastolení otázek
I|když|je|výše|uvedená|charakteristika|zprá-
vy| o| informacích| poskytovaných| na| místě|
prodeje| a| informace| o|navrhovaných| dopo-
ručeních|poměrně|stručná,|tak|přesto|umož-
ňuje|učinit|si|na|věc|předběžný|názor|nebo|
položit|si|některé|otázky.|Nelze|se|například|
vyhnout|úvaze,|že|nejsou|v|potřebném|roz-

sahu| brány| v| úvahu| platné| právní| akty| eu.|
Nelze| abstrahovat| od| návrhu| nové| směrni-
ce|o|zprostředkování|pojištění,|která|je|nyní|
posuzována|příslušnými|výbory|evropského|
parlamentu.|Ale|hlavně|není|brán|dostateč-
ný|zřetel|na|tu|skutečnost,|že|v|legislativním|
procesu|v|eu|se|nachází|návrh|nařízení|ev-
ropského|parlamentu|a|Rady|o|sděleních|klí-
čových| informací| týkajících| se| investičních|
produktů| (tzv.| pRIps).| Záměr| Společného|
fóra|je|sice|pochopitelný,|ale|zpráva|bez|zo-
hlednění|evropské|legislativy|není|úplná|a|asi|
ani|šířeji|využitelná.|Zpráva|vyvolává|zásad-
ní|otázku,|jako|je|tomu|aktuálně|i|v|českém|
právu,| zda| nemůže| dojít| k| zahlcení| klienta|
informacemi| a| k| překrývání| povinností| sta-
novených|v|různých|předpisech.|Na|místě|je|
i| otázka,| zda| různé|návrhy|právních|předpi-
sů,|zpráv,|konzultačních|materiálů|atd.|berou|
dostatečně|v|úvahu|jasná|specifika|pojištění|
ve|srovnání|s|jinými|investičními|a|spořicími|
produkty.| Odpověď| na| ni| lze| získat| jedině|
na|základě|prostudování|této|zprávy.
Veřejné|konzultace|k|uvedeným|návrhům|zpráv|
probíhaly|od|15.|8.|2013|do|18.|10.|2013.| 

Není překvapivé, že regulatorní přístupy 

k informování na místě prodeje se významně různí 

při srovnání jurisdikcí a sektorů.

2|||Objemy|transakcí|jsou|měřeny|na|základě|podkladových|aktiv.|
3|||http://www.iaisweb.org/Media-and-Surveillance-51
4|||Návrh|zprávy|včetně|doporučení|lze|nalézt|na|http://www.iaisweb.org/Media-and-Surveillance-51
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1.| Zákon| č.| 227/2013| Sb.,| kterým| se| mění|
zákon|č.|6/1993|Sb.,|o|České|národní|bance,|
ve|znění|pozdějších|předpisů,|a|další|souvise-
jící|zákony.|Účinnost 17. 8. 2013.
2.| Zákon| č.| 228/2013| Sb.,| kterým| se| mění|
zákon| č.| 377/2005| Sb.,| o| doplňkovém| do-
hledu| nad| bankami,| spořitelními| a| úvěrními|
družstvy,| pojišťovnami| a| obchodníky| s| cen-
nými| papíry| ve| finančních| konglomerátech|
a| o| změně| některých| dalších| zákonů| (zákon|
o| finančních| konglomerátech),| ve| znění| poz-
dějších| předpisů,| a| zákon| č.| 277/2009| Sb.,|
o| pojišťovnictví,| ve| znění| pozdějších| předpi-
sů.|Novela|doplňuje|do|zákona|o|pojišťovnic-
tví|zvláštní|ustanovení|pro|dohled|nad|smíše-
nou| finanční|holdingovou|osobou.|Účinnost 
17. 8. 2013.
3.|Zákon|č.|233/2013|Sb.,|kterým|se|mění|zá-
kon|č.|361/2000|Sb.,|o|provozu|na|pozemních|
komunikacích|a|o|změnách|některých|zákonů|
(zákon|o|silničním|provozu),|ve|znění|pozděj-
ších|předpisů.|upřesňuje|se|definice|alkoho-
lického|nápoje|a|v|případě|jiných|návykových|
látek|se|řidič|považuje|za|ovlivněného|takovou|
návykovou|látkou,|pokud|její|množství|v|krev-
ním| vzorku| řidiče| dosáhne| alespoň| limitní|
hodnoty| stanovené| prováděcím| právním|
předpisem.|Účinnost 17. 8. 2013.
4.|Vyhláška|č.|236/2013|Sb.,|kterou|se|mění|
vyhláška|č.|98/2012|Sb.,|o|zdravotnické|doku-
mentaci.|Účinnost 30. 8. 2013.
5.|Nález|Ústavního|soudu|č.|238/2013|ze|dne|
20.|června|2013|sp.|zn.|pl.|ÚS|36/11|ve|věci|
návrhu| na| zrušení| některých| ustanovení| zá-
kona|č.|48/1997|Sb.,|o|veřejném|zdravotním|
pojištění|a|o|změně|a|doplnění|některých|sou-
visejících| zákonů,| ve| znění| pozdějších| před-
pisů.| Ústavní| soud| zrušil| rozdělení| zdravotní|
péče| na| základní| a| ekonomicky| náročnější|
(standard| a| nadstandard).| Dále| s| účinností|
od|1.|1.|2014|zrušil|regulační|poplatek|za|kaž-|
dý| den| poskytování| lůžkové| péče| včetně|
lůžkové| lázeňské| léčebně| rehabilitační|péče|
(pobyt| v| nemocnici).| Účinnost 5. 8. 2013, 
část 1. 1. 2014.
6.| Zákon| č.| 239/2013| Sb.,| kterým| se| mění|
zákon|č.|56/2001|Sb.,|o|podmínkách|provozu|
vozidel|na|pozemních|komunikacích|a|o|změ-
ně| zákona| č.| 168/1999| Sb.,| o| pojištění| od-
povědnosti| za| škodu| způsobenou| provozem|
vozidla| a| o| změně| některých| souvisejících||
zákonů| (zákon| o| pojištění| odpovědnosti||

z| provozu| vozidla),| ve| znění| zákona|
č.|307/1999|Sb.,|ve|znění|pozdějších|předpi-
sů,|a|další|související|zákony.|Více naleznete 
v Pojistném obzoru č. 3/2013 článek – No-
vela zákona č. 56/2001 Sb.: Co čeká české 
řidiče? Účinnost|1. 1. 2015, část 1. 1. 2014.
7.|Zákon|č.|256/2013|Sb.,|o|katastru|nemovi-
tostí|(katastrální|zákon).|V|návaznosti|na|nový|
občanský|zákoník,|který|přinesl|zásadní|změ-
ny| do| pojetí| nemovitostí| a| uplatňuje| zásadu|
superficies| solo| cedit| (stavba| v| zásadě| pře-
stává| být| samostatnou| věcí),| je| přijat| nový|
katastrální|zákon.|Do|katastru|se|bude|zapiso-
vat|celá|řada|nově|zavedených|věcných|práv|
k|nemovitostem|a|dále|nové|druhy|poznámek.|
Bude|zvýšena|informovanost|účastníků|vkla-
dového|řízení|(např.|o|provedeném|vkladu|bu-
dou|vyrozuměny|přímo|ty|osoby,|které|vkla-
dem| právo| pozbývají| nebo| jejichž| právo| se|
vkladem|omezuje,|a|to|i|v|případech,|kdy|jsou|
tyto| osoby| ve| vkladovém| řízení| zastoupeny|
zmocněncem);|účastník|může|být|vyrozuměn|
i|e-mailem|nebo|SMS|zprávou.|Ve|vkladovém|
řízení|budou|listiny,|podle|kterých|se|provádě-
jí| zápisy| do| katastru,| podrobeny| důkladnější|
kontrole.|Účinnost 1. 1. 2014.
8.| Nařízení| vlády| č.| 263/2013| Sb.,| o| paušál-
ní| výši| úhrady| nákladů| zásahu.| V| návaznosti|
na|zákon|č.|160/2013|Sb.|se|stanoví|paušál-
ní|výše|úhrady|nákladů|za|každou|započatou|
hodinu|zásahu|hasičů|ve|výši|5|600|kč.|Účin-
nost 1. 9. 2013. 
9.| Zákon| č.| 278/2013| Sb.,| kterým| se| mění|
některé|zákony|v|souvislosti|s|přijetím|záko-
na| o| směnárenské| činnosti.| Zákon| mj.| mění|
zákon| o| finančním| arbitrovi,| když| nově| byla|
založena| příslušnost| finančního| arbitra| k| ře-
šení| sporů| v| pojišťovnictví,| konkrétně| mezi|
pojišťovnou| nebo| pojišťovacím| zprostřed-
kovatelem| a| zájemcem| o| pojištění,| pojistní-
kem,| pojištěným,| oprávněnou| osobou| nebo|
obmyšleným| při| nabízení,| poskytování| nebo|
zprostředkování| životního| pojištění.| Ze| záko-
na| vyplývá| pro| pojišťovnu| celá| řada| nových|
povinností,| např.|na|výzvu|předložit| arbitrovi|
požadované|doklady|a|účastnit|se|jednání,|vy-
hovět|žádosti|arbitra|o|poskytnutí|vysvětlení|
a|žádosti|o|předložení|dokumentace|vztahující|
se|k|předmětu|sporu,|umožnit|arbitrovi|a|jím|
pověřeným|osobám|nahlédnout|do|svých|spi-
sů|a|elektronických|záznamů,|které|se|týkají|
vedeného|sporu.|Účinnost 1. 11. 2013.

10.| Zákon| č.| 303/2013|Sb.,| kterým|se|mění|
některé|zákony|v|souvislosti| s|přijetím| reko-
difikace| soukromého| práva.| Zákon| novelizu-
je| v| souvislosti| s| rekodifikací| civilního| práva|
74|zákonů.|Obsahuje|mj.|novelu|zákona|o|po-
jišťovnictví,| kterou| se| doplňuje| ustanovení|
§|129a|ukládající|pojišťovně|povinnost|umož-
nit| na| základě| písemné| žádosti| oprávněné|
osoby|po|ukončení|šetření|pojistné|události,|
nahlížet|této|osobě|do|spisu|vedeného|pojiš-
ťovnou|v|souvislosti|s|touto|událostí|nebo|ob-
dobného|záznamu|o|průběhu|šetření|škodné|
události| a| pořizovat| z| něho| za| úplatu| výpisy|
nebo|kopie,|a|to|z|těch|záznamů,|které|se|tý-
kají| důvodu| zamítnutí| poskytnutí| pojistného|
plnění|nebo|jeho|výpočtu.|pojišťovna|žádosti|
nevyhoví,|pokud|na|základě|jejího|písemného|
dotazu|jí|příslušný|orgán|z|důvodu|ohrožení|ří-
zení|o|trestném|činu|nebo|projednávání|správ-
ního|deliktu|s|nahlížením|do|spisu|pojišťovny|
sdělí| písemně| svůj| nesouhlas.| Takový| dotaz|
je|pojišťovna|povinna|odeslat|do|30|dnů|ode|
dne|podání| žádosti|oprávněné|osoby,|pokud|
bylo| v| souvislosti| s| pojistnou| událostí| zahá-
jeno| trestní| nebo| správní| řízení.| Dále| novela|
mění| zákon| o| ochraně| spotřebitele.| Nově|
prodávající|nesmí|po|spotřebiteli|v|souvislos-
ti| s| použitým| způsobem| placení| požadovat|
poplatek|převyšující|náklady,|které|prodávají-
címu|v|souvislosti|s|tímto|způsobem|placení|
vznikají.|prodávající|je|také|povinen|při|prodeji|
zboží| nebo| poskytování| služeb| elektronický-
mi|prostředky|prostřednictvím| internetových|
stránek| spotřebitele| předem| zřetelným| způ-
sobem| informovat| o| tom,| zda| platí| nějaká|
omezení| pro| dodání| zboží| nebo| poskytnutí|
služby| a| jaké| způsoby| platby| jsou| přijímány.|
Účinnost 1. 1. 2014.
11.| Vyhláška| č.| 314/2013| Sb.,| o| předkládání|
výkazů|České|národní|bance|osobami,|které|
náleží| do| sektoru| finančních| institucí.| Účin-
nost 1. 1. 2014.
12.|Vyhláška,|č.|326/2013|Sb.,|kterou|se|mění|
vyhláška|č.|434/2009|Sb.,|kterou|se|provádějí|
některá| ustanovení| zákona| o| pojišťovnictví.|
Novela|zejména|rozšiřuje|požadavky|na|řídicí|
a|kontrolní|systém|pojišťoven,|když|doplňuje|
přílohu|č.|1|část|III|o|body|3|a|4.|pojišťovnám|
je|stanovena| lhůta|3|měsíců|ode|dne|nabytí|
účinnosti|vyhlášky,|tedy|do|31.|1.|2014|k|při-
způsobení|řídicího|a|kontrolního|systému|no-
vým|požadavkům.|Účinnost 1. 11. 2013. 

MGR. EVA KOZOJEDOVÁ / PRÁVNÍK EXPERT / GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.
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klíčovým| nástrojem| objektivních| informací|
o|situaci|na| trhu|životního|pojištění| je|statis-
tická|evidence|České|národní|banky|(ČNB).|Ta|
zahrnuje,|kromě|jiného,|dva|základní|indikáto-
ry|nákladovosti|distribuce|životního|pojištění:

•||pořizovací| náklady| na| pojistné| smlouvy|
(„pořizovací|náklady“)| –|představují| všech-
ny| náklady| vzniklé| s| uzavřením| pojistné|
smlouvy| (tj.| provize| vyplácené| zprostřed-
kovatelům| za| uzavření| pojistné| smlouvy,|
platy,| superprovize| vyplácené| zaměstnan-
cům|za|uzavření|pojistné|smlouvy,|náklady|
na|vyhotovení|pojistných|spisů,|správní|ná-
klady|na|zpracování|návrhů|a|vydání|pojistné|
smlouvy|a|náklady|na|reklamu|či| jinou|pro-
pagaci).|Jedná|se|tedy|de|facto|o|širší|sumu|
všech| distribučních| (či| chceme-li| obchod-
ních)|nákladů,|včetně|nákladů|na|propagaci.

•||Náklady| na| provize| zprostředkovatelům|
(„provizní|náklady“)|–|představují|podskupi-
nu|pořizovacích|nákladů,|z|logiky|věci|jde|ná-
klady|na|vyplacené|odměny|externím|sítím|
(tj.|provize|zprostředkovatelům).

Absolutní vyjádření

pojďme| se| nejprve| podívat| na| vývoj| obou|
těchto| ukazatelů| v| absolutním| vyjádření.|
Jak|je|patrné|z|úvodního|grafu|(Graf|1),|výše|
celkových| pořizovacích| nákladů| se| v| le-
tech|2006–2012|pohybovala|zhruba|mezi|6|až|
12|miliardami|kč.|Analogický|průběh|pak|za-
znamenaly|i|z|nich|odvozené|provizní|náklady,|
oscilující| zhruba| mezi| 4| až| 8| miliardami| kč.|
Z|detailního|pohledu|graf|ukazuje|tři|dílčí|sku-
tečnosti.| Zaprvé,| růst| pořizovacích| a| proviz-
ních| nákladů| je| v| celém| sledovaném| období|
setrvalý,| po| počátečním| prudším| nárůstu||

došlo|v| letech|2007–2010|k|uklidnění|a|v| le-
tech| 2011–2012| už| činil| meziroční| přírůstek|
řádově| jen| jednotky| procent.| Zadruhé,| až|
na|ojedinělé|případy| je|dále|patrný|poměrně|

konstantní| poměr|mezi| pořizovacími| náklady|
a|náklady|na|provize,|dlouhodobě|se|pohybují-
cí|přibližně|okolo|70|%|(což|rámcově|odpovídá||

předpokládanému| podílu| zprostředkovatelů|
na|nové|obchodní|produkci).|A|zatřetí| je|zřej-
mé,| že|pohyb|distribučních|nákladů|není| au-
tonomní,| ale| je| úzce| svázán| s| počtem| nově|

sjednaných| smluv,| které| přímo| určují| jejich|
výši.|Tento|bod|ještě|více|osvětlují|jednotkové|
distribuční|náklady,|prezentované|dále.

ING. JIŘÍ ŠINDELÁŘ, PH.D. / PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA / VÝKONNÝ ŘEDITEL / USF ČR

Výše|distribučních|nákladů|u|životního|pojištění|se|v|souvislosti|s|novelou|zákona|č.|38/2004|Sb.|
(o|pojišťovacích|zprostředkovatelích)|stala|v|uplynulých|letech|horkým|tématem|odborné|diskuze.|
V|ní|bohužel|zaznívaly,|v|souvislosti|se|zvažovanou|zákonnou|limitací|získatelských|provizí,|také|
mnohé|nepřesné|či|neúplné|argumenty.|Cílem|tohoto|článku|je|tedy|nastínit|základní|empirický|
přehled|toho,|jak|se|distribuční|náklady|u|životního|pojištění1|reálně|vyvíjely|v|období|uplynulé|
dekády,|která|bývá|také|někdy|označována|jako|„boom|externích|sítí“.|

diSTribuční náklady živoTníHo 
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Graf 1: Distribuční náklady vs. počty nově uzavřených smluv

||pořizovací|náklady|| ||počet|nově|uzavřených|smluv
||provizní|náklady

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Zdroj:|ČNB,|vlastní|výpočty

1|||Článek|pracuje|s|analýzou|životního|pojištění|jako|celku,|v|agregovaném|pojetí|bez|rozlišení|jednotlivých|odvětví.

Nárůst absolutní sumy pořizovacích/provizních 

nákladů je primárně vyvolán nárůstem nového 

obchodu (nově sjednaných smluv), nikoliv zvyšující 

se jednotkovou nákladovostí distribuce.
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Náklady

Absolutní| čísla| ukazují| celkové| náklady,| jež|
pojišťovny| vynakládají| na| distribuci| svých|
produktů| životního| pojištění.| Z| analytického|
pohledu| jsou| však| mnohem| zajímavější| ná-
klady| jednotkové,| zejména| průměrný| náklad|
na|nově|sjednanou|smlouvu|a|průměrný|ná-
klad|na|jednotku|nově|předepsaného|pojistné-
ho.|první|z|jednotkových|ukazatelů,|průměrný|
pořizovací/provizní| náklad| na| smlouvu,| před-
stavuje|podíl|pořizovacích/provizních|nákladů|
a|počtu|nově|sjednaných|smluv|v|dané|kate-
gorii|v|daném|roce|(Graf|2).|

Identický průběh

Data| u| obou| indikátorů| naznačují| téměř| iden-
tický|průběh:|po|úvodním|mírném|nárůstu|(vr-
chol|v| roce|2009)|došlo|k|opětovnému|pokle-
su| (2010)| a| následně| stabilizaci| (2011–2012).|
I| z| grafického| vyjádření| je| zřejmé,| že| jak| prů-
měrný|pořizovací,|tak|provizní|náklad|na|smlou-
vu| se| v| uplynulých| šesti| letech| pohybovaly|
ve|stabilizovaném|koridoru|a|nedocházelo|k|je-
jich| dramatickému| nárůstu,| ani| k| nekontrolo-
vané|„nákladové|spirále“.|Tento|fakt|potvrzuje|
úvodní| domněnku,| že| nárůst| absolutní| sumy|
pořizovacích/provizních| nákladů| je| primárně|
vyvolán|nárůstem|nového|obchodu|(nově|sjed-
naných|smluv),|nikoliv|zvyšující|se|jednotkovou|
nákladovostí|distribuce.

Distribuční náklady vs. 
předepsané pojistné

poslední|analyzovanou|oblastí|je|poměr|distri-
bučních|nákladů|vůči|předepsanému|pojistné-
mu.|Zde|je|základním|ukazatelem|předepsané|

hrubé|pojistné|u|nově| sjednaných| smluv| (za-
hrnuje| veškeré| částky| pojistného| splatné| po-
dle| nově| sjednaných| smluv| během| účetního|
období,| nezávisle| na| skutečnosti,| že| se| tyto|
částky| vztahují| zcela| nebo| zčásti| k| následují-
cím|účetním|obdobím),|přičemž|graf|zachycuje|
opět| poměr| pořizovacích/provizních| nákladů|
vůči|němu|v|letech|2006–2012|(Graf|3).|I|zde|
je|patrný|v|jistém|ohledu|podobný,|stabilní|vý-
voj.|V|prvním|období|došlo|u|obou|ukazatelů|
k|mírnému|nárůstu| (s|vrcholem|v| roce|2008)|
a| následně| k| prudkému| poklesu,| který| se|
v|roce|2010|opět|změnil|v|mírný|růst.|Za|zmín-
ku|stojí,|že|podíl|pořizovacích|nákladů|zakončil|
sledované| období| dokonce| na| nižší| hodnotě,|
než| na| které| v| roce| 2006| analýzu| zahajoval.|
Stejně| jako|u|předchozích|průměrných|nákla-
dů,| ani| zde| tedy| nejsme| svědky| jakéhokoliv|
nekontrolovaného|nárůstu.|Naopak,|z|pohledu|

nově| předepsaného| hrubého| pojistného| do-
šlo| v| letech| 2008–2010| dokonce| k| poměrně|
prudkému|poklesu| jeho| zatížení| distribučními|
náklady.| I| tento| fakt|podporuje|závěr|učiněný|
výše,| a| sice| že| nárůst| absolutní| sumy| distri-
bučních|nákladů| je|primárně|způsoben|nárůs-
tem|obchodní|produkce|(počtem|smluv),|niko-
liv|nákladovostí|distribuce|jako|takové.

Závěrem

Distribuce| pojistných| produktů,| a| zvláště| ži-
votního| pojištění,| je| specifickou| disciplínou|
z|obchodního| i| regulatorního|hlediska.|pomi-
neme-li|diskuzi|o|přiměřenosti| individuálních|
provizních| nákladů,| které| jsou| nakonec| vždy|
důsledkem|tržního|optima,|je|zřejmé,|že|jejich|
agregovaná|jednotková|hodnota|je|v|čase|sta-
bilní| a|nárůst|v|absolutním|měřítku| je|pevně|
svázán|s|počtem|sjednaných|smluv.|Z|pozice|
regulátora|tedy,|z|tohoto|úhlu|pohledu,|neexis-
tuje|důvod|k| zásahu,|neboť|„nekontrolovaná|
nákladová|spirála“|je|–|optikou|reálných|dat|–|
mýtus.|Bylo|by|ovšem|naivní|tvrdit,|že|distri-
bučních|náklady|jsou|jediným|hlediskem|hod-
nocení| obchodu| s| životním| pojištěním.| Jak|
se| vyvíjí| kvalita| produkce,| durace| smlouvy,|
stornovost?|Jaká|je|reálná|penetrace|životního|
pojištění|v|ČR|a| její|další|potenciál?|A|nedo-
chází|k|účelové|rotaci|části|klientů|ve|„válci“|
přesjednávání| smluv| a| úhrady| počátečních|
nákladů?| To| jsou| další| zásadní| otázky,| které|
mohou|vrhnout|světlo|na|pozitivní|i|negativní|
jevy| na| trhu| životního| pojištění,| včetně| tzv.|
„přepojišťování“.| Jejich| detailnímu| zodpově-
zení|zatím|brání|nedostatek|empirických|dat.|
Bez|nich|a|detailní| analýzy|však|není|možné|
problém| skutečně| objektivně| posoudit| a| na-
sadit|správnou|„léčbu“. 

Graf 2: Průměrné distribuční náklady na smlouvu
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Graf 3: Poměr distribučních nákladů na předepsaném pojistném
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Metodika ČAP 
u jednorázově placeného 
pojistného

Základní| rozdíl| mezi| oběma| pohledy| spočívá|
v| otázce,| zda| je| pro| celkové| bilance| vhodné|
vycházet|z|účetních|dat|České|národní|banky|
(ČNB).|Česká|asociace|pojišťoven|(ČAp)|totiž|
již|dva|roky|publikuje|data|o|pojistném|v|život-
ním| pojištění| (Žp)| trochu| jiným| způsobem,|
a| to| především| v| souvislosti| s| jednorázově|
placeným|pojistným.|Na|rozdíl|od|běžně|pla-
cených|smluv|se|sjednaná|částka|pojistného|
hradí|na|počátku|platnosti|smlouvy,|i|když|po-
jistná|doba|se|může|pohybovat|až|v|řádu|desí-
tek|let.|Také|platí,|že|jednorázově|placené|po-
jistné|pro|klienta|představuje|spíše|investiční|
příležitost|než|hledání|ochrany|proti|hrozícím|
rizikům.| Navíc| jeho| výběr| podléhá| značným|
výkyvům| a| tato| volatilita| významně| přispívá|
k| dalšímu| zkreslení| některých| sledovaných|
parametrů| i| celkového| výsledku| segmentu|
životního| pojištění.| ČAp| proto| již| od| konce|
roku| 2011| ve| svých| statistikách| jednorázové|
pojistné|přepočítává| jednou|desetinou,|a| tak|
jeho|přímý|vliv|na|celkový|předpis|v|roce|úpi-
su| významně| oslabuje.| Důsledkem| jsou| vy-
rovnané|a|více|vypovídající| hodnoty|o|vývoji|
životního|pojištění|v|ČR.|To|se|dobře|uplatní|
i| ve| vztahu| k| distribučním| nákladům,| proto-
že| i| u| běžně| placených| smluv| se| počáteční|
náklady|hradí|převážně|v|prvních| letech|plat-
nosti|smlouvy,|ale|sjednané|pojistné|se|hradí|
postupně|a|dlouhodobě.

Nový obchod

Nežádoucí|vliv| jednorázově|placeného|pojist-
ného|se| ještě|více|projevuje|u|nově|uzavíra-
ných|smluv,|protože|jeho|podíl|v|tzv.|obchodní|
produkci|(také|nový|obchod)|je|ve|srovnání|se|
situací| v| celkovém| předepsaném| pojistném|

naopak|dominantní.|Zacílení|na|nový|obchod|
je|pro|posouzení|distribučních|nákladů|klíčo-
vé,|protože|inkaso|zprostředkovatelských|pro-
vizí|je|spojeno|především|s|uzavíráním|smluv,|
zatímco|dlouhotrvající|běžně|placené|smlou-
vy| již|další|náklady|na|pořízení|pro|pojistitele|
negenerují.|Z|Grafu|1|je|dobře|patrná|distribu-
ce|u|nově|uzavíraných|smluv.|Zatímco|běžně|
placené| pojistné| do| roku| 2010,| kdy| předpis|
Žp| dosahuje| vrcholu,| rovnoměrně| roste,| tak|
vývoj| jednorázově| placeného| pojistného| je|
výrazně| variabilnější.| V| roce| 2010| dochází|
k|nepřehlédnutelnému|skokovému|navýšení,|
což|má|značný|vliv|i|na|dále|popisované|sku-
tečnosti.|V|posledních|dvou|letech|pak|v|před-
pisu|Žp|pozorujeme|opačný|trend|a|objem|no-
vého|obchodu|postupně|klesá.|

Distribuční náklady 
v absolutních číslech

Za|krátkou|zmínku|stojí|i|srovnání|dlouhodobé-
ho|vývoje|absolutních|čísel|distribučních|a|pro-
vizních|nákladů|ve|vztahu|k|vývoji|počtu|nově|
uzavřených| smluv.| počet| nově| uzavřených||

smluv|od| roku|2006| roste.|Tento| trend|není|
zcela| rovnoměrný,| ale| můžeme| říci,| že| po-
čet| nových| smluv| se| v| roce| 2012| oproti|
roku| 2006| zvýšil| o| 49|%| navzdory| tomu,| že|
celkový|počet|pojistných|smluv|životního|po-
jištění|od| roku|2008|naopak|klesá| (viz|Nové|
smlouvy| a| přepojišťování).| pokud| bychom|
vycházeli| z| předpokladu,| že| růst| zmíněných|
nákladů| je|spojen|pouze|s|navýšením|počtu|
nově|sjednaných|smluv,|tak|je|překvapivé,|že|
celkové| pořizovací| náklady| vzrostly| ve| stej-
ném|období|o|81|%|a|náklady|na|provize|zpro-
středkovatelů| dokonce| o| 94|%,| tedy| téměř|
dvojnásobně| rychle.| Navíc| distribuční| nákla-
dy| významně| rostly| i| mezi| lety| 2006–2009,|
kdy|však|počet|nově|uzavřených|smluv|spíše|
stagnoval.|

Relativní pohled 
a jednotkové náklady

lze|souhlasit|s|tím,|že|posuzovat|vývoj|životní-
ho|pojištění|a|distribučních|nákladů|v|absolut-
ních|číslech|nemusí|poskytnout|nejlepší|obraz|
skutečné| situace| na| trhu.| Základní| srovnání||

ING. JAROSLAV URBAN / POJISTNÝ ANALYTIK / SUPIN S.R.O.

Distribuční|náklady|jsou|dnes|spojovány|především|s|provizemi|pro|finanční|
zprostředkovatele|a|staly|se|častým|tématem|odborných|i|laických|diskuzí|
a|debat.|Jeden|pohled|na|problematiku|těchto|nákladů|v|životním|pojištění|přináší|
předcházející|příspěvek|Jiřího|Šindeláře.|V|článku|nabídneme|čtenáři|alternativní|
pohled.

Polemika: nový obcHod a diSTribuční 
náklady PoHledem čaP

Graf 1: Předepsané pojistné u nově uzavřených smluv

Zdroj:|Q|statistiky|ČAp
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nabízí|přepočet|na| jednotkové|náklady.|Tady|
je|ovšem|potřeba|vyvarovat|se| jednoduché-
mu| závěru,| že| jednotkové| náklady| od| roku|
2010| klesají.| Tento| výsledek| je| významně|
zkreslený|i|výše|naznačenou|skutečností,|že|
od| roku|2010|došlo|ke|skokovému|navýšení|
počtu|smluv|životního|pojištění|v|souvislosti|
s|velkým|zájmem|o|jednorázově|placené|pro-
dukty.|Reprezentativní|je|proto|vývoj|do|roku|
2009,| kdy| jednotkové| pořizovací| i| provizní|
náklady| vzrostly| ve| srovnání| s| rokem| 2006|
o|více|než|50|%.|Následující| pokles|od| roku|
2010| je| způsoben| především| neúměrným|
růstem| počtu| smluv,| který| se| ovšem| nepo-
tvrdil|v|následujících|letech.|V|současné|době|
již|sledujeme|útlum|u|jednorázově|placených|
produktů| a| zastavení| zmíněného| poklesu,|
a|proto|do|budoucna|očekáváme|návrat|k|růs-
tu| jednotkových|nákladů.| Zajímavé|bude| ale|
především| srovnání| podílu| distribučních| ná-
kladů,|resp.|provizí|zprostředkovatelů,|na|pře-
depsaném|pojistném|v|novém|obchodě,|a|to|
po|přepočtení|předpisu|podle|výše|zmíněné|
metodiky|ČAp.|

Odpovídající trend

Graf|2|znázorňuje|poměr|distribučních|nákla-
dů|na|předepsaném|pojistném.|Je|dobře|vi-
dět,|že|vývoj|takto|upraveného|pojistného|je|
mnohem|vyrovnanější|a|více|odpovídá|trendu|
u|běžně|placených|smluv.|Drobnou|výjimkou|
je|pouze|rok|2010,|který|si|i|po|korekci|zacho-
vá| mírný| výkyv| v| jinak| plynulé| a| vyrovnané|
řadě,|protože|skokový|nárůst|„jednorázů“|byl|
tak| enormní,| že| ani| nová| metodika| jej| zcela|
nevyhladí.|pokud|se|nyní|podíváme|na|poměr|
distribučních| nákladů| v| obchodní| produkci,|
tak| dojdeme| k| jiným| závěrům| než| v| článku|
Jiřího|Šindeláře.|poměr|jak|celkových|pořizo-
vacích,|tak|provizních|nákladů|neustále|mírně|
roste|–|mezi| lety|2006|až|2012|vrostl|u|pro-
vizních|nákladů|z|67|%|na|77|%|(v|absolutních|
číslech|se|provize|navýšily|o|cca|4,1|mld.|kč)|–||

–| a| když| navíc| odhadujeme,| že| podíl| zpro-
středkovatelů|na|novém|obchodě|je|stabilně|
cca| 70|%,| tak| se| přímo| nabízí| interpretace,|
že|uzavírání| smluv| je|pro|pojistitele| i| klienty|
v| dlouhodobém| trendu| ve| skutečnosti| stále|
nákladnější.|

Nové smlouvy 
a přepojišťování

Závěr|z|předchozího|odstavce| je|vhodné|dát|
dále|do|souvislosti|s|celkovým|počtem|smluv|
v|životním|pojištění|a|také|se|vzájemným|vý-
vojem| počtu| nově| uzavřených| smluv,| a| na-
proti| tomu|smluv|ukončených.|Jak|zobrazuje|
Graf|3,|tak|celkový|počet|smluv|Žp|dle|statis-
tiky|ČNB|do|roku|2008|stagnoval|a|poté|začal|
klesat.|Tento|trend|platí|i|pro|rok|2012,|i|když|
se| pokles| už| výrazně| zpomalil.| počet| nově|
uzavřených|smluv|–|s|výjimkou|v|roce|2009|–|
postupně|roste,|ale|od|roku|2008|už|ani|nevy-
rovná|počet|ukončovaných|smluv!|Meziroční|
přírůstek| je| tedy| poté| záporný,| kdy| největší|
úbytek| nastal| v| roce| 2009.| Výše| popsaný|
vývoj| tak| ještě| více| podporuje| názor,| že| trh||

životního| pojištění| je| aktuálně| nasycený|
a| nový| obchod| již| není| podpořen| zdravým|
získáváním|nových|klientů,|ale|ve|velké|míře|
pouze| tzv.| přepojišťováním| běžících| smluv|
těch| současných.| V| takovém| případě| však|
není|provize,|která|je|kalkulovaná|na|celou|po-
jistnou|dobu|každé|smlouvy,|využita|efektivně|
a|její|podíl|na|vybraném|pojistném|za|skuteč-
nou|dobu|trvání|takové|smlouvy|se|ještě|zna-
telněji|navyšuje.

Zhodnocení

logickým| závěrem| tedy| je,| že| distribuční|
náklady| v| životním| pojištění| v| dlouhodobém|
srovnání| rostou,| a| to| jak| absolutně,| tak| při|
zohlednění|výše|popsaných|skutečností| i| re-
lativně,|což|o|skutečném|stavu|věci|vypovídá|
ještě| lépe.| Navíc| se| zdá,| že| efekt| jejich| vy-
nakládání| se| snižuje,| a| místo| žádoucího| cíle|
dalšího| zvyšování| propojištěnosti| v| ČR| tak|
dominantně|dochází| jen|k|rotaci|části|klientů|
v| tzv.| přepojišťování.| Tento| závěr| podporuje|
i|fakt,|že|v|roce|2012|u|běžně|placených|smluv|
životního| pojištění| dosahuje| obchodní| pro-
dukce| na| celkovém| předepsaném| pojistném|
podíl| 19,3|%.| To| je| mírný| pokles| proti| roku|
2010,|kdy|se|jednalo|o|21,4%|podíl,|ale|stále|
platí,|že|průměrná|doba|trvání|jedné|smlouvy|
životního| pojištění| s| běžně| placeným| pojist-
ným|vychází|pouze|cca|5|let|a|následně|dojde|
k|jejímu|přepojištění|v|rámci|jiných|produktů,|
což|je|výrazně|pod|očekávanou|dobou|trvání|
smluv| životního| pojištění.| Vlivem| přepojišťo-
vání| dochází| sice| k|nárůstu|průměrného|po-
jistného,|ale|počet|pojištěných|osob|se|nijak|
nenavyšuje.|Tím|se|celková|pojistná|ochrana|
zvyšuje|pouze|částečně.|Nárůst|průměrného|
pojistného| je|pozitivní| zpráva,|ale|vedle| toho|
výrazně| narůstají| i| celkové| zaplacené| distri-
buční|náklady,|které|se|navíc|při|přepojištění|
původní|smlouvy|týkají|celé|sjednané|částky,|
a|ne|pouze|případného|navýšení|předepsané-
ho|pojistného|u|nové|smlouvy.| 
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Graf 2: Poměr distribučních nákladů na předepsaném pojistném

Zdroj:|Q|statistiky|ČAp,|ČNB
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Graf 3: Vývoj počtu smluv v životním pojištění

Zdroj:|ČNB
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V|roce|2012|zaznamenala|ekonomika|ve|vět-
šině|vyspělých|států|pokles|a|západní|evro-
pa|se|znovu|téměř|ocitla|v|recesi.|Rozvíjející|
se|trhy|se|s|touto|situací|vypořádaly|o|něco|
lépe,| růst|však|omezila| závislost|na|exportu|
do|vyspělých|ekonomik,|kterému|se|nedařilo.|
expanzní| měnová| politika| drží| úrokové| míry|
na| nízké| úrovni.| Růst| nezaměstnanosti| vedl|
ke| snížení| poptávky| po| životním| pojištění,|

a|tak|docházelo|ke|zvyšování|podílu|neživot-
ního| obchodu.|při| zpracování| úhrnných| cha-
rakteristik| posledního| období| budou| využita|
data| publikovaná| v| periodiku| Swiss| Re| Sig-
ma.|Všechny|použité|hodnoty|byly|korigová-
ny|s|ohledem|na|inflaci.|

Globální pohled

Celosvětově|přijaté|pojistné|se|od|roku|1980,|
kdy|byl|naposledy|zaznamenán|mírný|pokles,|
každoročně|zvyšovalo.|Další|pokles,|také|mír-
ný,|menší|než|1|%,|se|dostavil|až|v|roce|2009.|
Tehdy| se| hovořilo| o| vrcholu| finanční| krize.|
Výrazné| oživení| znamenal| rok| 2010.| Úhrnný|
nárůst|pojistného|byl|2,7|%|a|týkal|se|životní|
(3,2|%)| i|neživotní|oblasti| (2,1|%).|Následující||

rok| 2011| však| přinesl| stejně| velký| pokles,|
jako|byl|růst|v|předchozím|roce|-2,7|%.|příči-
nou| byl| propad| v| životním| pojištění,| a| to| jak|
v| rozvojových| (-5,1|%),| tak| i| na| rozvinutých|
trzích| (-2,3|%).|Situaci|zachraňovaly|neživotní|
trhy|–|v|rozvojových|oblastech|došlo|k|nárůstu|
o|9,1|%,|v|rozvinutých|alespoň|o|0,5|%.|Jed-
ním|z|důvodů|byl|postupný|přechod|na|tvrdší|
tržní| podmínky,| charakterizované| nedostat-

kem|kapacity|a| růstem|pojistného.|Z|bilance|
roku| 2012| vychází| opět| nárůst| pojistného|
v| úhrnné| výši| 2,4|%.| podílejí| se| na| něm| jak|
životní| (2,3|%),| tak| i| neživotní| trhy| (2,6|%).|
Největší| přírůstky| životního| pojištění| pochá-
zejí|z|rozvíjejících|se|trhů|(4,9|%)|a|vyspělých|
asijských|ekonomik,|v|neživotní|sekci|existuje|
značný|nárůst|v|rozvíjejících|se|trzích|(8,6|%).|
přijaté| pojistné| prošlo| tedy| v| posledních| le-
tech| několika| oscilacemi.| Další| úvahy| vyply-
nou|až|z|hodnocení|v|příštím|období.|

Podíly na světových trzích

V|roce|2012|bylo|celosvětově|přijaté|pojistné|
v|životní|oblasti|2|620,9|mld.|uSD|a|v|neživot-
ní|1|991,6|mld.|uSD.|Z|globálního|pohledu|je|
tedy|životní|složka|větší|než|neživotní,|56,8|%|
oproti|43,2|%.|V|některých|zemích|však|do-
chází|k|odchylkám|od|tohoto|trendu,|zejména|
v|uSA,|Německu,|Rakousku|nebo|Španělsku,|
kde|tento|podíl|vychází|výrazně|ve|prospěch|
neživotního| pojištění.| poněkud| nepříznivá|
zpráva| plyne| z| vývoje| poměru| celosvětově|
přijatého| pojistného| a| celosvětového| hru-
bého| domácího| produktu,| uvedeného| v| Ta-
bulce|1.|Byli| jsme|zvyklí,|že|se| jeho|velikost|

pohybovala|okolo|7,0|%|celosvětového|HDp.|
V|nedávné|době|však|došlo|postupně|k|po-
klesu|na|6,5|%.|přijaté|pojistné|roste|pomaleji|
než|HDp.|Tabulka|2|uvádí|přehled|zemí|s|nej-
větším|podílem|na|trhu.|Nejvyšší|příčka|patří||
evropské|unii.|Mezi| 27| členy| jsou| však|pro-
pastné| rozdíly.| Největší| podíl| má| Velká|
Británie| (6,75| %),| nejmenší| pak| Bulharsko|
(0,02|%).| přijaté| pojistné| a| podíly| na| světo-
vém|trhu|uvádí|pro|5|největších|členů|Tabul-
ka| 3.| Tržní| podíly| první| pětice| dávají| dohro-
mady| 22,60|%,| tj.| téměř| 75|%| hodnoty| pro|
celou|unii.|Největší|podíl|na|životní|složce|má|
Velká|Británie|(7,86|%),|největší|neživotní|ob-
chod| patří| Německu| (6,30|%).| Česká| repub-
lika|zaujímá|mezi|nově|přijatými|státy|do|eu|
poměrně|významné|místo,|s|podílem|0,17|%|
na|světovém|trhu| je|hned|za|polskem,|které|
má| 0,41|%.| podobně| jako| v| Německu| nebo|
Rakousku| má| u| nás| neživotní| pojištění| větší|
podíl|(53,1|%)|než|životní|(46,9|%).|Na|druhém|
místě| jsou| uSA.| Ovšem| na| neživotním| trhu|
nemají|konkurenci,| tam| jsou| již| tradičně|prv-
ní.|V|polovině|devadesátých|let|mělo|největší|

ING. JIŘÍ JANATA, CSC. / KONZULTANT / CHEMOPROJEKT A.S.

Jedním|z|důsledků|finanční|krize|byl|návrat|ke|kořenům|pojišťovnictví.|pojistitelé|se|opět|
začali|plně|soustřeďovat|na|upisování|rizika.|Zvýšená|pozornost|je|nyní|věnována|hodnocení|
rizikových|faktorů|přijímaného|obchodu,|prosazují|se|snahy|o|posilování|rezerv.|Současně|
se|z|důvodů|zvýšení|konkurenceschopnosti|jednotlivých|ústavů|modernizují|a|zkvalitňují|
pojistné|produkty.|Síla|konkurenčních|tlaků|totiž|může|v|řadě|případů|hrát|rozhodující|roli.

cHarakTeriSTiky SvěTovýcH 
PoJiSTnýcH TrHů

Tabulka 1:  Vývoj poměru pojistného a hrubého 
domácího produktu

Rok Úhrnné 
pojistné 

mld. USD

HDP  

mld. USD

Pojistné/
HDP 

%

2010 4|339 63|014 6,9

2011 4|597 69|656 6,6

2012 4|612 70|960 6,5

Tabulka 2:  Země s největším podílem na trhu 
v roce 2012

Země Podíl 
na trhu 
celkem 

%

Životní 

%

Neživotní 

%

eu 30,40 31,32 29,18

uSA 27,55 21,66 35,30

Japonsko 14,18 20,01 6,51

Čína 5,32 5,39 5,24

J.|korea 3,02 3,01 3,03

kanada 2,66 1,98 3,55

Tchaj-wan 1,90 2,77 0,76

Austrálie 1,87 1,67 2,14

Brazílie 1,78 1,71 1,88

Indie 1,44 2,03 0,66

Švýcarsko 1,31 1,27 1,37

JAR 1,19 1,71 0,51

Narozdíl od Číny další asijská lidnatá velmoc Indie 

poněkud zaostává za svými pojistnými potřebami.
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podíl|na|trhu|Japonsko|díky|velkému|objemu|
životního|obchodu.|uSA|zaujímalo|stejnou|po-
zici|jako|dnes.|

Čínská otázka

Za| zmínku| stojí| změny| v| postavení| Číny.|
V| roce| 2006| měla| tržní| podíl| 1,90|%,| o| dva|
roky|později|dosáhla|3,30|%,|což|je|přírůstek|
o|1,4|%.|Dynamický|růst|pokračuje|až|do|sou-
časnosti.|určitě|to|byl|nejrychlejší|rozvoj|po-
jistných|trhů,|který|kdy|proběhl.|předpokládá|
se,|že|tato|země|se|v|blízké|budoucnosti|sta-
ne|druhým|největším| trhem|za|uSA.|Naroz-
díl|od|Číny|další|asijská| lidnatá|velmoc|Indie|
poněkud|zaostává|za|svými|pojistnými|potře-

bami.|V|dotyčné|tabulce|bychom|marně|hle-
dali|Rusko.|Důvodem|je|podíl|0,56|%,|takže|je|
ještě|několik|míst|za|Jihoafrickou|republikou,|
která| jako| poslední| překonává| hranici| 1|%.|
Zato|Švýcarsku|s|8|miliony|obyvatel|patří|v|ta-
bulce|významné|místo.|

Přijaté pojistné na osobu

pořadí|zemí|s|největšími|podíly|na|trhu|uve-
dené|v|Tabulce|2|se|podstatně|změní,|vezme-
me-li| jako|hodnoticí|kritérium|pojistné|připa-
dající|na|osobu.|Výsledky|shrnuje|Tabulka|4.|
Na| první| místo| se| dostává| Švýcarsko.| To| je|
zcela|evidentní,|z|důvodu|orientace|této|malé|
hornaté| země| na| finanční| služby.| Rovněž|
Japonsko| a| uSA| dosahují| solidních| hodnot.|
evropská|unie|se|dostala|až|na|osmé|místo.|
I|v|těchto|datech|existují|značné|rozdíly|mezi|
jednotlivými| členskými| státy.| Např.| u| Nizo-
zemí| vychází| 5|984,9| uSD/osoba,| kdežto|
u| Rumunska| jen| 107,2| uSD/osoba.| po| apli-
kaci| tohoto|kritéria|se|Čína|a| Indie|propadají|
na|konec|tabulky.|při|tak|vysokém|počtu|oby-
vatel|zřejmě|nebude|lehké|a|ani|realizovatel-
né|dosažení|běžných|hodnot.|Zejména|přijaté|
pojistné|na|osobu|v| Indii| je|extrémně|nízké.
pro|Českou|republiku|platí| tyto|údaje:|počet|
obyvatel| je| 10,5| mil.,| HDp| 211| mld.| uSD,|

přijaté|pojistné|746,7|uSD|na|obyvatele,|po-
jistné|celkem|7,846|mld.|uSD,|což|odpovídá|
3,7|%|HDp.|Rezervu|představuje|pojištění|od-
povědnosti|zaměstnavatele|vůči|zaměstnan-
ci,|které|je|stále|ještě|hrazeno|za|účasti|stát-
ního| rozpočtu.| HDp| připadající| na| osobu| je|
20|095,2|uSD.|To|je|solidní|hodnota,|zhruba|
na|úrovni|Tchaj-wanu|a|asi|na|80|%|průměru|
za|eu. 

Tabulka 3:  Populace, přijaté pojistné a podíly 
u 5 nejvýznamnějších členů EU

Země Populace 

mil. 
obyvatel 

Přijaté 
pojistné 
celkem 

mld. USD

Podíl 
na trhu 
celkem 

%

Velká|
Británie

63,2 311,418 6,75

Francie 65,6 242,459 5,28

Německo| 81,7 231,908 5,26

Itálie 60,8 144,218 3,13

Holandsko 16,8 100,342 2,18

Tabulka 4:  Dvanáct největších pojistných trhů, 
pořadí podle přijatého pojistného 
na osobu

Pojistný trh Populace 
mil. 

obyvatel 

Celkové 
přijaté 

pojistné 
mld. USD

Pojistné 
na osobu 

USD

Švýcarsko 8,0 60,547 7|522,1

Japonsko 126,6 654,112 5|167,5

uSA 314,0 1|270,884 4|047,3

Austrálie 22,0 86,214 3|922,3

Tchaj-wan 23,3 87,753 3|759,6

kanada 34,7 122,532 3|533,7

J.|korea 50,0 139,296 2|785,4

eu 553,5 1|402,293 2|533,4

JAR 50,8 54,871 1|080,9

Brazílie 198,6 82,267 414,2

Čína 1372,3 245,511 178,9

Indie 1249,0 66,441 53,2

POJISTNÉ ROZPRAVY 

Pojistně teoretický bulletin vycházející v ČAP od roku 1997

pravidelným|čtenářům|pojistně|teoretického|bulletinu|pojistné|rozpravy|se|
do|rukou|dostává|již|31.|číslo|a|jako|obvykle|je|pro|ně|připraven|velmi|bohatý|obsah|
reagující|na|aktuální|dění|ve|sféře|pojišťovnictví.|profesor|vysoké|školy|ekonomické|
profesor|Jaroslav|Daňhel|se|s|kolegyní|profesorkou|evou|Ducháčkovou|například|
zamýšlejí|nad|změnami,|kterými|český|pojistný|trh|prošel|v|kontextu|letošního|
dvacetiletého|výročí|své|samostatné|existence.|JuDr.|petr|Čech|ph.D.,|ll.|M.|
z|uk|v|praze|připomíná,|že|nový|občanský|zákoník|a|zákon|o|obchodních|
korporacích|výrazně|zasáhnou|do|práv|a|zvláště|povinností|členů|volených|orgánů|
společnosti|s|ručením|omezeným|a|akciové|společnosti.|příspěvek|mapuje|
hlavní|změny,|které|se|týkají|péče|řádného|hospodáře|a|důsledků|jejího|porušení.|
Obdobně|se|novému|kodexu|věnuje|i|Mgr.|lucie|Jandová|z|Generali|pojišťovny,|
která|ve|svém|příspěvku|shrnuje|nejpodstatnější|z|výkladových|a|implementačních|
potíží,|které|z|procesu|implementace|NOZ|do|pojistné|praxe|v|současně|době|
vyplynuly.|Zmiňme|také|ještě|specialistu|společnosti|Deloitte|Ing.|petra|Svojítku|
a|jeho|pojednání|o|modelování|kapitálu|přístupem|„nested|stochastic“.|To|však|
není|zdaleka|vše!|přejeme|Vám|zajímavé|čtení.

Vydavatel:|Česká|asociace|pojišťoven
Cena:|250|kč|(bez|DpH)|+|poštovné|a|balné
Možnost objednání:|www.cap/publikace
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Od| roku| 2015| budou| v| souladu| se| zámě-
ry| evropské| unie| vybavovány| nové| modely|
osobních| vozidel| a| dodávek| systémem,| kte-
rý| okamžitě| po| nehodě| sám| přivolá| pomoc.|
Na| činnosti| systému| automatického| tísňo-
vého| volání| z| vozidla| (tzv.| eCall)| se| podílí| tři|
základní| součásti:| palubní| jednotka| systému|
eCall| zabudovaná| ve| vozidle,| síť| mobilního|
operátora| a| pracoviště| pro| příjem| tísňového|
volání| 112.| Systém| eCall| je| možné| aktivovat|
buďto| manuálně,| anebo| se| aktivuje| automa-
ticky.| palubní| jednotka| uvede| automaticky|
v| činnost| systém| eCall| na| základě| informací|
ze| sběrnice| automobilu.| Například| nehoda|
může| být| detekována| prostřednictvím| akti-
vace|airbagu.|Vyhodnocení|údajů|ze|snímače|
zrychlení|(resp.|zpomalení)|eliminuje|možnost|
falešných| poplachů,| které| by| mohly| vznikat|
při|nárazech|typu|odřený|lak,|díra|ve|vozovce|
apod.| pravděpodobnost| falešných| poplachů|
se|tak|blíží|0|%.

Automatické tísňové volání

Havarované| vozidlo| bezprostředně| po| havárii|
automaticky|sestaví|tísňový|hovor|na|linku|112|
a|toto|centrum|tísňového|volání|obdrží|základní|
informace|o|nehodě:|čas,|polohu,|typ|vozidla,|
směr|jízdy|a|počet|cestujících,|který|se|uvede|
na| základě| počtu| zapnutých| bezpečnostních|
pásů.|poté|je|umožněna|komunikace|mezi|po-
sádkou| vozidla| a| operátorem| 112;| řidič| nebo|
někdo|z|posádky|vozidla|může|operátorovi|vy-
světlit,|co|se|stalo.|pokud|toho|nikdo|z|vozidla|
nebude| schopen,| operátor| 112| z| obdržených|
informací| rozezná,| že|systém|eCall|byl| inicio-
ván| automaticky,| a| bude| mít| za| to,| že| je| po-
sádka|vozidla|ohrožena|na| životě.|V| takovém|
případě|vyšle|na|místo|nehody|záchranný|tým.

Manuální spuštění

V| případě,| že| systém| eCall| bude| iniciován|
manuálně| stisknutím| tlačítka| SOS| 112,| se-
staví| se| hovor| s| centrem| tísňového| volání|
a|řidič|může|operátorovi|112|vysvětlit,|co|se|
stalo|nebo|z| jakého|důvodu| řidič|kontaktuje|
integrovaný|záchranný|systém.|Systém|eCall|
poskytne|operátorovi|v|libovolné|zemi|eu|zá-
kladní| informace| o| nehodě| prostřednictvím|
mezinárodně| kompatibilní| automatizované|
zprávy,|díky|čemuž|je|možné|také|eliminovat|
jazykové|bariéry|mezi|ohlašovatelem|nehody|
a|operátorem|linky|tísňového|volání|112.

Projekt HeERO

pilotní|ověření|fungování|systému|eCall|v|me-
zinárodním| provozu| je| testováno| v| rámci| ev-
ropského|projektu|HeeRO|(Harmonised|eCall|
european|pilot)|do|konce|roku|2013.|Na|území|
České| republiky| a| ve| vybraných| zemích| eu|
flotila| testovacích| vozidel| projektu| simulovala|
dopravní|nehody,|přičemž|bylo|ověřováno,|zda|
přenos|dat|o|nehodě|a|hlasové|spojení|na|tís-
ňové|centrum|112|funguje|spolehlivě.|Zkušeb-
ní| provoz|systému|eCall| v|ČR|byl| implemen-
tován| na| testovací| platformě| Telefonického|
centra| tísňových|volání| linky|112| (TCTV|112).|

ING. MARTIN PICHL1 / KPT. ING. JAN URBÁNEK2 / ING. DAVID POTUŽÁK3

Celoevropský|systém|automatického|tísňového|volání|z|vozidla|(eCall)|by|měl|umožnit|
rychlejší|a|daleko|přesnější|identifikaci|dopravních|nehod.|po|havárii,|zejména|závažnějšího|
typu,|jsou|lidé|ve|vozidle|většinou|ve|velkém|šoku,|neumí|určit,|případně|sdělit,|svoji|přesnou|
polohu|a|často|nemohou|použít|ani|mobilní|telefon.|A|právě|v|těchto|případech|má|system|
eCall|pomoci.

SySTém ecall funguJe.  
vozidlo Si Samo Přivolá Pomoc 
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1|||Ing.|Martin|pichl,|zástupce|ředitele|Odboru|kosmických|technologií|a|družicových|systémů,|Ministerstvo|dopravy,|Nábřeží|ludvíka|Svobody|12,|110|15||praha|1,|e-mail:|martin.pichl@mdcr.cz
2|||kpt.|Ing.|Jan|urbánek,|specialista|v|oblasti|tísňového|volání,|MV|-|generální|ředitelství|HZS|ČR,|kloknerova|26,|148|01||praha|414,|e-mail:|jan.urbanek@grh.izscr.cz
3|||Ing.|David|potužák,|Senior|project|and|service|manager,|Telefónica|Czech|Republic,|a.s.,|Za|Brumlovkou|2/266,|140|22||praha|4,|e-mail:|david.potuzak@telefonica.com

Zdroj:|Ministerstvo|dopravy
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Na|základě|výsledků|testování|byly|prováděny|
úpravy|částí|systému|tak,|aby|poskytoval|plně|
funkční|a|stabilní|výkon.|Nicméně|se|do| této|
doby|jednalo|jen|o|zkušební|provoz.|I|když|vý-
sledky| tohoto| zkušebního| provozu| podstatně|
přispěly|k|vylepšení|systému|eCall|v|podmín-
kách| ČR,| zavedení| služby| eCall| do| ostrého|
provozu|se|plánuje|nejpozději|od| ledna|2015.|
V|této|době|už|bude|možné|přijímat|reálná|tís-
ňová|volání|eCall.|po|určitou|dobu|bude|opět|
prováděn|zkušební|provoz|např.|simulovanými|
voláními| eCall.| Systém| bude| podroben| zátě-
žovému|testu|a|testu|odolnosti|proti|výpadku|
dílčích|komponent.

Maximální ochrana soukromí 

Navržené| technické| řešení| vylučuje| zneu-
žití| systému| eCall| pro| jiný| účel,| než| je| kon-
taktování| záchranných| složek| systému| 112.|
Systém| je|neaktivní|a|uvede|se|automaticky|
v| činnost| až| v| případě| vzniku| nehody| nebo|
v| případě| ručního| spuštění| systému| tlačít-

kem| SOS| 112.| Součástí| komunikace| s| cen-
trem| tísňového| volání| při| vážné| nehodě| je|
odeslání| souboru| dat| o| nehodě,| který| obsa-
huje|čas,|aktuální|polohu|a|směr|jízdy,|počet|
zapnutých| bezpečnostních| pásů,| VIN| kód||
vozidla| z| důvodu| informování| zasahujícího|
týmu|a| také| informace|o| rozmístění|bezpeč-
nostních|prvků|v|havarovaném|vozidle.| Infor-
mace| o| nehodě| jsou| operátorovi| 112| k| dis-
pozici| za| 14–17| sekund| od| vzniku| dopravní|

nehody.|předpokládá|se|používání|tzv.|„spící“|
SIM| karty,| která| se| aktivuje| v| síti| mobilního|
operátora|až|na|základě|vzniku|aktivace|vozi-
dlové|jednotky.|Tudíž|až|v|případě|nehody|se|
systém|aktivuje|a| jen|tehdy|bude|možné|za-
volat|zpět|do|vozidla,|a|to|pouze|po|omezený|
časový|úsek.|Data|o|poloze|vozidla|(nyní|zatím|
jen| ze|systému|GpS)| se|v| jednotce|ukládají,|
ale| podle| normy| to| jsou| pouze| poslední| tři|
pozice.|právě| tato|opatření| vedou|k| zajištění|
maximální| ochrany| soukromí| a| znemožňují|
zneužití|systému|eCall.

Finanční stránka

Dnes| je| možné| vyrobit| vozidlovou| jednotku|
eCall|za|100|euro|za|kus,|což|je|asi|dva|a|půl|
tisíce|korun.|Některé|prototypy|jednotek,|kte-
ré|se|testují|v|rámci|evropského|pilotního|pro-
jektu|HeeRO|a|splňují|požadované|parametry,|
mají|cenu|dokonce|15|až|30|euro.|Finální|cena|
bude|záviset|na|podobě|konečného|textu|navr-
hovaného|nařízení|o|požadavcích|na|schválení|

typu| pro| zavedení| palubního| systému| eCall.|
I|tak|nebude|ve|srovnání|s|cenou|nového|vozu|
dramatická.|předpokládá|se,|že|cena|jednotky|
eCall|nepřesáhne|dva|tisíce|korun|a|zákazníci|
ji|na|ceně|nového|auta|pravděpodobně|vůbec|
nepoznají.|pokud|by|si| zákazník|přál| rozšíření|
základní| jednotky| eCall| o| motoristické| asis-
tenční| nebo| dohledové/pokrádežové| služby,|
učiní| tak| na| základě| vlastního| svobodného|
rozhodnutí| a| služba| bude| poskytována| už|

na|základě|smluvního|ujednání.|pro|tuto|služ-
bu| nebude| možné| využívat| pouze| vozidlovou|
jednotku|pro|eCall.|Jednotka|bude|muset|být|
rozšířena|o|modul|s|funkcionalitami,|které|po-
skytování| asistenčních| a| dohledových| služeb|
umožní.

Shrnutí přínosů systému 
eCall

I|když|zdravotní|stav|posádky|vozidla|nedovolí|
přivolat|si|pomoc|anebo|bude|v|zahraničí|a|ne-
bude|schopna|po|telefonu|rychle|a|přesně|vy-
jádřit| co| se| stalo| a| kde,| díky| systému| eCall|
budou|záchranné|složky|nezávisle|na|posádce|
automaticky| informovány|o|dopravní|nehodě|
a| volání| o| pomoc| vyslyší.| Systém| eCall| určí|
místo|nehody|přesně|a|rychle|a|automaticky|
odesílá|ověřenou|informaci|na|tísňovou|linku|
112.|Čas|zde|hraje|důležitou|roli|a|zkrácení|re-
akce|záchranných|složek|umožní|zmírnit|váž-
né| zdravotní| následky| zraněných| účastníků|
nehody,|které|by|mohly|být|způsobeny|pozdní|
lékařskou|pomocí.|předáním|informace|o|ne-
hodě|z|centra|tísňového|volání|do|dopravního|
informačního|a|řídicího|centra|budou|o|mimo-
řádné| situaci| informováni| řidiči,| kteří| jedou|
směrem|k|místu|nehody.| Je|důležité| zmínit,|
že| systém| eCall| je| budován| v| evropské| unii|
podle|jednotných|technických|zásad|a|že|vo-
zidlová|jednotka|eCall|se|do|vozidla|umísťuje|
na|bezpečné|místo.|podstatné| také| je,|že| ři-
dič|jako|svědek|nehody,|i|když|není|její|přímý|
účastník,|může|stisknutím|speciálního|tlačítka|
SOS|přivolat|pomoc|i|pro|jiné.|Automaticky|se|
aktivuje|pouze|v|případě,|kdy|vozidlová|elekt-
ronika|vyhodnotí,|že|došlo|k|nehodě.|A|na|zá-
věr|ještě|uveďme,|že|eCall|je|určen|k|přivolání|
záchranných| složek,| nikoli| k| zaznamenávání|
pohybu|vozidla. 

Systém eCall optikou pojistného trhu
ING. MARCELA MACHOVÁ / SPECIALISTKA NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ / ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Smyslem|zavedení|systému|eCall|je|co|nejrychlejší|poskytnutí|pomoci|účastníkům|závažných|dopravních|nehod.|předpokládá|se,|
že|okamžitý|zásah|přinese|záchranu|lidských|životů|a|také|rychlejší|odstranění|následků|nehody|na|pozemní|komunikaci.|Tím|by|
se|omezilo|riziko|vzniku|následných|havárií|a|zvýšila|by|se|bezpečnost|silničního|provozu.|Celospolečenský|ekonomický|přínos|
odhadovaný|evropskou|komisí|by|měl|být|až|20|mld.|euro.|Největší|potenciál|systému|se|z|hlediska|pojišťoven|skrývá|v|mož-
nosti|propojení|systému|eCall|se|službami|třetích|stran.|Napojení|smluvních|asistenčních|služeb|pojišťoven|by|mohlo|znamenat|
vyšší|míru|využívání|předplacených|asistencí|poskytovaných|pojišťovnami|motoristům|v|rámci|pojištění,|efektivnější|vynakládání|
prostředků|na|silniční|asistenci,|a|především|omezení|„crash-huntingu“|a|jeho|negativních|aspektů.|Nelze|opomenout|ani|potla-
čování|pojistných|podvodů|omezením|prostoru|pro|fingování|dopravní|nehody|a|nadhodnocování|škody|nebo|vyšší|dostupnost|
služeb| lokalizace|odcizených|vozidel.|Vedle|primárního|přínosu|systému,| rychlého|a|efektivního|poskytnutí|pomoci|v|případě|
zranění,|může|systém|za|předpokladu|zapojení|služeb|třetích|stran|sloužit|i|k|jednoduchému|přivolání|asistenční|služby|předpla-
cené|v|rámci|pojištění|a|profesionálnímu|vyřešení|asistenční|situace,|následně|pak|k|bezproblémové|likvidaci|pojistné|události.|
V|případě,|že|se|potvrdí|výše|uvedené|předpoklady,|může|mít|zavedení|systému|eCall|pozitivní|vliv|na|cenu|povinného|ručení.

Navržené technické řešení vylučuje zneužití systému 

eCall pro jiný účel, než je kontaktování záchranných 

složek systému 112.
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Situace|je|o|to|vážnější,|že|globalita|internetu|
je|v|přímém|protikladu|k|teritorialitě|práva.|Ani|
definování|skutkových|podstat|v|jednotlivých|
právních|řádech|není|jednotné|a|často|se|stá-
vá,|že|schází|odpovídající| reakce|na|neustálý|
vývoj| technologií,| a| tedy| i| modu| operandi|
trestné|činnosti.|Odhalování|nekalých|činností|
a| dokazování,| co| se| kdy| v|počítačovém|pro-
středí|odehrálo,|je|mnohdy|za|hranicí|lidských|
i| technologických| možností.| podobně| tomu|
však| je| i| u| občanskoprávních,| resp.| obchod-
ních| sporů,| kde| se| účastníci| snadno| ocitají|
v|souvislosti|s|používáním|nástrojů|elektronic-
kých|komunikací|v|důkazní|nouzi.|A|jaké|jsou|
tedy|hlavní|problémy|této|oblasti?|

Jurisdikce

Zatímco|při|fyzickém|útoku|na|technické|zaří-
zení|můžeme|místo|spáchání| trestného|činu|
poměrně| bezproblémově| identifikovat,| v| ob-
lasti| virtualizace| a| distančního| (dálkového)|
přístupu| je| situace| zcela| rozdílná.| Virtuální|
servery|se|mohou|nacházet|např.|ve|výpočet-
ním|centru|nadnárodní|společnosti,|kam|mají|
přístup|uživatelé|z|celého|světa|na|dálku,|aniž|
by|vnímali,|že|se|–|z|hlediska|právního|řádu|–|
ocitají| v| jiném|teritoriu.|Tato|služba| je|běžně|
poskytována| jako| tzv.| cloud| computing| a| je|
nyní|velmi|populární.|V|případě|internetu|uži-
vatel|pak|obvykle|vůbec|neví,|kde|se|nachází|
zařízení,|jehož|Ip|adresu|zadá|či|obdrží.|Dojde-
-li| v|případě| internetového|zločinu|k| jednání,|
které|nelze|přiřadit|k|určitému|území|tak,|aby|
se|dala|odvodit| jurisdikce,|nelze|v|budoucnu|
vyloučit|prosazení|nějakého|mezinárodního|či|
evropského| soudu| pro| kyberkriminalitu,| kte-
rý| bude| příslušný| pro| všechny| trestné| činy|
spáchané|na|území|signatářů|takové|dohody.|
Z|hlediska|celosvětového|postihu|počítačové|

kriminality|však|tento|postup|není|zatím|prak-
ticky| uskutečnitelný.| Nelze| (bohužel)| před-
pokládat,|že|by|byla|v|dohledné|době|přijata|
a|ratifikována|např.|na|půdě|OSN|mezinárod-
ní| úmluva,| která| by| zajistila| aplikaci| nějaké|
zvláštní| jurisdikce|pro|kyberprostor.| I| zde| lze|
očekávat,|že|vývoj|půjde|spíše|cestou|výkla-
dovou| či| podpory| aplikace| konceptu| místní|
působnosti.|Jistá|procesní|ustanovení|v|tom-
to| smyslu| obsahuje| i| dále| zmíněná| Úmluva|
Rady|evropy|o|kyberkriminalitě.|Její|aplikace|
v| případě| ratifikace| většinou| zemí| světa| by|
přinesla|nepochybně|pokrok.

Odhalování trestné činnosti 

Jakým|způsobem|je|počítačová|kriminalita|od-
halována?|Jednak|vlastní|pátrací|činností|poli-
cie,|jednak|na|základě|oznámení|poškozených|
či| jiných|osob,|někdy| i|na|základě|preventivní|
činnosti,|např.|v|bankovní|či|pojišťovací|sféře.|
Cesta| od| okamžiku| spáchání| trestného| činu|
k|potrestání|pachatele|je|dlouhá|a|nemusí|být|
realizována| z| mnoha| důvodů.| Řada| skutků,|
které| by| mohly| být| trestnými| činy,| zůstává|
policií| či| poškozenými| neodhalena| nebo| vů-
bec| není| oznámena.| podle| prof.| Vykopalové2|

PROF. ING. VLADIMÍR SMEJKAL, CSC. LL. M. / SOUDNÍ ZNALEC1 

V|současnosti|stále|roste|význam|znaleckého|dokazování|v|oblasti|IT,|a|to|především|
v|souvislosti|s|vývojem|internetu.|Dálkový|přístup,|dnes|realizovaný|prakticky|výlučně|
prostřednictvím|této|globální|sítě,|společně|s|nástroji|pro|anonymizaci|a|šifrování|jsou|ideální|
živnou|půdou|pro|páchání|jakýchkoli|protiprávních|činností,|které|dříve|nebo|později|zasáhnou|
i|sektor|pojišťovnictví.||

limiTy a možnoSTi kriminaliSTické 
PočíTačové analýzy

1|||Vysoké|učení|technické|v|Brně,|Fakulta|podnikatelská|a|znalecká|kancelář|v|praze,|smejkal@znalci.cz
2|||Vykopalová,|H.:|kriminalita|a|viktimologické|výzkumy.|Acta|universitatis|palackianae|Olomucensis|Facultas|Iuridica,|2000,|č.|2,|s.|229|a|násl.
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se| v| současných| podmínkách| klade| důraz|
na|objasněnost|případů,|proto|případy|s|malou|
nadějí| na| dopadení| pachatele| nejsou| vůbec|
evidovány.| policie| často| neregistruje| takové|
trestné|činy,|které|sama|nepovažuje|za|závaž-
né.| Všechny| tyto| důvody| směřují| k| poměrně|
malé| míře| oznamování| veřejnosti| o| spácha-
ných| trestných| činech.| Dalším| důvodem| je|
druh| spáchaného| deliktu| a| možnost| nápravy,|
tedy|výše|škody|a|důvěra|v|policii|a|její|schop-
nost| případ| úspěšně| vyřešit.| Např.| u| bank| či|
pojišťoven|hraje|roli|obava|z|poškození|jména|
a|snížení|důvěryhodnosti.|Tato|tendence|je|pa-
trná|ve|většině|vyspělých|zemí.|

Nové skutkové podstaty 

Velmi|kladně|je|však|třeba|hodnotit|nový|ev-
ropský|přístup,|vycházející|z|Úmluvy|Rady|ev-
ropy|o|počítačové|kriminalitě3|(dále|jen|Úmlu-
va)| který| ve| většině| evropských| trestních|
zákonů| (včetně| českého)| zavedl| zcela| nové|
skutkové|podstaty,|a|to|i|v|oblasti|počítačové|
kriminality.|Úmluva|je|poměrně|dobrým|zákla-
dem|pro|postihování|trestné|činnosti|v|počíta-
čových|sítích,|zejména|na|internetu,|neboť|se|
kromě|definování|skutkových|podstat|zabývá|
i|otázkami|jurisdikcí|a|mezinárodní|spolupráce.|
Implementace|Úmluvy|byla|provedena|v|no-

vém| českém| trestním| zákoníku.| problémem|
však|zůstává|schopnost|odhalovat|tyto|trest-
né|činy,|vypátrat|a|usvědčit|pachatele|a|pře-
svědčit|státního|zástupce|i|soud|o|tom,|že|se|
trestný|čin|stal|a|kdo|byl|jeho|pachatelem.

Větší efektivita

Jak| tedy| dosáhnout| větší| efektivity| trestní-
ho| řízení| u|pachatelů|počítačové|kriminality?||
používáním| nástrojů,| které| jsou| schopny|
včas|odhalit,| že|došlo| k|mimořádné|události|
(expertní| systémy,| vyhodnocování| statistik|
apod.),| zadokumentovat,| co| se| v| systému|
stalo|(auditní|stopy,|logy,|forenzní|audit),|a|co|
nejrychleji| takové| podezření| oznámit| kvalifi-
kovaným| orgánům| činným| v| trestním| řízení.||
Samozřejmostí| je| zachování| informačního|

systému| v| takovém| stavu,| aby| nebyly| sma-
zány| stopy,| a| zachování| důvěrnosti,| aby| pa-
chatel,| který| se| ve| většině| případů| nachází|
v|řadách|zaměstnanců|organizace,|nebyl|varo-
ván.|Tyto|nástroje| jsou|samozřejmě|užitečné|
a| využitelné| i| pro| případ| občanskoprávních,|
resp.|obchodních|sporů.|Z|hlediska|kriminali-
stické|počítačové|analýzy| je|pro|nás|klíčové,|
abychom|mohli|konformně|správným|a|přísně|
legálním| způsobem| najít,| zadokumentovat|
a|provést|důkazy,|nacházející| se|v| kyberpro-
storu,|tj.|na|technickém|a|programovém|vyba-
vení| informačních| a| komunikačních| systémů|
(IS/IT)|–|od|mobilních|telefonů|až|po|informač-
ní|systémy|orgánů|veřejné|moci.

Digitální stopa

každé| technologické| zařízení,| které| získává,|
zpracovává,|předává|nebo|uchovává|data,| za-
nechává|záznamy|(odrazy)|o|své|činnosti.|Tyto|
záznamy|jsou|z|kriminalistického|hlediska|sto-
pami.|Z|hlediska|soudního|či| správního| řízení|
je|užitečná|definice|International|Organization|
of| Computer| evidence| (IOCe),| která| defino-
vala| digitální| stopu| jako| jakoukoliv| informaci,||
uloženou|nebo|přenášenou|v|binární|formě,|jež|
může|být|předložena|soudu|jako|věcný|důkaz.|
V| této|definici| je|kladen|důraz|na|předkládání|

důkazů|soudu|a|právě|předložitelnost|důkazu|
soudu|je|hlavním|kritériem|úspěšnosti|krimina-
listické|počítačové|analýzy|(resp.|znalecké|ana-
lýzy|prováděné|za|účelem|soukromoprávním).|
Je|třeba|zdůraznit,|že|fyzické|a|datové|objekty|
se|stávají|důkazy|teprve|tehdy,|jsou-li|akcepto-
vatelné|příslušnými|orgány.|klíčovou| je|právě|
otázka|prokazatelnosti,|že|se|stopa|nacházela|
na|určitém|místě|a|že|v|procesu|od|jejího|za-
jištění| do| ukončení| znaleckého| zkoumání| ne-
byla|žádným|způsobem|modifikována.|existuje|
řada|aspektů,|které|nám|dokazování|mimořád-
ně|znesnadňují:|

•||fyzická|vs.|logická|přítomnost;
•||čas;|
•||čitelnost|dat;
•||identifikace|a|autentizace;
•||průkaznost|důkazů.|

Fyzická vs. logická přítomnost
Je|obtížné|zjistit,| kde|se|pachatel| v|okamži-
ku|spáchání| trestného|činu|nacházel.|Ve|vir-
tuálním|světě|internetu|to|není|kvůli|různým|
anonymizérům,|proxy|serverům|a|dalším|způ-
sobům|skrytí| identity| jisté.|Situaci| znesnad-
ňuje|také|to,|že|napadený|informační|systém|
uchovává|data|pouze|určitou|dobu,|poskyto-
vatelé| služeb| elektronických| komunikací| je|
často|neuchovávají|vůbec.|

Čas
Nastavení|času|na|počítači| lze|kdykoli| změ-
nit.|pouze|takový|počítač,|který|by|byl|připo-
jen|na|časový|normál|či|jiný|zdroj|jednotného|
času|a|toto|nastavení|by|nebylo|možno|mo-
difikovat| či| vypnout,| je| nezpochybnitelným|
zdrojem| o| době| určitého| úkonu.| u| obyčej-
ných| počítačů| musíme| mít| štěstí,| abychom|
z| více| provázaných| údajů| mohli| spolehlivě|
prokázat,|kdy|se|v|počítači|co|odehrálo,|a|to|
jak|v|případě,|kdy|pachatel|s| faktorem|času|
počítal|a|nastavil| jej|určitým|způsobem,| tak|
v|situaci,|kdy|podezřelý|či|obviněný|zpochyb-
ňuje|časové|údaje|zjištěné|v|průběhu|vyšet-
řování.|

Čitelnost dat
existuje|mnoho|případů,|kdy|se|k|určitým|in-
formacím| v| počítačích| orgány| činné| v| trest-
ním|řízení|nedostanou.|Je|to|otázka|přístupu|
k| souborům| chráněným| hesly,| šifrováním,|
ukrytím|apod.,|ale|i|otázka|ochrany|komunika-
ce|probíhající|např.|mezi|pachateli.|Nebo|jde|
o|znečitelnění|médií,|na|kterých|se|dříve|něja-
ké|informace|nacházely|–|ať|již|úmyslně,|nebo|
v|důsledku|fyzikálních|vlivů.|pokud|podezřelý|
neprozradí|heslo|či|klíč|a|ochranu|se|nepoda-
ří|prolomit,|neexistuje|zákonný|nástroj,|jak|si|
tento| přístup| vynutit.| při| použití| dostatečně|
sofistikovaného| postupu| či| nástroje| mohou|
být|data|znepřístupněna|navždy.|

Identifikace a autentizace
Aspekt| identifikace| a| autentizace| je| jednou|
stranou| mince.| Na| druhé| straně| se| nachází|
aspekt|neodmítnutí|odpovědnosti|za|provede-
ní|nějakého|úkonu.|Bez|dostatečné|a|nevyvra-
titelné|identifikace|a|autentizace|musíme|mít|
k|dispozici|řadu|dalších,|někdy|jen|nepřímých|
důkazů| o| pachateli.| představa,| že| se| všichni|
budou|podepisovat|zaručeným|elektronickým|
podpisem,| zejména| při| páchání| trestné| čin-
nosti,| je|nemyslitelná.|Nicméně|tam,|kde|jde|
o|významné|transakce|či|zásahy|do|systému,|
by| nemělo| stačit| prosté| logování| přihlášení|
a|odhlášení,| zejména|v|systémech,|kde| jsou|
používána|(často|všeobecně|a|vzájemně|zná-
má)|hesla.|problematika|identifikace|a|autenti-
zace|je|dnes|jednou|z|nejaktuálnějších|otázek|

3|||Convention|on|Cybercrime|(eTS|no.|185),|viz|http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm.|

Virtuální servery se mohou nacházet například 

ve výpočetním centru nadnárodní společnosti, kam 

mají přístup uživatelé z celého světa na dálku, aniž 

by vnímali, že se – z hlediska právního řádu – ocitají 

v jiném teritoriu. 
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dalšího| zvyšování| bezpečnosti| IS| a| ochrany|
před|trestnou|činností.
|
Průkaznost důkazů
I| přes| splnění| všech| výše|uvedených|premis|
nemusí| důkazy| k| odsouzení| pachatele| nebo|
prokázání|pravosti|předložených|důkazů|stačit.|
Tato| situace| může| nastat,| pokud| nebyl| dodr-
žen|předepsaný|postup|v|rámci|trestního|řízení|
nebo|postup|odborníků,|kteří|se|účastnili|zkou-
mání|jako|znalci.|Jako|hlavní|problémy|se|jeví:|

•||nekvalifikované|postupy,| zejména|na|úrovni|
základních|článků|policie;|

•||nejednotné| postupy| při| vyšetřování,| volené|
ad|hoc|dle|kvalifikace|a|zkušeností|policejní-
ho|orgánu;

•||nedostatečná|nebo|nedostatečně|uplatňova-
ná|metodika|pro|zajišťování|stop|v|kyberpro-
storu|a|na|zařízeních|IS/IT;|

•||zničení|stop|v|průběhu|akce|na|místě|nebo|
jejich|nezakonzervování;|

•||nezadokumentování|všech|provedených|úko-
nů| orgány| činnými| v| trestním| řízení| a/nebo|
znalci;|

•||nezachování|zkoumaného|objektu|v|původní,|
nezměněné|podobě|−|znemožnění|přezkou-
mání|znaleckého|posudku|v|průběhu|řízení.|

V|některých|případech|nejsou|získané|důkazy|
použitelné| z| procesních| hledisek.| Typickou|
chybou|policejních|orgánů|je|nepřibrání|znalce,|
ale|osoby,|která|nemá|žádné|procesní|postave-
ní|nebo|je|spjata|s|účastníkem|řízení|(obvykle|
zaměstnanec| poškozeného),| dále| získávání|

důkazů| protiprávním| způsobem| (nezákonné|
odposlechy| či| monitorování| elektronické| ko-
munikace).|

Nezastupitelná úloha 
znaleckých posudků 

Znalecký| posudek| je| jedním,| byť| velice| vý-
znamným| druhem| důkazu.| Český| právní| řád|
přistupuje| k| formám| důkazů| velice| liberálně,|
neboť|neomezuje|formu|důkazů|a|nařizuje|tzv.|
volné|hodnocení|důkazů|orgánem,|před|nímž|
jsou|důkazy|prováděny.|principy|neomezování|
formy|důkazů|a|jejich|volného|hodnocení|jsou|
formulovány|v|právních|předpisech|dosti|obec-
ně,|abychom|je|bez|problémů|mohli|aplikovat|
i|na|elektronickou|podobu|důkazů.|Hodnocení|
důkazu| znaleckým| posudkem| spočívá| v| po-
souzení,|zda|závěry|posudku|jsou|náležitě|odů-
vodněny,|zda|jsou|podloženy|obsahem|nálezu,|
zda|bylo|přihlédnuto|ke|všem|skutečnostem,|
s|nimiž|se|bylo|třeba|vypořádat,|zda|závěry|po-
sudku| nejsou| v| rozporu| s| výsledky| ostatních|
důkazů|a|zda|odůvodnění|znaleckého|posudku|
odpovídá|pravidlům|logického|myšlení.|Důkaz|
znaleckým|posudkem|tedy|soud|hodnotí| jako|
každý|jiný|důkaz,|nemůže|však|přezkoumávat|
věcnou|správnost|odborných|závěrů.4|Závěry|
znaleckého|posudku|nelze|bez|dalšího|přebí-
rat,| ale| je| nutné| v| případě| potřeby| ověřovat|
je|i|jinými|důkazy,|a|to|zejména|tehdy,|jestliže|
mohou| být| pochybnosti| o| správnosti| závěrů|
znaleckého|posudku.|

Úmluva o internetu 

Boj| proti| počítačové| kriminalitě| je| jednou|
z| nejvýznamnějších| výzev| 21.| století.| exis-
tuje| mnoho| vzletných| proklamací| o| meziná-
rodní| spolupráci,| jak| se| dočteme| v| různých|
„akčních| plánech“,| zejména| v| rámci| eu,| ale|
i|OBSe,|OeCD,|NATO|nebo|G8.|Otázkou|však|
zůstává:|

•||nakolik|se|jedná|o|nerealizované|či|dokonce|
nerealizovatelné|proklamace,| jak| jsme|měli|
možnost| přesvědčit| se| ve| většině| akčních|
plánů|různých|evropských|orgánů|a|organi-
zací;|

•||nakolik|se|jedná|o|postupy,|které|útočí|pro-
ti| tradičním| lidským| právům| na| soukromí,|
ochranu| osobních| projevů| a| důvěrných| in-
formací;|

•||či| dokonce| o| projekty| sociálního| inženýrství|
se|všemi|negativními|dopady|tohoto|přístupu.|

lze| se| domnívat,| že| podobně,| jako| existuje|
Smlouva|o|kosmickém|prostoru|nebo|Úmluva|
o|mořském|právu,|měla|by|vzniknout| i| celo-
světová|Úmluva|o|internetu,|která|by|vymezila|
práva|a|povinnosti|všech|subjektů|(států|i|fy-
zických,|právnických|osob)|při|užívání| tohoto|
virtuálního|prostoru.|Nemůže|to|být|však|jen|
v|rámci|eu,|mělo|by|se|to|vztahovat|na|všech-
ny|státy|světa,|jinak|by|vznikaly|„oázy|kyber-
terorizmu“.|

Závěrem

existence| takové| Úmluvy| o| internetu| by|
tedy| zcela| jistě| byla| přínosem,| bohužel| asi|
nerealizovatelným.|Zásadní|obrat|by|přineslo|
především|kvalitní| fungování|orgánů|činných|
v| trestním| řízení| v| případech,| které| se| jeví|
technologicky|složité|a/nebo|mají|mezinárod-
ní|prvek|vyplývající|z|vlastností|kyberprostoru.|
Důsledná| aplikace| vhodných| metodik| a| stá-
vajících|právních|nástrojů,| jakož| i| spolupráce|
s|odborníky|od| samého|počátku| (podezření)|
by| vyřešila| řadu| případů,| které| dnes| známe|
jako| nenapravitelné| policejní| nebo| soudní|
„hrobečky“.| Nebude-li| ovšem| informační|
systém|vytvořen|a|provozován|jako|bezpečný|
informační|systém,|pak|je|zbytečné|spoléhat|
na|nástroje|následné|represe,|mezi|které|pa-
tří| i| kriminalistická| počítačová| analýza.| Rov-
něž| v| oblasti| dokazování| v| civilních| sporech|
a| ve| správním| řízení| nelze| počítat| s| tím,| že|
z| „obyčejného“| informačního| systému| či|
dokonce| z| pouhého| obsahu| mailové| komu-
nikace| bude| možno| získat| relevantní| důkazy|
a|„ustát“|tíhu|důkazního|břemene.5 

4|||Viz|např.|rozsudek|Nejvyššího|soudu|ČR|ze|dne|21.|10.|2009,|sp.|zn.|22|Cdo|1810/2009.|
5|||k|dokazování|viz|zejména|Mates,|V.,|Smejkal,|V.:|e-government|v|České|republice.|právní|a|technologické|aspekty.|2.|vydání.|leges,|praha|2012|nebo|porada,|V.:|Dokazování|obsahu|elektronic-

kých|dokumentů.|košická|bezpečnostná|revue,|III.,|2013,|č.|1,|s.|138–142.
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Necelé|tři|roky|působení|v|Britském|úřadu|pro|dohled|nad|finančním|trhem|
(Financial|Services|Authority|v|londýně;|FSA1)|přinesly|bohaté|zkušenosti|týkající|se|
výkonu|dohledu|v|zahraničí.|Článek|přináší|informace|například|o|tom,|jakým|způsobem|
FSA|vykonával|dohled,|jaká|specifika|má|britské|uspořádání|dohledu|v|pojišťovnictví|a|jak|
se|tam|řídí|rizika.|

zaoSTřeno na briTSký úřad 
Pro doHled nad finančním TrHem

při| výkonu| dohledu| uplatňoval| FSA| filozofii|
založenou|na|principu|řízení|rizik|(tzv.|risk-ba-
sed|approach),|která|se|používá|jak|v|soukro-
mých|korporacích,|tak|i|neziskových|organiza-
cích.|Metoda|spočívá|v|jednoduché|úvaze,|že|
každá| činnost| či| cíl,| jichž| se|má|dosáhnout,|
se|poměřuje|s|riziky,|která|je|mohou|ovlivnit|
(ať|už|pozitivně,|či|negativně).|Vliv|těchto|rizik|
pak|spadá|pod|předem|vymezenou|kontrolu,|
tj.|řízení|rizik.

Výkon dohledu

Filozofie FSA
Díky|veřejnoprávnímu|charakteru|FSA|se|v|ří-
zení|rizik|vyskytovaly,|ve|srovnání|se|soukro-
mým|sektorem,|určité|rozdíly.|Jeho|čtyři|cíle|
totiž|stanovil|zákon:|

•||důvěra|v|(finanční)|trhy;|
•||finanční|stabilita;
•||ochrana|spotřebitele;|
•||potlačování|hospodářské|trestné|činnosti.

Vůči| těmto| cílům| tedy|FSA|poměřoval| rizika|
spojená|se|svou|činností,|zejména|pak|s|výko-
nem|dohledu.|Jednotlivé|subjekty|na|finanč-
ním| trhu| tak| hodnotil| podle| jejich| rizikovos-
ti| –| jakou|míru| rizika|představují| pro|FSA|při|
dosahování| stanovených| cílů.| Výsledné| hod-
nocení|se|pak|zobrazovalo|v|předem|vymeze-
ných| hodnotách.| Stanovený| přístup| byl| spo-
lečný| pro| všechny| sektory| finančního| trhu,|
nicméně| každý| sektor| navíc| uplatňoval| další|
individuální| faktory.| Některé| byly| stanoveny|
spíše|podle|objektivních|kritérií,|která|vychá-
zela|ze|situace|na| finančním|trhu| jako|celku.|
Jiné|faktory|se|naopak|vztahovaly|ke|konkrét-
ní| situaci| v| daném| subjektu,| sektoru| finanč-
ního|trhu|a|času.|Ve|všech|sektorech|se|dále|

kladl| důraz| na| správu| a| řízení| firmy| (tzv.| go-
vernance).|S| jistou|nadsázkou|bychom|mohli|
říci,|že|podle|FSA|by|mohl|subjekt|podléhající|
dohledu| s| kvalitním| vedením| svá| pochybení|
spravit|lépe|než|subjekt,|jemuž|kvalitní|vedení|
chybí.|Subjekt|se|slabším|vedením|proto|pro|
výkon|dohledu|představoval|vyšší|riziko.

Týmy dohledu
Díky| převedení| pozorované| situace| na| kon-
krétní| hodnoty| mohl| FSA| firmy| klasifikovat|
a|prioritizovat|na|předem|dané|stupnici.|každé|
části| stupnice| odpovídalo| vymezené| množ-
ství| zdrojů| (ať| už| lidských,| finančních| či| IT).|
Firmy,| jež| představovaly| nejvyšší| riziko,| tak|
náležely| týmům|s| vyšším|množstvím|členů,|
subjekty| na| druhém| konci| stupnice| naopak|
spadaly| pouze| pod| neadresné| call| centrum.|
Týmy| tak| vykonávaly| dohled| nejen| „od| sto-
lu“,|ale|i|„na|místě“:|vlastní|činnost|prováděly|
kromě|členů|týmů|dohledu|také|týmy|v|záze-
mí.|příkladem|by|mohly|být|skupiny|věnující|
se|tematickým|záležitostem,|někdy|pokrýva-
jící| i|oblasti|průřezově|napříč|více|sektory| fi-
nančního|trhu.|Nedávno|jsme|mohli|například|
sledovat| zásah| v| rámci| pojištění| schopnosti|
splácet|úvěr|(tzv.|payment|protection|instan-
ce,| ppI),| které| banky| i| pojišťovny| prodávaly,|
aniž| by| je| oslovené| subjekty| potřebovaly| či|
je|mohly|využít,|protože|úvěr|vůbec|neměly.|
Tematické|týmy|sbíraly|nejen|informace|a|pro-
váděly|analýzy,|ale|v|součinnosti|s| týmy|do-
hledu|také|navrhovaly|opatření.|Aktivně|tedy|
vstupovaly| do| výkonu| dohledu| a| zajišťovaly|
konzistentnost| jednotlivých| týmů| dohledu|
bez| ohledu| na| sektor.| Vzhledem| k| tomu,| že|
šlo| o| integrovaný| model| dohledu,| vykonával|
některé|činnosti| jeden|tým|pro|všechny|sek-
tory.|Typicky|šlo|o|udělování|licencí|pro|vstup|
do|sektoru|a| jejich|změnu|nebo|o|regulaci|či|
sankce.

Dohledový cyklus
Na|základě|výsledků|klasifikace|a|prioritizace|
dostaly| jednotlivé| subjekty| přidělený| dohle-
dový|cyklus.|Šlo|o|předem|stanovený|harmo-
nogram| úkolů,| který| byl| u| firem| téže| klasifi-
kace|stejný|–| frekvence|a| rozsah| reportingu,|
kontroly|na|místě,|vnitroskupinové| transakce|
apod.| Harmonogram| reflektoval| míru| rizika,|
kterou| byl| FSA| ochoten| přijmout,| proto| pře-
depisoval|rozsah|a|hloubku|všech|testů.|O|při-
děleném| harmonogramu,| resp.| dohledovém|
cyklu,|navíc|FSA|subjekty|vždy|informoval.
Asi| nejviditelnější| částí| harmonogramu| byly|
kontroly| na| místě| –| u| vysoce| rizikových| fi-
rem| se| odehrávaly| několikrát| do| roka| a| kaž-
dá| se| týkala| konkrétních| témat.| S| ustupující|
rizikovostí| se| frekvence| naopak| snižovala.|
kontrola| na| místě| sestávala| ze| série| jedná-
ní| s| osobami| ve| vedení| společnosti;| někdy|
též| s| náhodně| vybranými| osobami| pro| po-
tvrzení| zjištěného| stavu.| kontroly| byly| vždy|
tematicky| předem| jasně| vymezené,| o| čemž||

1|||Britský|úřad|pro|dohled|nad|finančním|trhem|(FSA)|dnes|již|neexistuje,|nahradily|jej|dva|nástupnické|orgány|dozoru|–|Financial|Conduct|Authority|(FCA)|a|prudential|Regulation|Authority|(pRA).|
přesto|je|většina|zmíněných|principů|stále|aktuální.

Daniel|Tošner
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kontrolovaný|subjekt|v|hrubých|obrysech|vě-
děl.|Ve|finále|mohly|kontroly|vyústit|v|tzv.|plán|
nápravných|opatření|(tzv.|risk|mitigation|plan).|
Na| jeho|základě|požadoval|FSA|nápravu|tím,|
že| subjektu| podléhajícímu| dohledu| stanovil|
cíle,| jichž| měl| dosáhnout.| Způsob| dosažení|
pak|ponechal|FSA|na|vůli|firmy.
Zajímavé|bylo|např.|zjištění|FSA|u|jedné|pojiš-
ťovny,|která|po|akvizici|jiné|pojišťovny|nedoká-
zala|uspokojivě|prokázat,|že|má|kontrolu|nad|
správou|jejích|dat|a|že|je|dokázala|kvalitně|pře-
vést|do|společných|IT|systémů.|FSA|jí|proto|
uložil|povinnost|navýšit|kapitálový|požadavek,|
než| migraci| dat| uspokojivě| vyřeší.| Nedosta-
tek| kontroly|nad|daty| tehdy|na|britském|po-
jistném|trhu|totiž|představoval|zvýšené|riziko.|
když| po| několika| měsících| došlo| k| nápravě,|
FSA|povinnost|zrušil.

Strategie
Na|harmonogram|dohledového|cyklu|navazo-
vala|strategie|dohledu|v|podobě|dokumentu,|
jenž|reflektoval|klasifikaci,|harmonogram|a|ak-
tuální|znalosti|trhu,|sektoru|i|vlastního|subjek-
tu.|FSA|se|tak|snažil|získat|odpověď|na|otáz-
ku,|co|od|firmy|podléhající|dohledu|očekává.|
S| nadsázkou| lze| říci,| že| všechny| subjekty|
(mimo| ty| spadající| pod| call| centrum)| měly|
díky|jednoznačně|stanovené|strategii|s|orgá-
nem|dohledu|úzký|vztah.
Strategie| dohledu| se| měnila| v| čase| (napří-
klad|když|vypršel|dohledový|cyklus|nebo|se|
odehrály| významné| změny,| ať| už| na| straně|
subjektu,|sektoru|apod.)|a|obsahovala|krátko-
dobé|i|dlouhodobé|cíle.|Týmům|provádějícím|
dohled| pak| strategie| FSA| usnadňovala| práci|
nejen| jednoznačně| stanoveným| kontextem,|
ale|i|ve|chvíli,|kdy|měly|zvažovat|vhodnost|zá-
sahu|a|jeho|dopady|na|firmu.
Důležitým|faktorem|pro|trvanlivost|takové|stra-
tegie|bylo|úspěšné|a|hladké|předávání|agendy|
při| personálních| změnách|v| týmech|dohledu,|
což|bylo|možné|díky|systematické|a|jednodu-
ché|dokumentaci|a|také|díky|fungujícímu|sys-
tému|nástupnictví.|V|praxi|tak|firma|podléhající|
dohledu|při|změně|v|týmu|FSA|nezaznamenala|
ani|změnu|v|přístupu|regulátora,|ani|nedosta-
tek|znalostí|a|rozhledu|u|jeho|členů.

Nástroje
Dohledové|nástroje| se|od| těch,| které|použí-
váme|v|České|republice,|příliš|neliší.|Dohled|
z|FSA|přezkoumával|pravidelné|výkazy,|prová-
děl|kontrolu|na|místě|či|na|dálku,|konfrontoval|
své| výstupy| s| externími| subjekty| (auditory),|
případně| od| nich| požadoval| ad| hoc| analýzy,|
ukládal|nápravná|opatření|či|uděloval|sankce.|
pokud| se| tedy| sankce| rozhodl| udělit,| pak| již|
šlo|o|závažný|problém.|Takových|případů|však|
bylo|vzhledem|k|počtu|subjektů|na|britském|
finančním|trhu|relativně|málo.|Většina|pochy-
bení|se|totiž|vyřešila|plánem|nápravných|opat-
ření,|který|firma|dodržela.|

Ve|FSA|zapadaly|všechny|nástroje|do|zmíně-
né| filozofie,| měly| proto| předem| stanovenou|
váhu| a| účel.| ke| každému| nástroji| pak| byla|
interně| k| dispozici| škála| podpůrných| pro-
středků.|Výkazy|na| závěr| finančního| roku|se|
například|testovaly|z|různých|pohledů,|a|to|jak|
automaticky,|tak|manuálně.|každý|takový|test|
měl|usnadnit| formulaci|odpovědi|na|předem|
danou|otázku/tematický|okruh.|Ty|se|přímo,|či|
nepřímo|vztahovaly|k|stanoveným|cílům.|Je-
jich|souhrn|pak|týmu|dohledu|umožnil|utvořit|
si|komplexní|obrázek|o|situaci|firmy|a|její|rizi-
kovosti,|přičemž|vždy|bylo|možné|se|věnovat|
i|detailním|záležitostem.
Jedním| z| důležitých| podpůrných| prostředků|
byl| interní| reporting,| tedy|převážně|pravidel-
né| předávání| informací| vedení| o| průběžně|
měřených|hodnotách,|jehož|cílem|bylo|zjistit,|
zda|se| firmy| (resp.| jejich| rizikovost)|pohybují|
v|rámci|vymezených|limitů.|Tyto|procesy|byly|
nastaveny| i| v| případě| předávání| informací|
v|nahodilých|situacích| jako|například|při|mo-
nitoringu|následků|tsunami|v|Japonsku|v|roce|
2011,|kdy|se|blíže|sledovaly|firmy,| jež|upiso-
valy|neživotní|pojištění|a|jejichž|upsaná|rizika|
s| tsunami| souvisela.| Týmy| dohledu| tehdy|
musely| s| firmami| blíže| spolupracovat,| hlídat|
nastavené|limity|a|informovat|o|nich|vedení.

Paradigma FSA
paradigma|fungování|měl|FSA|nastavené|glo-
bálně|díky|třem|faktorům.|prvním|z|nich|byla|
velikost| britského| sektoru| finančních| služeb,|
jenž| je| v| evropském| měřítku| největší.| Další|
roli|hrála|teritoria,|která|Velká|Británie|ve|své|
historii| spravovala.| Větší| poskytovatelé| fi-
nančních|služeb|totiž|byli|skoro|vždy|finančně|
propojeni|s|jiným|trhem|ve|světě,|minimálně|
však| s| bývalými| koloniemi.| FSA| tak| musel|
řešit| otázky| v| kontextu| skupin| či| komplex-
ních| transakcí.| Svou| váhu| měl| také| původ|
zaměstnanců,|kteří|přicházeli|z|celého|světa.|

FSA|proto| intenzivně|spolupracoval|s|mnoha|
zahraničními| dohledovými| partnery,| a| právě|
díky| různorodému| původu| a| specializaci| za-
městnanců|byl|na|takový|záběr|FSA|výborně|
připraven.|

Financování FSA
Úřad|finančního|dohledu|financovaly|subjekty|
mu|podléhající,|a|to|zvláštním|poplatkem.|Jeho|
výše| se| odvíjela| od| bilanční| sumy| a| platil| se|
jednou| ročně.| Zajímavým| dopadem| byla| od-
povědnost,|kterou|s|poplatkem|FSA|spojoval.|
každý| platící| subjekt| se| mohl| přesvědčit,| jak|
bylo| s| penězi| naloženo.| Veškeré| finance| se|
proto|hlídaly|a|vykazovaly|stejně|jako|v|soukro-
mé|firmě.|Tato|odpovědnost|se|projevovala|až|
na|úrovni| jednotlivých| zaměstnanců,| kteří| za-
znamenávali|čas|strávený|na|jednotlivých|úko-
lech.|Díky|tomu|pak|šlo|například|vysledovat,|
kolik| hodin| zabrala| analýza| jedné| pojišťovny|
členu| dohledového| týmu| a| pojistného| mate-
matika|v|zázemí.|

Nedostatky ve výkonu dohledu
Dva|cíle,|konkrétně|finanční|stabilita|a|ochra-
na| spotřebitele,| šlo| v| rámci| činnosti| FSA|
skloubit| poměrně| obtížně,| neboť| se| v| jejich|
případě|střetávaly|dva|různé|přístupy|–|makro|
a|mikro|(tj.|pohled|na|firmu|z|hlediska|dopadů|
na|ekonomiku|jako|celek|a|z|hlediska|dopadů|
na| jednotlivého| spotřebitele).| Oba| pohledy|
totiž|nelze|vždy|zohlednit|najednou|v|jednom|
rozhodnutí,| což|FSA|uznal| a|dal|podnět,| aby|
vznikly| nástupnické| orgány| dohledu| (pRA|
a|FCA).

Specifika v pojišťovnictví 

Struktura dohledu
V| pojišťovnictví| stojí| za| zmínku| vnitřní| uspo-
řádání| FSA,| a| to| jak| pojistných| matematiků,|
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tak| týmů| dohledu.| pojistní| matematici| byli|
součástí| vlastního| dohledu,| nicméně| tvořili|
samostatný| úsek| a| dělili| se| podle| zaměření|
na|životní|a|neživotní|pojištění.|V|neživotním|
pojištění| se| ještě| pár| jedinců| specializovalo|
např.|na|přírodní|katastrofy.|Dohledové|týmy|
měly|své|kompetence|rozděleny|na:|

•||velké|pojišťovny;|
•||pojišťovny|s|koncovým|zákazníkem|(tzv.|re-

tail);|
•||pojišťovny| bez| koncového| zákazníka| (tzv.|

wholesale);|
•||tzv.|run-off|klienty|(tj.|aktivní|správa|portfolia|

smluv,|u|něhož|se|nové|smlouvy|již|neuzaví-
rají|a|jež|v|České|republice|neexistuje).

V|každé|oblasti| fungovaly| referenční|skupiny|
firem,|s|nimiž|bylo|možné|subjekt|podléhající|
dohledu|porovnat.|Formulace|závěrů|u|jedné|
pojišťovny|tak|vždy|probíhala|v|širším|kontex-
tu|několika|subjektů.

Přípravy na Solvency II
FSA| se| na| Solvency| II| připravoval| s| poměr-
ně| velkým| úsilím,| protože| chtěl| především|
dosáhnout| schopnosti| schválit| interní| model|
každé| firmě| k| prvnímu| dni| plánované| plat-
nosti|nového|režimu.|Tato|priorita|navazovala|
na|historickou|zkušenost|v|bankovnictví,|kdy|
schvalování|interních|modelů|při|zavedení|Ba-
sel|II|probíhalo|mnohem|déle,|než|se|původně|
očekávalo.
Aby|byl|přechod|na|Solvency|II|úspěšný,|na-
jal|si|FSA|externí|konzultantskou|společnost,|
která| implementaci| vedla| projektově:| tým|
i|manažeři|tak|pocházeli|z|FSA,|ale|zejména|
z| konzultantské| společnosti.| Obdobná| spo-
lupráce| s| externími| dodavateli| byla| v| úřadu|
zcela| běžná.| Za| zmínku| také| stojí| fakt,| že|
šlo|údajně|o|největší|projekt|FSA.|Vzhledem|
k|rozsáhlosti|Solvency|II|se|do|příprav|ve|vý-
sledku| zapojili| v|podstatě| všichni| z|dohledu|
pojišťoven.
Na|implementaci|se|podílelo|minimum|právní-
ků,|ti|byli|kontaktováni|jen|v|případě|nejasnosti|
podkladových|textů.|podstatu|práce|prováděli|
obchodní| analytici.| Ve| směrnici| i| veškerých|
prováděcích| opatřeních| identifikovali| jednot-
livé| požadavky,| které| tvořily| základ| pro| další|
práci.|při|vývoji|jednotlivých|nástrojů|tak|měla|
každá|pracovní|skupina|daný|okruh|požadav-
ků,|jež|měla|jednak|ověřit,|zda|je|správně|za-
řazen,| a| jednak|přímo|použít.|Nic| tak|nebylo|
opomenuto| a| právníci| se| mohli| věnovat| své|
běžné|pracovní|náplni.|
Stejně|jako|u|filozofie|dohledu|se|i|u|Solven-
cy| II| nejprve| definoval| cílový| stav.| kromě|
požadavků| vycházejících| ze| směrnice| tak|
veškerá| činnost| při| implementaci| muse-
la| zapadnout| do| širšího| kontextu.| Vyvíjené||

dohledové|nástroje|a|k|nim|náležící|podpůrné|
prostředky,|které|hodnotily|výši|kapitálového|
požadavku,| resp.| jeho| konkrétních| součástí,|
v|sobě|například|musely|zahrnovat|jak|poža-
davky| Solvency| II,| tak| požadavky| cílového|
stavu,| jenž| vyžadoval| např.| řízení| likvidity|
v|pojišťovně.

Pracovní zkušenost
Celkové|klima|bylo|ve|FSA|vstřícné,|všichni|si|
od|prvního|dne|v|práci|navzájem|poskytovali|
podporu.|Odrazem|toho|byla| i|zaměstnanec-
ká|politika|směřující|k|vnitřnímu|růstu|–|FSA|
podporoval|přechody| zaměstnanců|mezi|od-
děleními|či|úseky,|a|to|i|napříč|sektory,|pokud|
to|bylo|možné.|
Odvrácenou| stranou| téže| mince| byla| ná-
ročnost| vnitřní| diskuse.| uhájit| vlastní| názor|
bylo|ve|FSA|obtížné,|protože|velmi|otevřená|
atmosféra| podporovala| konstruktivní| kritiku.|
Díky|silné|vnitřní|názorové|oponentuře|nebyl|
v|úřadu|problém|vyjít|s|vlastními|názory|na|ve-
řejnost.|Úřad|tak|byl|na|české|poměry|velmi|

transparentní,| navíc| se| nebál| přiznat| vlastní|
mezery|ve|znalostech|–|příkladem|může|být|
jednání|o|přípravách|na|Solvency|II,|konkrétně|
na|měření|operačního|rizika,|kde|FSA|zmínil,|
že|zkušenosti|v|oblasti|teprve|sbírá.|Trh|v|této|
oblasti|nabídl|své|zkušenosti,|díky|čemuž|se|
rozvinul|konstruktivní|dialog.

Poznámka na závěr

Nástupnické| orgány| dohledu| (FCA| a| pRA)|
mají| dnes| kromě| vlastní| filozofie| i| navazující|
strategie.| Nicméně| z| pohledu| tohoto| článku|
i|situace|u|nás|jde|o|obdobné|přístupy.|V|Irsku|
uplatňují| v| rámci| svého| orgánu| dohledu| po-
dobný|přístup|pod|názvem|pRISM|(probability|
Risk|and| Impact|System).|u|našich|sousedů|
ve|východní|evropě|je|první|vlaštovkou|polský|
BION| (Badanie| i| Ocena| Nadzorcza),| kde| se|
dohled|některým|principům|řízení| rizika|blíží.|
Česká|národní|banka|již|řízení|rizika|při|výkonu|
dohledu|také|používá2. 

|| Ze|světa

2|||Více|viz|Strategie|České|národní|banky|v|oblasti|dohledu.
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podľa|názoru|poisťovní|združených|v|SlASpO|nie|je|podnikateľské|prostredie|na|Slovensku|
priaznivé|na|vykonávanie|poisťovacej|činnosti.|Hlavným|prejavom|je|stagnácia|
predpísaného|poistného,|nezáujem|investorov|o|udržanie|sídla|poisťovní|na|území|SR.|
Dôsledkom|je|nezáujem|o|poistenie,|lebo|jeho|zmysel|a|význam|nechápu|nielen|bežní|
občania,|ale|ani|tí,|ktorí|majú|v|štáte|rozhodovacie|právomoci.

škodlivé Tendencie vo vývoJi 
SlovenSkéHo PoiSťovnícTva

Nezvratný trend

V|SR|neustále|klesá|počet|poisťovní|so|sloven-
skou|licenciou,|od|roku|2000|zaniklo|z|rôznych|
príčin| 17| poisťovní.| Rastie| počet| pobočiek|
z| iných| členských| štátov| (ďalej| iba| pobočka)|
a| poisťovní| fungujúcich| na| základe| slobody|
poskytovania|služieb.|Na|Slovensku|má|právo|
vykonávať|poisťovaciu|činnosť|17|poisťovní|so|
slovenskou| licenciou,| 19| pobočiek| poisťovní|
z|iných|členských|štátov|a|522|poisťovní|posky-
tujúcich|služby|na|základe|slobody|poskytova-
nia|služieb.|Niektoré|indície|naznačujú,|že|pro-
ces|zmien|licencovaných|poisťovní|na|pobočky|
bude| pokračovať,| a| teda| počet| licencovaných|
poisťovní|sa|môže|opäť|znížiť.|Aj|keď|pre|klienta|
sa| tým|obvykle|nezníži| rozsah|poskytovaných|
služieb,| určite| to| bude| mať| dosah| na| verejné|
financie.|A|to|minimálne|vplyvom|na:

•||zamestnanosť,|pretože|pobočka|nepotrebuje|
predstavenstvo,| dozornú| radu,| sofistikova-
nejšie| povolania| ako| risk| manažér,| aktuár,|
interný| audit,| produktové| oddelenia,| kom-
pletná|správa|a|likvidácia|a|iné,|pretože|tieto|

služby|si|bude|kupovať|od|matky.|V|SR| tak|
zostanú|iba|distribučné|kanály;

•||množstvo| kapitálu| (technických| rezerv)| in-
vestovaného|do|aktivít|na|Slovensku;

•||slovenskú| reguláciu| poisťovacej| činnosti,|
ktorej|garantom|je|MF|SR,|pretože|pobočky|
podliehajú|z|väčšej|časti|regulácii|podľa|kraji-
ny|sídla|matky;

•||slovenský|dohľad|nad|výkonom|poisťovacej|
činnosti|v|SR,|ktorý|vykonáva|NBS,|pretože|
pri|pobočke|je|prakticky|iba|sprostredkovaný|
cez|dohľad|nad|matkou;

•||zníženie|daňových|príjmov|štátu|pre|odliv|ka-
pitálu|zo|SR;

•||ochranu| spotrebiteľa,| keďže| pobočky| pod-
liehajú| dohľadu| a| z| väčšej| časti| aj| regulácii|
podľa|krajiny|sídla|matky.

Nevyhovujúce prostredie

SlASpO| preto| predložilo| relevantným| pred-
staviteľom| regulačných| a| dohľadových| inšti-
túcií| podnety| na| zlepšenie| podnikateľského|
prostredia,|ktoré|by|nezaťažili|štát,|ale|podpo-
rili|by|možnosti|obyvateľov|a|podnikateľských|
subjektov|ľahšie|získať|prístup|k|svojmu|vlast-
nému|zabezpečeniu|pre|prípad|choroby|či|sta-
roby|a|ujmy|na|majetku.

Vyvážený politický postoj 
k poisteniu

Štátni|predstavitelia|rôznych|vládnych|garnitúr|
stavali|poisťovne|do|svetla|ziskuchtivých|molo-
chov,|ktorým|záleží|iba|na|zisku.|Iba|ojedinele|
sa| verejne| pripustila| ich| rola| významných| za-
mestnávateľov,| investorov,| podnikateľských|
subjektov,|ktoré|sa|významne|podieľajú|na|prí-
jmoch|štátneho|rozpočtu|prostredníctvom|daní|
a|poplatkov,|a|predovšetkým|ich|rola|nositeľov|
rizika,|ktorých|dôležitosť|sa|preukazuje|najmä|

pri| katastrofických| udalostiach.| Toto| prehli-
adanie| významu| komerčného| poisťovníctva|
sa|naplno|prejavuje|v|nedostatočnej,| zastara-
nej| a| nekoordinovanej| legislatíve| vzťahujúcej|
sa| na| poistenie.| Chýbajú| jasné| ustanovenia|
o| poistnej| zmluve,| spotrebiteľských| právach,|
antidiskriminácii| a| pod.| príslušné| minister-
stvá| (regulátori)| nevyužívajú| dôsledne| odbor-
ný|potenciál| poisťovacieho|sektora|pri| tvorbe|
legislatívy| regulujúcej| poisťovníctvo,| napriek|
tomu,|že|ide|o|veľmi|špecifickú|oblasť|finanč-
ného|trhu,|a|teda|k|dispozícii|je|relatívne|málo|
špecialistov,|ktorí|sa|problematikou|zaoberajú|
a|rozumejú|jej.|Takíto|odborníci|zväčša|pracujú|
priamo|v|poisťovníctve,|a|nie|v|štátnej|správe.|
Riešenie|vidí|SlASpO|vo|väčšom|zapojení|od-
borníkov| z| poisťovníctva| do| tvorby| domácej|
legislatívy| a| do| procesu| prípravy| oficiálnych|
stanovísk|Slovenskej|republiky,|uplatňovaných|
v|Rade|eÚ|a|iných|relevantných|orgánoch|eÚ.|
logistika| zapojenia| trhu| do| týchto| procesov|
by| mohla| mať| rôznu| formálnu| podobu,| napr.|
zriadenie|obdoby|českého|Výboru|pre| finanč-
ný| trh,| ktorý| je|poradným|orgánom|Bankovej|
rady| Českej| národnej| banky,| alebo| členstvo|
SlASpO| v| Rezortnej| koordinačnej| skupine|
zodpovednej| za| koordináciu| politiky| SR| voči|
eÚ.| Veľmi| naliehavo| sa| žiada| dosiahnuť,| aby|
pri| niektorých| agendách,| ako| sú| dôchodky|
a|diskriminácia,|spolupracovali|viaceré|kompe-
tentné|ministerstvá.|preto|navrhujeme|vytvoriť|
komisiu|na| riešenie| legislatívnych|problémov|
poisťovníctva| za| účasti| ministerstva| spravod-
livosti| (MS),| Ministerstva| financií| (MF),| Mini-
sterstvo|práce| (Mp),|sociálnych|vecí|a| rodiny|
(MpSVaR)|a|Národné|banky|Slovenska|(NBS).

Doplnkový zdroj 
zabezpečenia

Historicky| je| slovenské| obyvateľstvo| zvyknu-
té| na| absolútne| zabezpečenie| štátom.| preto|

JuDr.|Jozefína|Žáková
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komerčné| poistenie| ako| doplnkový| zdroj| za-
bezpečenia| na| starobu,| choroby| alebo| ujmy|
na|majetku|nie| je|bežným| ľuďom|dostatočne|
známe.| To| je| na| príčine,| že| poistenosť| osôb|
a|majetku|je|relatívne|veľmi|nízka,|len|ťažko|po-
rovnateľná|s|vyspelými|európskymi|krajinami.|
príčinou| nízkeho| podielu| je| okrem| historickej|
skúsenosti|nášho|obyvateľstva|aj|to,|že|žiadna|
z|ponovembrových|vlád|sa|nepokúšala|zaviesť|
rozumnú| ekonomickú| motiváciu| obyvateľov|
zabezpečiť| sa| proti| rizikám| staroby,| choroby|
alebo|ujmy|na|majetku.|predchádzajúca|vláda|
dokonca|vyslala|opačný|signál|–|zrušila|daňovú|
úľavu| pre| tretí| pilier| a| zakazovala| poistiť| ma-
jetok|štátu,|aby|sa|ušetrilo|na|poistnom.|Zvý-
šenie| samostatnosti| osôb| pri| ochrane| svojej|
osoby|a|majetku|pred| rizikami| zníži| pri| nepri-
aznivých|životných|alebo|prírodných|situáciách|
tlak|osôb|na|sociálne|zabezpečenie|od|štátu.

Biela kniha

V| júni| 2012| vydala| európska| komisia| Bielu|
knihu| –| program| pre| primerané,| bezpečné|
a| udržateľné| dôchodky| (COM(2012)| 55).|
Okrem| iného| hovorí| o| rozvíjaní| doplnkového|
súkromného| dôchodkového| sporenia| ces-
tou| daňových| a| finančných| stimulov| a| ko-
lektívneho| vyjednávania.| pod| doplnkovým|
súkromným| dôchodkovým| sporením| sa| tu|
však|rozumejú|nielen|zamestnanecké|a|osob-
né|dôchodky,|ale|aj|životné|poistenie|a|ďalšie|
formy|akumulovania|aktív,|ktoré|sa|môžu|vy-
užiť|s|cieľom|zachovať|životnú|úroveň|po|od-
chode| do| dôchodku.| Sme| presvedčení,| že|
vývoj| na| Slovensku| je| v| priamom| rozpore|
s|cieľmi,|ktoré||deklaruje|tento|dokument.|už|
predchádzajúca|vláda|zrušila|daňovú|podporu|
pre| sporiteľov|pre|druhý| (DDS)| aj| tretí| (pois-
tenie,| sporenie)| pilier| a| odstránili| sa| | odvo-
dové| stimuly| pre| zamestnávateľov.| Teraz| sa|
vláda| vrátila| k| daňovej| podpore| sporiteľov| aj|
zamestnávateľov,| ale| iba| pre| účastníkov| do-
plnkového|dôchodkového|sporenia|podľa|zák.|
č.|650/2004|Z.|z.|SlASpO|je|pripravené|dis-
kutovať|s|regulátormi|o|rozumnej|ekonomickej|
motivácii.|Rozumieme|pod|ňou|inštitúty|vyu-
žívané|vo|vyspelých|krajinách,|napr.|možnosť|
odpočítať|poistné|na|životné|poistenie|z|daňo-
vého| základu| alebo| viazanie| štátnej| pomoci|
v| prípade| živelných| pohrôm| na| individuálne|
poistenie|(ak|objekt|bol|poistiteľný,|neposkyt-
núť|pomoc|z|verejných|zdrojov)|a|pod.|

Oslobodenie štátu 
od neprimeraných záväzkov
|
Systém|nastavený|smernicou|Solvency|II|má|
ambíciu| takmer| absolútne| ochrániť| klienta,|
voči|ktorému|má|poisťovňa|na|základe|poistnej||

zmluvy| dlhodobé| záväzky,| pred| insolventno-
sťou|poisťovne.|preto| sa|domnievame,| že| aj|
aktivity| štátu,| z| ktorých| vyplýva| povinnosť|
garantovať| dlhodobé| finančné| záväzky| voči|
občanom|(najmä|dôchodky|z|druhého|piliera),|

by| sa| mali| realizovať| iba| cez| inštitúcie| regu-
lované| porovnateľne| s| poisťovňami| alebo|
priamo| cez| poisťovne.| Zavedením| prísnych|
pravidiel|pre|všetkých|(podľa|princípu|rovnaké|
riziko|–|rovnaké|pravidlá)|by|štát|mal|zabezpe-
čiť| rovnako| obozretné| narábanie| s| prebera-
ním|rizika|a|s|finančnými|prostriedkami|s|tým|
súvisiacimi,| a| tým|sa|vyhnúť|priamej| zodpo-
vednosti| štátu| za| prípadné| finančné| záväzky|
takýchto| inštitúcií,| teda| aj| tlaku| na| verejné|
financie.|SlASpO| je|preto|pripravené|spolu-
pracovať| s| relevantnými| regulátormi| (MF|SR|
a|MpSVaR)|pri|nastavovaní|pravidiel|pre|čin-
nosti|súvisiace|s|dlhodobými|záväzkami|voči|
občanom.| Vzhľadom| na| to,| že| podľa| súčas-
ného|zákona|o|poisťovníctve|môžu|vykonávať|
poisťovaciu|činnosť|(t.|j.|prijímanie|rizík|a|čin-
nosti|s| tým|súvisiace)| iba|poisťovne,|ktorým|
bolo|udelené|povolenie|podľa|zákona|8/2008|
Z.| z.,| sme| presvedčení,| že| akúkoľvek| ďalšiu|
činnosť,| ktorá| nesie| znaky| poisťovacej| čin-
nosti|podľa|tohto|zákona,|môžu|vykonávať|iba|
poisťovne|s|týmto|povolením.|Aj|činnosti,|ako|
je|vyplácanie|dôchodkov|z|druhého|piliera,|prí-
padne|aj|úrazové|poistenie|(predtým|poistenie|
zodpovednosti| zamestnávateľa| za| pracovné|
úrazy|a|choroby|z|povolania)|by|mali|vykoná-
vať| iba| poisťovne| alebo| iné| inštitúcie,| ktoré|
musia|pracovať|na|základe|rovnakých|pravidiel|
pri|preukazovaní|schopnosti|plniť|dlhodobé|zá-
väzky|(ide|najmä|o|tvorbu|technických|rezerv|
a|vykazovanie|solventnosti).

Dôchodky z II. piliera

existujúci| zákon| č.| 43/2004| Z.| z.| o| starob-
nom| dôchodkovom| sporení| predpokladá,|
že| vyplácanie| dôchodkov| z| druhého| piliera|
bude|zverené|komerčným|poisťovniam.|pro-
blém| je,| že| vzorec| na| výpočet| dôchodkov,|
ktorý| je| prílohou| tohto| zákona,| je| nepouži-
teľný.| MpSVaR| SR| pripravuje| tzv.| anuitnú|
novelu,| pri| čom| prezentuje| názor,| že| vyplá-
canie|dôchodkov|by|sa|mohlo|zveriť|aj| iným|
subjektom| –| spomína| sa| Sociálna| poisťov-
ňa| s| podporou| ARDAl.| SlASpO| súhlasilo,||
že|bude|spolupracovať|na| tvorbe|novely|zá-
kona.| Stalo| sa| členom| pracovnej| skupiny|

na| prípravu| komplexnej| právnej| úpravy| vy-
plácania| dôchodkov| zo| starobného| dôchod-
kového| sporenia,| zriadenej| ministerstvom,|
za| predpokladu,| že| budú| najprv| vyriešené|
strategické|otázky,|ktorými|sú:

•||určenie|subjektov,|ktoré|budú|dôchodky|vy-
plácať,| a| určenie| minimálnych| štandardov|
pre|ne;

•||určenie| požiadavky| na| solventnosť| subjek-
tov| vyplácajúcich| dôchodky| (Solvency| II,|
alebo|iná|báza?);

•||akým|režimom|sa|vyplácané|dôchodky|budú|
spravovať|–|režimom|poistnej|zmluvy|(hlava|
XV.|OZ|?),|alebo|budú|mať|inú|povahu|(dávka|
zo|sociálneho|poistenia?);

•||či| sa|právo|vyplácať|dôchodky|bude|viazať|
na|licenciu|vydanú|NBS|pre|životné|poiste-
nia,|alebo|bude|nutná|osobitná|licencia;

•||čo|prakticky|a|právne|znamená|návrh|na|roz-
šírenie|vyplácania|„dávok“|na|Sociálnu|pois-
ťovňu| a| ARDAl| (budú| mať| tieto| subjekty|
poisťovaciu|licenciu,|alebo|naopak,|Sociálna|
poisťovňa|aj|ARDAl|špeciálnu|licenciu?).

Sankčné poistné 
z povinného zmluvného 
poistenie 

povinné| zmluvné| poistenie| zodpovednosti|
za|škodu|spôsobenú|prevádzkou|motorového|
vozidla|je|jediným|povinným|poistením|na|Slo-
vensku,|ktorého|obsah|a|rozsah|exaktne|upra-
vuje|právny|predpis|(zák.|381/2001|Z.|z.).|Ani|
táto| právna| úprava| však| nijakým| spôsobom|
„nevychováva“| obyvateľov| k| plneniu| povin-
nosti|uzavrieť|poistenie|(a|tým|ochrániť|tretie|
osoby| pred| dôsledkami| dopravnej| nehody).|
Na|Slovensku|totiž|stále|nie|je|zavedené|tzv.|
sankčné|poistné|–|t.|j.|poistné|s|prirážkou,|vy-
rubené|za|celé|obdobie,|čo|bola|osoba|preu-
kázateľne| nepoistená.| Ak| by| takéto| sankčné|
poistné| bolo| príjmom| garančného| fondu,|
znížila|by|sa| (alebo|úplne|odstránila)|povinná|
dotácia|do|tohto|fondu|z|poisťovní||-|z|poistné-
ho|zaplateného|„poctivými“|osobami.|poctivý|
občan|by| tak|pozitívne|pocítil| ochrannú| ruku|
štátu.|SlASpO|preto|podporuje|návrh|nove-
ly| zákona| o| pZp,| ktorý| predložila| Slovenská|
kancelária|poisťovateľov.|Je|pripravené|disku-
tovať| s| relevantnými|ministerstvami| (MV|SR|
a|MF|SR)|o|technických|a|právnych|detailoch|
takéhoto|riešenia.

V SR neustále klesá počet poisťovní so slovenskou 

licenciou, od roku 2000 zaniklo z rôznych príčin 

17 poisťovní.
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Finančná „negramotnosť“ 

uvedomujeme|si,|že|situácia|v|povedomí|ob-
čanov|sa|nedá|zmeniť|zo|dňa|na|deň.|SlASpO|
už|urobilo| rad|krokov|k| zvyšovaniu| finančnej|
gramotnosti,| ďalšie| aktivity| sú| v| prípravnej|
fáze.|Sme|pripravení|spolupracovať|s|prísluš-
nými|štátnymi|orgánmi|pri|vytváraní|učebných|
textov|o|poistení|pre|rôzne|typy|a|stupne|škôl.|
Výsledkom|by|mal|byť|finančne|gramotný|ob-
čan,| ktorý| pochopí| zmysel| poistenia| a| sám|
sa|dokáže|postarať|o|svoju|osobu|a|majetok.|
Tým| sa| významne| zníži| nebezpečenstvo,| že|
v|dôsledku|nejakej|nepriaznivej|situácie|spad-
ne|do|štátnej|sociálnej|siete.

Poisťovacie garančné schémy 

Direktíva|Solvency|II|sa|začala|pripravovať|pred|
mnohými| rokmi| na| podobnom| koncepte| ako|
predtým|Basel|II,|t.|j.|risk|based|approach.|Roz-
diel|je|v|tom,|že|Solvency|II|nie|je|kópia|Basel|
III.|Ide|o|prísnejší|a|oveľa|komplexnejší|model,|
ktorý|reflektuje|nielen|zložitejší|obchodný|mo-
del|poisťovní|v|porovnaní|s|bankami,|ale|už|aj||
vplyvy|finančnej|krízy.|preto|je|poisťovací|sek-
tor| zaskočený| ďalšími| aktivitami| európskych|
regulátorov,|ktorí|majú|tendenciu|v|rámci|rieše-
nia|krízy|zaťažovať|poisťovací|sektor|tzv.|proti-
krízovými|opatreniami.|Jedným|z|nich|sú|pois-
ťovacie|garančné|schémy.|Z|MF|SR|už|zazneli|
názory,|že|poisťovne|by|nemali|schémy|odmie-
tať|bez|toho,|aby|neponúkli|vláde|SR|iné|rieše-
nie.|Takýmto|riešením|mala|byť|účasť|poisťovní|
v|pripravovanom|rezolučnom|fonde|pre|banky.|
Z|neho|by|sa|mohli|financovať|po|krachu|pois-
ťovne|nielen|pohľadávky|klientov|voči|nej,|ale|
aj|pomoc|poisťovniam|v|problémoch.|SlASpO|
presadzuje|názor,|že|nie| je|racionálne,|aby|sa|
rôzne|typy|garančných|schém|zmiešavali,|a|už|
vôbec| nie,| aby| sa| fondy| týkajúce| sa| poisťov-
níctva|spájali|s|bankovými.|poisťovníctvo|je|už|
aj|bez|toho|zasiahnuté|mnohými|regulačnými|
aktivitami| eÚ,| pre| poisťovníctvo| zbytočnými,|
ktorými|sa|riešili|dôsledky|finančnej|krízy|spô-
sobenej|bankami,|nie|poisťovňami.|Rezolučné|
fondy| slúžia| na| podporu| kolabujúcich| finanč-
ných| inštitúcií| –| ale| žiadna| poisťovňa| takúto|
pomoc| nepotrebovala.| Absolútne| rozdielny|
biznis|model|bánk|a|poisťovní|to|aj|logicky|vy-
lučuje.|preto|by|politické|rozhodnutia|mali|sle-
dovať|túto|logiku.|SlASpO|je|pripravené|viesť|
na|túto|tému|odbornú|diskusiu.

Antidiskriminácia 

Na| základe| rozhodnutia| európskeho| súdneho|
dvora|musia|poisťovne|od|1.|apríla|2013|podľa|
zák.|č.|32/2013|Z.|z.,|ktorým|bol|novelizovaný|
antidiskriminačný|zák.|č.|365/2004|Z.|z.,|upustiť|
od| praxe| uplatňovať| rôzne| sadzby| pre| mužov|

a| ženy.| Samo| rozhodnutie| nerieši| správnosť|
alebo| nesprávnosť| doterajšej| praxe| rôznych|
sadzieb.| | Rozhodnutie| ruší| príslušné| ustano-
venie|smernice| iba|pre|nesprávnu|legislatívnu|
techniku,| ktorá| sa| tu| použila.| Napriek| tomu|
sa| zavedenie| rovnakých| sadzieb| pre| mužov|
a| ženy| interpretuje| ako| odstránenie| diskrimi-
nácie| žien| v| poisťovníctve.| V| skutočnosti| sa|
však| práve| používaním| rovnakých| sadzieb| za-
vádza|nový|druh|diskriminácie|žien|v|rizikových|
poisteniach| a| nový| druh| diskriminácie| mužov|
v|dôchodkových|poisteniach.|poisťovací|sektor|
so| znepokojením| sleduje| legislatívny| proces|
ďalšej| antidiskriminačnej| smernice,| ktorá| má|
tendenciu|odstrániť|z|poisťovníctva|používanie|
veku| a| telesného| postihnutia| ako| rizikového|
faktora|pri|stanovení|poistného.|prijatie|takejto|
úpravy|by|znamenalo| faktický|zánik|životného|
poistenia.| podľa| názoru| SlASpO| by| MF| SR|
v|rámci|svojej|koordinačnej|funkcie|vo|veciach|
finančného| sektora| malo| pôsobiť| na| ostatné|

relevantné|ministerstvá,|aby|hlasovali|v|prísluš-
ných|orgánoch|eÚ|(najmä|v|Rade|eÚ)|v|mene|
SR| proti| takémuto| riešeniu.| SlASpO| je| pri-
pravené| poskytnúť| ministerstvám| argumen-
tačné|podklady,| ktoré|vypracovali| renomovaní|
európski| odborníci| na|poisťovníctvo| a| poistnú|
matematiku.|Na|domácej|pôde|je|potrebné|vy-
rovnať|sa|so|zmenami|kompetenčného|zákona|
z| roku| 2012.| podľa| nich| patrí| antidiskriminač-
ná|agenda|ministerstvu|práce,|sociálnych|vecí|
a|rodiny,|ktoré|však|objektívne|nemá|dostatok|
skúseností| s| poisťovníctvom.| Navrhujeme,|
aby|sa|na|riešenie|problémov|s|posudzovaním|
problémov| diskriminácie| v| poisťovníctve| zria-
dila|medzirezortná|pracovná|skupina|za|účasti|
MF|SR|a|MpSVaR|SR|ako|regulátorov,|NBS|ako|
dohľadu|a|SlASpO|ako|trhu.|

Ochrana spotrebiteľa 

primeranú| ochranu| spotrebiteľa| v| poisťov-
níctve| nie| je| možné| dosiahnuť| bez| jasnej|
a| efektívnej| právnej| úpravy| poistnej| zmluvy.|
Občiansky| zákonník| z| roku| 1964| napriek| ne-
spočetným|novelizáciám|po|roku|1990|nerieši|
to,|čo|si|ochrana|spotrebiteľa|v|poistení|vyža-
duje.|Stav|je|priamym|dôsledkom|socialistické-
ho|legislatívneho|vývoja,|ktorý|sa|začal|v|roku|
1950| vyňatím| väčšiny| ustanovení| zo| zákona|
o|poistnej|zmluve|a|ich|zahrnutím|do|vyhlášok|

MF.|Tie|stanovovali|poistné|podmienky|pre|jed-
notlivé|oblasti|poistenia|(osoby,|majetok,|zod-
povednosť).|V|roku|1991|boli|všetky|vyhlášky|
zrušené|a|každá|poisťovňa|bola|povinná|vytvo-
riť| si| vlastné| všeobecné| poistné| podmienky.|
keďže| Občiansky| zákonník| obsahuje| iba| mi-
nimum|potrebných|ustanovení,|o|ktoré|by|sa|
dalo| oprieť,| jednotlivé| poisťovacie| spoločnos-
ti| časom| začali| používať| rôznu| terminológiu,|
resp.| nepripisujú| terminológii| rovnaký| obsah.|
Aj|keď|na|prvý|pohľad|je|takáto|„sloboda“|pre|
poisťovne|výhodná,| v| konečnom|dôsledku| to|
spôsobuje|neistotu|v|právnych|vzťahoch,|pre-
tože| dochádza| k| mnohým| sporom| o| výklad|
zmluvy,| kde| má| konečné| slovo| súd.| Súd| tak|
namiesto| zákonodarcu| tvorí| právo.|už| v| roku|
2006|SlASpO|spolupracovalo|s|MS|SR|na|vy-
pracovaní| návrhu| zákona| o| poistnej| zmluve,|
ktorý|prešiel|medzirezortným|pripomienkovým|
konaním,|ale|kvôli|predčasným|voľbám|sa|ne-
dostal|do|parlamentu.

SlASpO|je|pripravené|spolupracovať|s|minis-
terstvom|spravodlivosti|na|novom|znení|usta-
novení| o| poistnej| zmluve| bez| ohľadu| na| to,|
či| to| bude| v| pripravovanom| novom| Občian-
skom| zákonníku| alebo| v| samostatnom| záko-
ne| o| poistnej| zmluve.| Za| najpragmatickejšie|
riešenie|považujeme|vrátiť|sa|k|návrhu|zákona|
o| poistnej| zmluve,| ktorý| sa| pripravoval| v| ro-
koch|2005/2006.|

Sudcovské právo nesmie 
byť nadradené legislatíve 

V|roku|2009|sa|do|OZ|podľa|nášho|názoru|ne-
správne| transponovala| Smernica| Rady| (eHS)|
č.|93/13|o|nekalých|podmienkach|v|spotrebi-
teľských|zmluvách.|V|§|53a)|sa|vložilo|do|rúk|
súdu|právo,|aby|v|konkrétnom|spore|rozhodol|
o| neprimeranosti| niektorej| zmluvnej| podm-
ienky,| a| tým| zaviazal| dodávateľa,| aby| zmenil|
takúto| zmluvnú| podmienku| aj| vo| všetkých|
ostatných| (formulárových)| zmluvách| so| spo-
trebiteľmi.| Tým| sa| do| slovenského| právneho|
poriadku| zaviedla| obdoba| sudcovskej| tvorby|
práva,| známej| z| anglosaských| právnych| sys-
témov| (tzv.| právo| súdnych| precedensov).|
Fakticky|to|znamená,|že|právo|sa|tvorí|nielen|
v| parlamente,| ale| aj| na| súdoch.| Navrhova-
teľ,| ktorým| bolo| ministerstvo| spravodlivosti,||

Historicky je slovenské obyvateľstvo zvyknuté 

na absolútne zabezpečenie štátom. Preto komerčné 

poistenie ako doplnkový zdroj zabezpečenia 

na starobu, choroby alebo ujmy na majetku nie je 

bežným ľuďom dostatočne známe.
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Konzultace k pojištění 
katastrofických událostí

evropská| komise| zveřejnila| 16.| dubna| 2013|
konzultační|materiál,| tzv.|zelenou|knihu,|s|ná-
zvem| Zelená kniha o pojištění pro případ 
přírodních a člověkem způsobených kata-
strof1.| Zelená| kniha,| která| doprovází| sdělení|

s| názvem| „Strategie| eu| pro| přizpůsobení| se|
změně|klimatu“,|nastoluje|řadu|otázek|týkající|
se|přiměřenosti|a|dostupnosti|vhodného|pojiš-
tění| proti| katastrofám.| Jejím cílem je zvýšit 
povědomí o této oblasti a o existujících 
problémech a posoudit, zda by ingerence 
na úrovni EU mohla vhodným způsobem 
přispět k lepšímu fungování trhu s pojiš-
těním proti katastrofám v Evropské unii.|
Otázky|kladené|účastníkům|konzultace|ohled-
ně| přírodních| katastrof| se| zaměřují| na| pro-
blematiku| svazování| pojistných| produktů,|

povinného| pojištění,| činnosti| pojišťovacích|
poolů,|fungování|vlád|jako|pojistitelů/zajistitelů|
poslední|instance|a|inovativních|řešení|v|oblas-
ti| pojištění| živelních| událostí.| Dále| se| zelená|
kniha| zabývá| problematikou| stanovení| pojist-
ných| sazeb| jako| tržní| pobídky| k| podpoře| in-
formovanosti|o|rizicích,| jejich|prevenci|a|zmír-
ňování,| potřeby| harmonizace| předsmluvních|
a|smluvních|informací|o|pojištění|a|dostupnosti|

informací|o|rizicích|a|jejich|sdílení.|V|oddíle|vě-
novaném|katastrofám|způsobeným|člověkem|
je| vedle| otázky| odpovědnosti| za| újmu| na| ži-
votním| prostředí| též| konzultováno| pojištění|
odpovědnosti|za|jaderné|škody|a|pojištění|od-
povědnosti| provozovatelů| pobřežních| plošin|
pro| těžbu| ropy| a| zemního| plynu,| kterými| se|
komise|intenzivně|zabývá|v|reakci|na|nedávné|
havárie|v|těchto|odvětvích|(únik|ropy|po|havárii|
na|ropné|plošině|Deepwater|Horizon|v|Mexic-
kém|zálivu|v|uSA,|respektive|únik|radioaktivity|
z| fukušimské| jaderné|elektrárny|v|Japonsku).|

Na základě výsledku této konzultace Komi-
se rozhodne o nejlepším postupu při řešení 
problémů nastíněných v této zelené knize, 
včetně případných legislativních opatření. 

Prostředky kolektivní právní 
ochrany

evropská| komise| zveřejnila| 11.| června| 2013|
Doporučení o společných zásadách pro 
prostředky kolektivní právní ochrany týka-
jící se jednání a náhrady škody v členských 
státech v souvislosti s porušením práv při-
znaných právem Unie2.| Účelem| doporučení|
je|přimět|členské|státy,|aby|umožnily|osobám|
přístup ke spravedlnosti prostřednictvím 
kolektivního (společného) uplatňování zá-
půrčích žalob| (žalob| na| zdržení| se| protipráv-
ního| jednání| a| odstranění| závadného| stavu|
vzniklého|tímto|jednáním)|a žalob na náhradu 
škody v případech, kdy byla porušena jejich 
práva přiznaná právem EU| (např.| v| oblasti|
spotřebitelského|nebo|soutěžního|práva).|Tím-
to|způsobem|by|osobám|mělo|být|umožněno|
bránit|se|též|prostřednictvím|zastupujících|sub-
jektů|(např.|spotřebitelských|organizací),|které|
by| za| tímto| účelem| měly| být| certifikovány.||

MGR. ONDŘEJ KAREL / PRÁVNÍK / ODDĚLENÍ LEGISLATIVY A PRÁVA / ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

novinky z evroPSké unie 

1||Dokument|lze|dohledat|pod|číslem|COM|(2013)213|final.
2|||Doporučení|o|společných|zásadách|pro|prostředky|kolektivní|právní|ochrany|týkající|se|jednání|a|náhrady|škody|v|členských|státech|v|souvislosti|s|porušením|práv|přiznaných|právem|unie|(2013/396/eu).

pritom| deklaroval| silnú| vôľu| ochrániť| spotre-
biteľa| práve| posilnením| právomoci| súdov,|
namiesto|toho,|aby|využil|svoje|právo|regulá-
tora|posilniť|hmotné|právo|(Občiansky|zákon-
ník).|Súdy|by|potom|boli|povinné|rozhodovať|
na| jeho| základe.| Súdne| rozhodnutie,| ktoré|
je| za| normálnych| okolností| záväzné| len| pre|
účastníkov|konania,|sa|na|základe|spomenu-
tého|ustanovenia|stáva|záväzným|pre|neurčitý|
počet| subjektov.| To| je| pre| slovenský| právny|
systém| neštandardné| a| ťažko| aplikovateľné.|
Vidieť|to|aj|na|doterajšej|praxi|s|uplatňovaním|
tohto|ustanovenia,|ktorá|ukázala,|že:

•||rozhodnutia|súdov|sú|nekonzistentné|(nie|je|
vyriešené|ako|postupovať,|ak|v|tej|istej|práv-
nej|veci|vynesú|rôzne|súdne|rozhodnutia);

•||neprijateľné|podmienky|interpretujú|jednot-
livé|súdy|a|dodávatelia|rôzne;

•||rozhodnutia|súdov|sa|prakticky|nedajú|pre-
dikovať|–|nastáva|veľká|nestabilita|podnika-
teľského|prostredia;

•||vzhľadom| na| chýbajúci| zákon| o| poistnej|
zmluve| rozhodujú| sudcovia| v| poistných|
veciach| viac| na| základe| intuície| či| a| priori|
negatívneho|postoja|voči|poisťovniam|ako|
na|základe|práva.

Napriek| tomu,| že| to| smernica| nepripúšťa,|
slovenské|súdy|majú| tendenciu| rozhodnuti-
ami|na|základe|§|53a)|rozhodovať|aj|o|pred-
mete| a| rozsahu| poistenia| (napr.| rozhodujú|
o|prípustnosti|výluk,|čím|fatálnym|spôsobom|
ovplyvňujú| rozsah| poistného| krytia,| a| tým|

rentabilnosť| poistenia).| SlASpO| využíva|
všetky| dostupné| kanály| na| to,| aby| otvorilo|
túto| tému| v| rezorte| ministerstva| spravodli-
vosti| s| cieľom| hľadať| formou| expertného|
dialógu|cestu|k|inému|spôsobu|transpozície|
spomínanej| smernice.| Oprávnené| záujmy|
spotrebiteľov| sa|majú| chrániť| tak,| aby|pod-
nikatelia| neboli| neprimerane| znevýhodňo-
vaní,| t.| j.| aby| účastníci| zmluvných| vzťahov|
mali| rovnaké| právne| postavenie.| Aj| v| tejto|
súvislosti| by| bolo| užitočné| upraviť| ustano-
venia| o| poistnej| zmluve| v| tom| zmysle,| aby|
obsah|poistných|zmlúv|bol|jasný|pre|obidve|
zmluvné| strany| a| zohľadňoval| požiadavky|
praxe|i|európsky|legislatívny|vývoj|v|poisťov-
níctve.| 

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice Quick Fix II, 

kterou se opětovně odkládá termín transpozice směrnice 

Solventnost II a datum účinnosti zavádí od 1. ledna 2016.
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Doporučení| charakterizuje,| jaké| vlastnosti| by|
prostředky| kolektivní| ochrany| měly| mít,| aby|
jejich| fungování| bylo| efektivní| a| zároveň| ne-
vznikal| prostor| k| jejich| zneužívání.| Zejména|
by|měly|být|založeny|na|„opt-in“|principu|(za-
stoupenými|jsou|jen|ty|osoby,|které|si|to|zvolí),|
neumožňovat| financování| jinými|osobami|než|
účastníky|sporu,|neumožňovat|podílové|odmě-
ny|ve|vazbě|na|výsledek,|neumožňovat|zneuží-
vající|žaloby|a|respektovat|pravidlo,|podle|kte-
rého|náklady|sporu|nese|strana,| jež|ve|sporu|
neměla| úspěch.| Spolu| s| doporučením| vydala|
komise| též| sdělení| s| názvem| Směrem| k| ev-
ropskému|horizontálnímu|rámci|pro|kolektivní|
právní|ochranu3,|které|obsahuje|zjištění|komi-
se,|k|nimž|dospěla|v|průběhu|předchozích|kon-
zultací,|a|též|teoretická|východiska,|ze|kterých|
návrh| doporučení| vychází.| Doporučení není 
pro členské státy právně závazné, nicméně 
členské státy by měly jím stanovené zá-
sady provést ve vnitrostátních systémech 
kolektivní právní ochrany (případně takové 
systémy vytvořit, pokud je nemají) v termí-
nu do 26. července 2016.|Následně|komise|
do|roka|posoudí,|jak|je|toto|doporučení|prová-
děno|a|zda|je|vhodné|navrhnout|další|opatření|
na|konsolidaci|a|posílení|horizontálního|přístu-
pu,|který|je|zachycen|v|doporučení.

Odklad Solvency II

2.| října| 2013| evropská| komise| zveřejnila| ná-
vrh směrnice Quick Fix II4, kterou se opě-
tovně odkládá termín transpozice směrni-
ce Solventnost II5| členskými|státy,| tentokrát|
do|31.|ledna|2015,|a datum účinnosti zavádí 
od 1. ledna 2016.|komisař|pro|vnitřní|trh|a|služ-
by|Michel|Barnier|ve|svém|prohlášení|odůvod-
nil| navrhovaný| odklad| snahou| nevystavit| po-
jišťovny| a| dohledové| orgány| právní| nejistotě.|
pokračující|vyjednávání|ohledně|obsahu|směr-
nice|Omnibus|II,|která|směrnici|Solventnost|II|
významně|pozměňuje,|se|dle|komisaře|vyvíjejí|
pozitivně,| nicméně| z| nich| vzniklý| kompromis|
nebude|přijat|a|zveřejněn|v|Úředním|věstníku|
dříve|než|1.| ledna|2014.|Tedy|v|době,|kdy|by|
směrnice|Solventnost|II|měla|nabýt|účinnosti,|
pokud|by|nedošlo|k|odkladu.|Komisař Barnier 
ve svém prohlášení vyzval účastníky legis-
lativního procesu, aby co nejdříve směrnici 
Quick Fix II i směrnici Omnibus II přijali.
Aby| z| důvodu| absence| rizikově| orientované-
ho|přístupu|k|dohledu|nad|činností|pojišťoven|
nedocházelo| k| přijímání| odlišných| dočasných|
řešení| na| národní| úrovni,| publikoval| evrop-
ský|orgán|pro|pojišťovnictví|a|zaměstnanecké|

penzijní| pojištění| (eIOpA)|31.| října|2013| sadu|
přípravných| obecných| pokynů6| adresovaných|
národním| orgánům| dohledu.| Obecné| pokyny|
se|týkají|oblastí|předkládání|informací|pojišťov-
nami,|posouzení|vlastních|rizik|společnosti|(po-
jišťovny)| zaměřenému| do| budoucnosti,| řídicí-|
ho|a|kontrolního|systému|pojišťovny|a|postupu|
orgánů|dohledu|při|předběžném|posuzování|in-
terních|modelů.|

Případ Haasová

Soudní|dvůr|eu| (SD|eu)|vydal|23.| října|2013|
rozhodnutí v případu Haasová7, který se 
týkal předběžné otázky vznesené| krajským|
soudem| v| prešově| (Sk)| ohledně rozsahu 
pojistného krytí pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla požadovaného směrnice-
mi o pojištění motorových vozidel8.|případ,|
ke|kterému|byla|předběžná|otázka|položena,|je|
projednáván| soudem| na| Slovensku,| nicméně|
rozhodným| právem,| podle| kterého| se| posu-
zuje|nárok|na|náhradu|škody,| je|právo|České|
republiky.|Podstatou předběžné otázky byla 
otázka, zda|se|mají|čl.|3|odst.|1|první|směr-
nice| a| čl.| 1| první| pododstavec| třetí| směrnice|
vykládat|tak,|že|povinné pojištění občansko-
právní odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem motorového vozidla (POV) musí 
pokrývat náhradu nemajetkové újmy, kte-
rou utrpěly osoby blízké obětí usmrcených 
při dopravních nehodách.| Slovenský| soud|

tuto|otázku|vznesl,|aby|zjistil,|zda|se|podle|čes-
kého|práva,|podle|něhož|se|v|daném|případě|
nárok|na|náhradu|škody|uplatněný|pozůstalými|
po| oběti| dopravní| nehody| v| České| republice|
posuzuje,|má|rozsah|pojištění|vztahovat|pouze|
na|jednorázové|odškodnění|pozůstalých,|nebo|
též| na| nároky| vyplývající| z| práva| na| ochranu|
osobnosti.| SD| eu| v| této| věci| judikoval,| že|
výše| uvedená| ustanovení směrnic „musejí 
být vykládána v tom smyslu, že povinné 
pojištění občanskoprávní odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem moto-
rového vozidla musí pokrývat náhradu 
nemajetkové újmy, kterou utrpěly osoby 
blízké obětí usmrcených při dopravních ne-
hodách, pokud tuto náhradu škody z titulu 
občanskoprávní odpovědnosti pojištěného 
upravují vnitrostátní právní předpisy použi-
telné na spor v původním řízení“.|Vzhledem|
k|tomu,|že|odpovědnost|pojištěného|v|projed-
návaném| případě| vyplývá| z| ustanovení| §| 11|
a|13|občanského|zákoníku,|odvíjí|se|od|doprav-
ní| nehody| a| má| občanskoprávní| povahu,| nic|
neumožňuje|mít|za|to,|že|taková|odpovědnost|
nespadá| do| hmotného| vnitrostátního| práva|
upravujícího| občanskoprávní| odpovědnost,|
na| které| odkazují| předmětné| směrnice| eu.|
Toto| posouzení| dle| SD| eu| nelze| zpochybnit|
okolností,|že|dané|ustanovení|je|věnováno|zá-
sahům|do|osobnostních|práv|a|je|samostatné|
ve| vztahu| k| části| upravující| občanskoprávní|
odpovědnost|za|škodu|jako|takovou|ve|smyslu|
občanského|zákoníku. 

3|||Dokument|lze|dohledat|pod|číslem|COM|(2013)401|final.
4|||Návrh|číslo|2013/0327(COD).
5|||Směrnice|evropského|parlamentu|a|Rady|2009/138/eS|ze|dne|25.|listopadu|2009|o|přístupu|k|pojišťovací|a|zajišťovací|činnosti|a|jejím|výkonu.
6||Dostupné|na|https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/index.html
7||C-22/12|Haasová,|rozsudek|v|českém|jazyce|je|možné|vyhledat|na|http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/|
8||Jedná|se|zejména|o|první|a|třetí|směrnici|o|pojištění|občanskoprávní|odpovědnosti|z|provozu|vozidla.|kodifikované|znění|všech|směrnic|bylo|vyhlášeno|pod|číslem|2009/103/eS.
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Základními| vstupními| údaji| nové| projekce|
(projekce|2013)|jsou|počty|obyvatel|České|re-
publiky|podle|pohlaví|a|jednotek|věku|k|1.|1.|
2013| (práh| projekce),| které| navazují| na| vý-
sledky|Sčítání|lidu,|domů|a|bytů|2011.|Oproti|
předchozí|projekci| (2009)| je|v|projekci|2013|
prodlouženo|sledované|období| o|dalších|35|
let| na| rok| 2100,| resp.| 1.| 1.| 2101.| projekce|
tak|zachycuje|úplnou|historii|prakticky|všech|
dnes|žijících|generací.|projekce|je|zpracová-
na|v|tradičních|třech|variantách|(nízké,|střed-
ní| a| vysoké),| komponentní| metodou| podle|
jednotek| věku| v| jednoletém| kroku.| Střední|
varianta|je|považována|jako|nejpravděpodob-
nější,|nicméně|výsledky| je| třeba| interpreto-
vat|spíše|ve|smyslu|vymezení|očekávaného|
vývoje| danými| krajními| variantami.| Cílem|
projekce| je| nastínit| směr| budoucího| popu-
lačního| vývoje| a| ukázat| zejména| na| změny|
ve| věkovém| složení,| které| jsou| neodvrati-
telné|a|jež|budou|v|případě|České|republiky|
velmi| výrazné.| projekce,| jejímž| objektivním|
rysem|je|neurčitost,|však|nemůže|předvídat|
náhlé|působení|vnějších|vlivů,|např.|hluboké|
ekonomické|krize,|výrazné|změny|v|systému|
sociálních|opatření|či|epidemie|nemocí,|kte-
ré| mohou| z| krátkodobého| hlediska| ovlivnit|
úroveň|úmrtnosti|či|plodnosti.|proto|je|nutné|
výsledky|chápat|vždy|podmíněně|a|interpre-
tovat|je|ve|vztahu|ke|vstupním|parametrům.|
projekce|počítá|s|dalším|snižováním|hladiny|
úmrtnosti,| v| dlouhodobém| pohledu| s| klad-
ným|migračním|saldem|a|ve|střední|a|vysoké|
variantě|se|zvýšením|úrovně|plodnosti.

Scénář projekce 

Plodnost
V| oblasti| scénáře| vývoje| plodnosti| je| nová|
projekce|2013|méně|optimistická,|co|se|týče|
pozitivního| vývoje| rostoucí| plodnosti,| než|
projekce| předcházející.| Ta| byla| sestavována|

v| době| výrazného| růstu| plodnosti.| Zatímco|
v| roce|2005| (a| v| celém|desetiletém|období|
od|roku|1995)|byla|úhrnná|plodnost|pod|hra-
nicí|1,3|dítěte|na|jednu|ženu|(tzv.|lowest-low|
fertility),| v| roce| 2008| se| dostala| na| hranici|
1,50|dítěte|na| jednu|ženu.|Vize|budoucnos-
ti| byla| proto| v| tomto| směru| (a| z| dnešního|
pohledu)| relativně| optimistická.| Očekávalo|
se,| že| počínající| ekonomická| krize| nebude|
dlouhodobá| a| že| ovlivní| úroveň| plodnosti|
v| ČR| pouze| krátkodobě.| Ani| po| čtyřech| le-
tech|se|však|tato|úroveň|nevyrovnala|situaci|
z| roku| 2008.| po| krátké| stagnaci| těsně| pod|
úrovní| 1,50| nevzrostla,| ale| naopak| klesla|
na| 1,43| dítěte| na| jednu| ženu| v| roce| 2011.|
Teprve| v| roce| 2012| byl| zaznamenán| mír-
ný| meziroční| růst| na| 1,45| dítěte| na| jednu|
ženu.| předběžné| výsledky| za| první| čtvrtletí|
roku| 2013| však| oživení| růstu| plodnosti| ne-
signalizují.|předpoklad|postupného,|avšak|ne|
příliš|výrazného,|zvyšování|úhrnné|plodnosti|
je|v|projekci|2013|zakotven|pouze|do|střed-
ní| a| vysoké| varianty.| Nízká| varianta| odráží|
možný| scénář| stabilizace| úhrnné| plodnosti|
na| současné| výši| (1,45).| Všechny| varianty|
nicméně|očekávají|další|nárůst|průměrného|

věku| matek| při| porodu,| a| to| oproti| stávající|
hodnotě|29,8| let|o|0,6–1,3| roku|v|závislosti|
na|variantě.|

Jednotlivá období
Scénář| vývoje| plodnosti| v| nejbližších| třech|
letech| je| u| všech| variant| shodný:| předpo-
kládá| neměnnou| úroveň| úhrnné| plodnosti|
(1,45| jako| v| roce| 2012)| s| mírně| rostoucím|
průměrným| věkem| matek.| V| dalších| letech|
by|měly|pokračovat|trendy|posledního|dese-
tiletí:|snižování|úrovně|plodnosti|u|žen|mlad-
ších|(do|28|let)|a|nárůst|plodnosti|u|žen|star-
ších,|zejména|nad|35|let|věku.|Do|roku|2030|
projekce| očekává| nárůst| úrovně| plodnosti|
ve| střední| variantě| na| 1,50| dítěte| na| jednu|
ženu|a|na|1,52|ve|variantě|vysoké.
V| druhém| projekčním| období| (2031–2050)|
jsou| očekávané| změny| ve| struktuře| plod-
nosti|již|méně|výrazné.|Dominance|starších|
věkových|skupin|na|úrovni|plodnosti| se|ale|
ještě|o|něco|zvýší|a|mělo|by|dojít|také|k|dal-
šímu| snížení| plodnosti| u| nejmladší| věkové|
skupiny.| Střední| varianta| počítá| s| plynulým|
růstem| úhrnné| plodnosti| na| 1,56| dítěte|
na| jednu|ženu| (s|průměrným|věkem|matek|
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30,8|let),|vysoká|varianta|s|cílovou|hodnotou|
1,61| (s| průměrným|věkem|matek|31,0| let).|
Takto|obdobně|(úhrnná|plodnost|1,60|v|roce|
2050|a|1,62|v|roce|2060)|vidí|vývoj|plodnosti|
v|ČR| také|zatím|poslední|projekce|eurosta-
tu| (euROpOp| 2010).| po| zbývající| období|
(2051–2100)| je| u| všech| variant| projekce|
2013|úroveň|specifických|měr|plodnosti|za-
fixována| na| úrovni| roku| 2050.| předpoklady|
nové|projekce|jsou|spojeny|s|úvahou|postup-
né|stabilizace|nového|modelu|reprodukčního|
chování|v|ČR.|plodnost|žen|v|České|repub-
lice|by,|podobně| jako|v| jiných|středoevrop-
ských| státech| jako| Německo,| Rakousko,|

Švýcarsko,|zůstala|dlouhodobě|na|nižší|cel-
kové|úrovni| (úhrnná|plodnost|1,4–1,6|dítěte|
na|jednu|ženu).|Některým|vyspělým|státům|
severní| a| západní| evropy| (Nizozemí,| Švéd-
sko)|by|se|přiblížila|pouze|v|oblasti|rozložení|
věkově|specifických|měr,|nikoli|v|úrovni|cel-
kové|výše|plodnosti|(ve|vyspělých|oblastech|
úhrnná| plodnost| 1,8–2,1| dítěte| na| jednu|
ženu).|Těžiště|plodnosti|by|mělo|nadále|zů-
stat|kolem|věku|30|let,|s|mírným|navýšením|
ročních| maximálních| hodnot| specifických|
fertilit|(nad|130|‰|ze|současných|120|‰).|

Úmrtnost
Ve| všech| variantách| projekce| po| celé| sle-
dované|období| je|očekáván|růst|naděje|do-
žití| při| narození,| tedy| střední| délky| života.|
Úroveň| naděje| dožití| při| narození| dosaže-
ná| v| letech| 2010–2012| se| od| předpokladů|
projekce| 2009| lišila| minimálně,| proto| pro|
první| období| projekce| (do| roku| 2030)| zů-
staly| cílové| parametry| obdobné.| V| dalším|
období|projekce| je| růst|střední|délky|života|
zakomponován|pomalejší.|Ve|střední|varian-
tě|projekce|se|očekává|růst|střední|délky|ži-
vota|muž/žena|ze|současných|75,0/80,9|let|
na| 79,5/85,1| let| v| roce| 2030,| a| dále| již|
pozvolněji| na| 83,0/88,0| let| v| roce| 2050.|
Do| konce| projekčního| období| by| se| střed-
ní|délka|života|navýšila|u|mužů|na|86,6| let,|
u|žen|na|91,1|let.|V|nízké|variantě|je|zakom-
ponován|nižší|růst|naděje|dožití|při|narození,|
a| to|v|horizontu|na|84,2| let,| resp.|88,8| let,|
ve|vysoké|naopak|vyšší| (na|cílovou|hodno-
tu|88,4|let|a|92,9|let).|projekce|dále|počítala|
s|tím,|že|ke|změně|naděje|dožití|při|naroze-
ní|nejvíce|přispěje|zlepšení|úmrtnosti|mužů|
ve|věku|nad|60|let,|u|žen|zejména|nad|80|let.||

Výraznější| zlepšování| úrovně| úmrtnosti| je|
očekáváno|u|mužů.

Přirozená měna 
obyvatelstva

Základním| výstupem| z| projekce| obyvatel| je|
početní|velikost|populace|a|její|složení|podle|
pohlaví|a|věku|v|jednotlivých|letech.|V|letech|
1994–2002,| po| desetiletích| růstu,| se| počet|
obyvatel|České|republiky|snižoval.|S|výjimkou|
roku|2001,|kdy|bylo|záporné|i|saldo|zahraniční|

migrace,|byl|příčinou|úbytek|přirozenou|mě-
nou.|V|roce|2003|se|situace|vrátila|zpět|a|po-
čet|obyvatel|se|začal|zase|zvyšovat,|a|to|i|přes|
další| úbytky| přirozenou| měnou.| Ty| trvaly| až|
do|roku|2005.|Saldo|zahraniční|migrace|však|
bylo| tak| vysoké,| že| přirozené| úbytky| převy-
šovalo.|Od|roku|2006|počet|narozených|dětí|
převyšuje|počet|zemřelých|osob,| i|tak|je|na-
dále|zvyšování|celkového|počtu|obyvatel|pře-
devším|výsledkem|kladné|bilance|zahraniční|
migrace.|Naplní-li|se|předpoklady|budoucího|
vývoje| plodnosti,| úmrtnosti| a| migrace,| růst|
počtu|obyvatel|ČR|bude|v|blízké|budoucnosti|
vystřídán|populačním|úbytkem.|podle|střed-
ní| varianty| projekce| se| bude| počet| obyvatel|
plynule|zvyšovat|do|roku|2018,|kdy|dosáhne|
10,54|mil.|osob.|podle|vysoké|varianty|bude|
populační| růst| trvat| o| desetiletí| déle,| nej-
vyšší|počet|obyvatel| (10,66|mil.)|bude|v|ČR|
žít| na| počátku| roku| 2027.| Veškeré| přírůstky|
budou| zaznamenány| díky| stěhování.| podle|
výsledků| projekce| byl| rok| 2012| posledním|
rokem,| kdy| populace| České| republiky| rostla|
také|přirozenou|měnou.|V|horizontu|projekce|
1.|1.|2101|bude|počet|obyvatel|České|repub-
liky| o| 13–42|%| nižší| než| na| prahu| projekce.|
Ze|současných|10,52|mil.|to|znamená|pokles|
na|6,1–9,1|mil.|Nejvýraznější|úbytky|jsou|oče-
kávány|v|období|2050–2080.|

Počet živě narozených dětí 

počet| živě| narozených| dětí| již| dosáhl| svého|
vrcholu| v| roce| 2008| (119,6| tis.).| V| dalších|
letech| roční| počty| klesaly| a| situace| by| se|
neměla| změnit|až|do|počátku|30.| let| tohoto|
století,| kdy| je| očekáváno| lokální| minimum|

počtu| narozených| dětí,| ve| střední| variantě|
na|úrovni|78|tis.|Následný|růst|vyvrcholí|kolem|
roku|2040|malou|sekundární|vlnou|porodnosti|
(85| tis.),| která| bude| odrazem| vyššího| počtu|
dětí|narozených|počátkem|století.|poté|by|měl|
následovat|pravidelný|pokles|(v| letech|2060–
–2075|spíše|stagnace)|až|na|roční|počty|naro-
zených|kolem|60|tis.|koncem|projektovaného|
období.| V| krajních| variantách| projekce| jsou|
tendence| vývoje| počtů| živě| narozených| dětí|
obdobné,| liší| se| pouze| výší| zaznamenaných|
hodnot.|I|přes|rostoucí|naději|dožití|ve|všech|
variantách| projekce| je| očekáván| růst| počtu|
zemřelých,|zrychlený|ve|třicátých| letech,|kdy|
věkem| nejvyšší| úmrtnosti| budou| procházet|
silné| poválečné| ročníky| narozených.| Násle-
dující|stagnaci|vystřídá|v|padesátých|a|šede-
sátých| letech| opět| rostoucí| trend| počtu| ze-
mřelých|s|vrcholem|kolem|roku|2070|(140|tis.|
zemřelých|ročně).|Následný|pokles|vrátí|počty|
zemřelých|na|úroveň,|kterou|zaznamenáváme|
v|současné|době|(97–115|tis.|osob).

Očekávaný vývoj věkového 
složení 

Současné|věkové|složení|populace|ČR|se|vy-
značuje| relativně| nízkým| počtem| a| podílem|
dětí,| silným| zastoupením| osob| v| ekonomic-
ky| aktivním| věku| a| zatím| nepříliš| vysokým|
počtem| a| podílem| osob| ve| vyšším| věku.|
Budoucí| vývoj| věkové| struktury| však| bude|
dynamický,|a|to|ve|směru|výrazného|stárnutí|
populace.| Nízká| úroveň| porodnosti| po| roce|
1993| vedla| k| prohloubení| poklesu| počtu|
a|podílu|dětí|v|populaci,|který,|po|růstu|v|se-
dmdesátých| letech,| začal| zhruba| v| polovině|
osmdesátých| let.|Mírný|vzestup|počtu|naro-
zených|dětí,|ke|kterému|došlo|v|letech|2002|
až|2008,|se|zastavením|poklesu|absolutního|
a|relativního|počtu|dětí|do|15|let|věku|projevil|
až| v| roce|2008,| resp.| 2009.|přestože|počet|
a| podíl| dětí| v| současné| době| roste,| je| stále|
nižší| než| na| počátku| století| (16| %),| a| podle|
projekce| této| úrovně| již| nikdy| nedosáhne.|
Budoucí|vývoj|podílu|dětské|složky|populace|
bude| odrážet| vlny| zvýšené| porodnosti.| po-
slední| vlna| zvýšené| porodnosti| z| minulého|
desetiletí|povede|k|růstu|podílu|dětí|do|15|let|
v|populaci|až|do|roku|2019|na|15,4|%.|V|dal-
ších|dvaceti|letech|by|měl|podíl|dětí|klesnout|
na| 12,1|%.| po| zbytek| hodnoceného| období|
bude|zastoupení|dětí|v|populaci|kolísat|v|úz-
kém|pásmu|12–13|%.

Věková skupina 15–64letých 

Významnější|změny|nastanou|u|věkové|sku-
piny| 15–64letých.| počet| obyvatel| v| produk-
tivním| věku| pravděpodobně| dosáhl| svého||

Obyvatelstvo České republiky v nadcházejících 

desetiletích bude jednoznačně progresivně 

stárnout. Relativní zastoupení seniorů v populaci 

se zvýší z dnešní jedné šestiny až na jednu 

třetinu.
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maxima|v|roce|2009|(7,43|mil.|k|1.|1.).|V|dal-
ším| období| lze| očekávat| celkový| klesající|
trend,| i| když| v| určitých| obdobích| (dvacá-
tá| a| šedesátá| léta)| půjde| spíše| o| stagnaci.|
Nejrychlejší| pokles| nastane| do| roku| 2020|
(na|6,69–6,82|mil.),|kdy|budou|tuto|věkovou|
kategorii| opouštět| silné| ročníky| narozených|
koncem|40.|let|a|v|první|polovině|50.|let|mi-
nulého|století|a|naopak|vstupovat|do|ní|budou|
děti| z| populačně| slabých| ročníků,| narozené|
na|přelomu|20.|a|21.|století.|Další|intenzivněj-
ší| redukce| počtu| osob| v| produktivním| věku|
začne| na| konci| třicátých| let| tohoto| století,|
a|to|v|souvislosti|s|přechodem|osob|z|počet-
ně| silných| ročníků| 70.| let| minulého| století,|
a|dále|z|ještě|relativně|početných|ročníků|let|
osmdesátých,|přes|hranici|65|let.|počet|osob|
ve|věku|15–64|let|se|tak|podle|střední|varian-
ty|mezi|roky|2040|a|2060|sníží|z|šesti|na|pět|
milionů,| po| krátké| stagnaci| až| na| 4,25| mil.|
v|horizontu|projekce.|podíl|osob|v|produktiv-
ním|věku|klesne|ze|současných|70|%|na|55|%|
koncem|století.

Průměrný věk na úrovni 
50 let

k|největším|změnám|dojde|bezesporu|v|se-
niorské| kategorii| 65| a| více| let.| počty| osob|
ve| vyšším| věku| jsou| v| posledních| letech| již|
ovlivněny|přechodem|početně|silnějších|ge-
nerací|z|let|2.|světové|války|do|věku|65|a|více|
let.|Tohoto|věku|dosáhly|již|také|osoby|z|prv-
ních|silných|poválečných|ročníků|narozených.|
A|obyvatel|v|tomto|věku|bude|výrazně|přibý-
vat|i|v|následujících|desetiletích.|V|růstu|jejich|
počtu|se|budou|odrážet|zejména|nepravidel-
nosti|věkové|struktury|a|očekávané|další|pro-
dlužování| naděje| dožití.| Absolutně| se| může|
počet|osob|ve|věku|65|a|více|let|do|roku|2057,|

kdy| by| měl| kulminovat,| téměř| zdvojnásobit|
ze|současných|1,7|mil.|na|3,2|mil.|Do|konce|
prognózovaného|období| lze|očekávat|pokles|
počtu|seniorů|na|2,5|mil.|osob,|na|počet|stále|
výrazně|převyšující|současnou|úroveň|(o|ne-
celý|milion).|Základním|rysem|vývoje|obyva-
telstva|České|republiky|v|nadcházejících|de-
setiletích| tak| bude| jednoznačně| progresivní|
stárnutí.|Relativní|zastoupení|seniorů|v|popu-
laci|se|zvýší|z|dnešní|jedné|šestiny|až|na|jed-
nu|třetinu.|Stárnutí|populace|je|dobře|zřetelné|
i|z|vývoje|ukazatele|průměrného|věku|obyva-
tel| České| republiky.| Ten| na| prahu| projekce|
činil|41,3|let,|v|následujících|pěti|desetiletích|
podle|všech|variant|výrazně|poroste.|Na|kon-
ci|století|by|se|měl|průměrný|věk|obyvatele|
České|republiky|pohybovat|na|úrovni|50|let.|

Index stáří

Rozdílný|vývoj|velikosti| základních|věkových|
skupin|povede|k| výrazným|změnám|v| jejich|
relacích.|poměr|velikosti|skupin|65|a|vícele-
tých|a|dětí|ve|věku|do|15|let|udává|index|stáří.|
Situace,| která| je| typická| pro| věkovou| sklad-
bu| populace| ČR| od| roku| 2007,| kdy| skupina|
osob|ve|věku|65|a|více|let|početně|převyšuje|
skupinu|dětí|do|15|let|věku,|by|se|již|změnit|
neměla.|Index|stáří|v|budoucnu|navíc|výrazně|
poroste|ze|současných|113|seniorů|připada-
jících|na|100|dětí.|před|polovinou|20.| let|by|
měl|index|stáří|překročit|hranici|150,|o|deset|
let|později|úroveň|200,|a|celou|druhou|polo-
vinu|tohoto|století|by|se|měl|pohybovat|nad|
hranicí| 250| seniorů| na| 100| dětí| s| vrcholem|
277|seniorů|na|100|dětí|k|1.|1.|2063.|k|cha-
rakterizování|ekonomického|zatížení|se|zpra-
vidla|používá|index|porovnávající|počet|osob|
v| ekonomicky| neaktivním| a| aktivním| věku.|
Vzhledem|k|prodlužující|se|době|vzdělávání|je|
obvykle|používané|vymezení|„produktivního“|

věku|15–64| let|méně|vhodné|než|vymezení|
věkem|20–64|let.|Rostoucí|tendence|ekono-
mického| zatížení| je| však| v| obou| případech|
věkového|vymezení|stejná.| Index|ekonomic-
kého| zatížení| se| bude| intenzivně| zvyšovat|
zejména|v|období|2035–2060,|a|to|až|k|hod-
notě|100.|Směřuje| tedy|k|početnímu|vyrov-
nání| obou| skupin| –| osob| ve| věku| do| 20| let|
a|nad|65|let|na|straně|jedné|a|osob|ve|věku|
20–64|let|na|straně|druhé.

Produktivní a neproduktivní 
složka

korektnější|přístup|vyžaduje|odhadnout|pro-
duktivní| a| neproduktivní| složku| populace.|
Částečně|zpřesnit| velikosti|obou| těchto|slo-
žek| lze| stanovením| hranice| přechodu| mezi|
oběma| složkami| na| konci| aktivní| ekono-
mické| činnosti| na| základě| nároku| odchodu|
do|důchodového|věku1.|přijatá|novela|zákona|
č.|155/1995|Sb.,|o|důchodovém|pojištění|vy-
mezuje|postupné|prodlužování|věku|odchodu|
do|starobního|důchodu.|Navazuje|na|předcho-
zí|novely| tak,|že|po|dosažení|nároku|na|sta-
robní|důchod|ročníku|narození|1977|ve|věku|
67|let|pro|obě|pohlaví|a|bez|ohledu|na|počet|
vychovaných|dětí,|se|důchodový|věk|dále|kaž-|
doročně|prodlužuje|o|dva|měsíce.|Stanoví|se|
tak,|že|u|narozených|po|roce|1977|se|k|věku|
67|let|přičte|takový|počet|kalendářních|měsí-
ců,|který|odpovídá|dvojnásobku|rozdílu|mezi|
rokem|narození|pojištěnce|a|rokem|1977.|Vý-
počet|indexu|ekonomického|zatížení|pro|tak-
to|definované|skupiny|aktivních|a|neaktivních|
osob|ukazuje|na| jeho|plynulý|nárůst|ze|sou-
časných|69,1|%|na|75,8|%|v| roce|2025,| ná-
sledovaný| poklesem| do| roku| 2036| (72,1|%).|
V|dalším|dvacetiletí|dojde|k| jeho|výraznému|
zvýšení|na|hodnotu|85,0|%|v|roce|2056.|poté|
bude| index| ekonomického| zatížení| stejně|
rychle| klesat,| po| stagnaci| v| osmdesátých|
letech|se|postupně|sníží|až|na|60,4|%,| tedy|
pod|současnou|úroveň.|posun|věkové|hrani-
ce|pro|odchod|do|důchodu|také|výrazně|ztlu-
mí|nárůst|počtu|osob|s|nárokem|na|starobní|
důchod.| Nejvíce| osob| v| důchodovém| věku|
lze|očekávat|na|počátku|padesátých|let,|kdy|
jejich|počet|může|dosahovat|ke|2,8|mil.|osob,|
tedy|o|půl|milionu|více|v|porovnání|se|stavem|
1.|1.|2013|(2,23|mil.|osob).|Následující|očeká-
vané|úbytky|těchto|osob,|nejvýraznější|v|prů-
běhu| šedesátých| a| sedmdesátých| let| však|
mohou| počet| osob| s| nárokem| na| důchod||
snížit| v| horizontu| projekce| až| na| úroveň|
1,6|mil.| 

1|||Odhad|byl|proveden|z|výsledků|projekce|zvlášť|pro|muže|a|bezdětné|ženy|podle|přílohy|k|zákonu|č.|155/1995|Sb.,|o|důchodovém|pojištění|a|§|32|zákona.|V|klíčových|letech|(při|celočíselném|věku|
nároku|na|starobní|důchod)|a|odpovídajícím|ročníku|narození|byl|vypočten|počet|osob|v|důchodovém|věku,|v|mezidobí|byl|počet|odhadnut|lineární|interpolací.|počet|osob|v|produktivním|věku|byl|
získán|odečtením|„důchodců“|od|obyvatel|ve|věku|20|a|více|let.

Zdroj:|Český|statistický|úřad;|*)|reálné|údaje

Graf 2: Počet obyvatel nad 65 let

4|000|000

3|500|000

3|000|000

2|500|000

2|000|000

1|500|000

1|000|000

500|000

0

p
oč

et
|o

by
va

te
l|[

m
il.

]

|||Vysoká|
varianta

|||Střední|
varianta

|||Nízká|
varianta

2012*) 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2101



Z domova||||||pojistný|obzor||4/2013 43

Aktuální legislativní vývoj 
a aplikace NOZ

Je| již| tradicí,| že| semináře| právníků| jsou|
zahájeny| informací| o| aktuálním| legislativ-
ním| procesu| a| postupu| ČAp.| Mgr. Hynek  
Růžička, LL.M.,| se| soustředil| na| návrhy| či|
přijaté| právní| předpisy,| jež| se| týkají| pojiš-
tění| či| pojišťovnictví.| Informoval| o| zákoně|
č.| 303/2013| Sb.,| kterým| se| mění| některé|
zákony| v| souvislosti| s| přijetím| rekodifika-
ce|soukromého|práva.|upozornil|na| fakt,| že|
tímto|zákonem|byl|změněn|zákon|o|pojiště-
ní| odpovědnosti| z| provozu| vozidla| a| zákon|
o| pojišťovnictví.| Zmínil| konkrétní| pozmě-
ňovací| návrhy,| které| byly| přijaty| a| jež| ČAp|
podporovala.| pan| Růžička| se| věnoval| i| po-
slední| schválené| novele| zákona| o| podmín-
kách| provozu| na| pozemních| komunikacích|

(zákon|č.|239/2013|Sb.).|Zdůraznil,|že|se|jím|
nově|upravuje| registr|silničních|vozidel|a| je-
jich| registrace|a| že|byla|provedena| i| změna|
zákona| o| pojištění| odpovědnosti| z| provozu|
vozidla,|pokud|jde|o|terminologii,|úhradovou|
povinnost|a|zákaz|vzniku|„otevřených|flotil“.|
Dále| vyložil| dopady| z| titulu| přijetí| zákona|
č.| 160/2013| Sb.| na| pojišťovny,| jež| provozu-
jí| pojištění| odpovědnosti| z| provozu| vozidla|
(úhrada| nákladů| hasičskému| záchrannému|
sboru| za| zásah|při| dopravní| nehodě,| zřízení|
Fondu|zábrany|škod|Čkp).|Vysvětlil,| že|celá|
řada|návrhů|právních|předpisů|nebyla|přijata|
z| důvodu| rozpuštění| poslanecké| sněmov-
ny.| Na| závěr| prezentoval| přehled| návrhů||

prováděcích|právních|předpisů|a|přehled|ná-
vrhů|právních|aktů|eu,|kterým|se|ČAp|aktiv-
ně|věnovala.

Projekt „Implementace 
NOZ v praxi pojišťoven“

Mgr. Lucie Jandová,|předsedkyně|pracovní|
skupiny|ČAp|pro|občanský|zákoník,| informo-
vala| o| závěrech| z| jednání| pracovní| skupiny||
k| likvidaci| a| náhradě| újmy| v| rámci| projektu|
ČAp|„Implementace NOZ v praxi pojišťo-
ven“| (více| pojistný| obzor| 3/2013).| pracovní|
skupina|se|zabývala| zejména|náhradou|újmy|
ve|vztahu|k|rozsahu|pojistného|plnění,|náhra-
dou|nemajetkové|újmy|a|vybranými|otázkami|
právní| úpravy| náhrady| újmy.| Zaznělo| mj.,| že|
z| pojištění| by| měly| být| hrazeny| i| nové| typy|

nároků,| jak| je| upravuje| NOZ,| a| náhrada| by|
měla|být|poskytována|v|rozsahu,|jak|vyplývá|
z| NOZ.| Na| druhou| stranu| pojistné| plnění| by|
nemělo|být|poskytováno|ve|vztahu|k|nárokům|
podle|NOZ,|které|svou|povahou|odpovídají|ná-
rokům,|jež|jsou|v|daném|produktu|či|pojistné|
smlouvě|vyloučeny.|Tato|otázka|byla|vyložena|
i|z|hlediska|přechodných|ustanovení.|paní|Jan-
dová|upozornila,|že|od|1.|1.|2014|má|být|zru-
šena|vyhláška|č.|440/2001|Sb.,|o|odškodnění|
bolesti| a| ztížení| společenského| uplatnění.|
Tuto|podstatnou|změnu|oproti|současné|pra-
xi| se|snaží| částečně|překlenout|činnost|pra-
covní|skupiny|při|Nejvyšším|soudu|ČR| (NS).|
Výstupem|z|práce|této|skupiny|by|mohla|být|

metodika|odškodňování|újem|na|zdraví,|která|
však| nebude| mít| formu| vyhlášky.| Metodika|
by|měla|stanovit|určitá|pravidla|pro|stanovení|
výše|odškodnění|za|bolest|a|ztížení|společen-
ského|uplatnění.|pokud|jde|o|bolestné,|tak|se|
pracovní| skupina| shodla| na| možnosti| využití|
stávající| přílohy| k| vyhlášce| č.| 440/2001| Sb.|
s| tím,|že|bude|provedena|revize|ohodnocení|
jednotlivých| poškození| zdraví.| u| ztížení| spo-
lečenského| postavení| byla| opuštěna| vazba|
na| vyhlášku| č.| 440/2001| Sb.| a| předpokládá|
se|využití|systému|založeného|na|Mezinárod-
ní| klasifikaci| funkčních| schopností,| disability|
a|zdraví|(MFk)|vytvořeného|Světovou|zdravot-
nickou|organizací.|Účastníci|semináře|si|mohli|
učinit| představu| o| obsahu| MFk,| například|
o| kvalifikátorech| pro| hodnocení| omezení| ka-
pacity|a|výkonu.|pracovní|skupina|při|NS|ČR|
předpokládá,| že| metodika| k| bolestnému| by|
mohla| být| připravena| do| konce| roku| 2013|
a|ke|ztížení|společenského|uplatnění|do|kon-
ce|prvního|pololetí|2014.||

Majetková a nemajetková 
újma

Aplikaci NOZ,| konkrétně| náhradě| majetko-
vé| a| nemajetkové| újmy,| se| věnoval| rovněž|
JUDr. Petr Vojtek z|NS|ČR.|Samotné|vystou-
pení|nazval|„Vybrané|problémy|náhrady|ško-
dy|v|NOZ“|a|opíral|se|přitom|důsledně|o|plat-
né| znění| odpovídajících| ustanovení| NOZ.|
Nejdříve| vymezil| podmínky| náhrady| škody|
a|poté|procházel|vybraná|ustanovení|z|ČÁSTI|
ČTVRTÉ|Hlavy|třetí|Dílu|1|Oddílu|2|povinnost|
nahradit|škodu.|Například|u|§|2910|NOZ|zdů-
raznil,| že| jde| o| dvě| skutkové| podstaty| –| po-
rušení|absolutních|práv|a|právních|statků|ně-
koho|jiného|(poškozeného),|která|lze|vymezit|
jako|život,|tělesnou|integritu,|zdraví,|svobodu|
nebo| vlastnictví,| a| porušení| relativních| práv|
poškozeného,| která| jsou| chráněna| zvláštním|

ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSC. / ANALYTIK / ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Ve|dnech|9.|a|10.|října|2013|se|konal|v|hotelu|Skalský|dvůr|poblíž|Bystřice|nad|pernštejnem|již|
21.|seminář|právníků.|Jeho|cílem|bylo|poskytnout|účastníkům|především|aktuální|informace|
o|legislativním|procesu,|o|aplikaci|nového|občanského|zákoníku,|trendech|v|ochraně|
spotřebitele|a|také|o|odpovědnosti|za|pracovní|úraz|a|nemoc|z|povolání.|O|tato|témata|byl|
poměrně|značný|zájem,|o|čemž|svědčí|fakt,|že|seminář|hostil|95|účastníků.|

Seminář Právníků 2013: nový občanSký 
zákoník a ocHrana SPoTřebiTele

Metodika k bolestnému by mohla být připravena 

do konce roku 2013 a ke ztížení společenského 

uplatnění do konce prvního pololetí 2014.
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předpisem.|podobně|se|věnoval|odpovědnos-
ti| použité| osoby,| škodě| způsobené| osobou|
s| nebezpečnými| vlastnostmi,| škodě| z| pro-
vozních|činností,|škodě|způsobené|provozem|
zvlášť|nebezpečným,|škodě|způsobené|zvíře-
tem,| věcí| atd.|Účastníky| zaujal| i| jeho|výklad|
k|rozsahu|náhrady|škody|co|se|týče|například|
újmy| na| přirozených| právech| člověka,| ztráty|
na|výdělku,|náhrady|za|výživu|či|odbytného.||||

Další nosné téma

Druhým| nosným| tématem| semináře| práv-
níků| 2013| byla| problematika| ochrany| spo-
třebitele.| JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.,1|
se| jí| věnoval| z| hlediska| aktuálních otázek 
spojených s NOZ,| judikatury| ČR,| evrop-
ského|pohledu| a| trendů.|Nejdříve| se| zamě-
řil| na| výklad| pojmů| spotřebitel| a| podnika-
tel,| ale|vyložil| i| ustanovení|§|5|NOZ,|pokud|
jde| o| jednání| „odborníka“| s| odbornou| péčí|
a| také| ustanovení| §| 6| ve| smyslu,| že| každý|
má|povinnost| jednat|v|právním|styku|pocti-
vě.| Dále| se| věnoval| právní| úpravě| obsahu|
smlouvy.|upozornil| zvláště|na|§|1751|NOZ,|
který|upravuje,| že| část|obsahu|smlouvy| lze|
určit| odkazem| na| obchodní| podmínky.| Vy-
světlil,| kdy| lze| obchodní| podmínky| změnit|
a| jaké|to|má|souvislosti|ohledně|pokračová-
ní| či| nepokračování| smluvního|vztahu.|poté|
provedl|výklad|k|§|1753|s|tím,|že|ustanovení|
obchodních| podmínek,| které| druhá| strana|
nemohla| rozumně| očekávat| je| neúčinné,||
nepřijala-li|je|tato|strana|výslovně.|k|opačné-
mu| ujednání| se| v| tomto| případě| nepřihlíží.||

přínosem| bylo,| že| lektor| uvedl| celou| řadu|
příkladů|tzv.|překvapivých|klauzulí.|Je|nutno|
dodat,| že| obchodními| podmínkami| jsou| též|
pojistné|podmínky.|pojistitelů|se|týká|rovněž|
problematika| smluv| uzavíraných| adhezním|
způsobem| (§| 1798| a| násl.| NOZ).| pan| peli-
kán|uvedl,|že|v|tomto|případě|jde|o|takovou|
smlouvu,|jejíž|základní|podmínky|byly|určeny|
jednou|ze|smluvních|stran|nebo|podle|jejích|
pokynů,| aniž| slabší| strana| měla| skutečnou|
příležitost| obsah| těchto| základních| podmí-
nek|ovlivnit.|Vyložil,| jak|chápat|„slabší| stra-
nu“| a| na| příkladech| pak| to,| jak| jí| může| být|
způsobena|újma,|zvláště|uplatněním|doložky|
zvláště|nevýhodné.|Doporučil,|aby|pojistitelé|
věnovali|výše|uvedeným|otázkám|při|redakci|
smluv|maximální|pozornost.

Ochrana spotřebitele

Mgr. Michaela Semelová2 přednesla|prezen-
taci|na|téma|„Ochrana|spotřebitele|–|poplatky|
v| pojištění,| překvapivá| ujednání,| judikatura|
SRN| v| dané| oblasti“.| Nejdříve| prezentovala,|
kterými| právními| předpisy| je| ochrana| spo-
třebitele| v| SRN| upravena.| Zmínila| také| vliv|
příslušné| legislativy| eu| na| německé| právo|
v| oblasti| ochrany| spotřebitele.| konkrétně| se|
věnovala|občanskému|zákoníku,|obchodnímu|
zákoníku,|zákonu|o|pojistné|smlouvě.|Vyložila,|
jak|jsou|v|SRN|upraveny|všeobecné|obchod-
ní|podmínky|a|všeobecné|pojistné|podmínky|
i|překvapivá|ujednání,|jež|se|použijí|též|na|vše-
obecné|pojistné|podmínky.|přínosem|byl| její|
výklad| ke| kontrole| obsahu| všeobecných|

pojistných| podmínek| soudem,| k| požadavku|
transparentnosti| či| k| chápání| pojistníka| jako|
„osvícené“|osoby.|V|SRN|se|vychází|z|toho,|
že| pojistník| čte| pojistné| podmínky| pozorně,|
a|pokud|něčemu|nerozumí,|tak|se|zeptá.|lek-
torka|se|zaměřila|také|na|dohled|nad|pojišťov-
nictvím| a| jeho| úlohu| v| oblasti| ochrany| spo-
třebitele.|Druhá|část| jejího|výkladu|se|týkala|
zkušeností|z|praxe.|||

Odpovědnost za pracovní 
úraz

Na| letošní| seminář| právníků| byla| zařazena|
rovněž| prezentace| k| odpovědnosti| za| pra-
covní| úraz| a| nemoc| z| povolání| pod| názvem|
„Pracovní úrazy a související judikatura“.|
Mgr. David Borovec3 charakterizoval| právní|
úpravu|pracovních|úrazů|s|tím,|že|objasnil|po-
jem|„pracovní|úraz“|i|„úrazový|děj“|a|vymezil|
„plnění| pracovních| úkolů“.| Zmínil| povinnosti|
zaměstnavatele| i| zaměstnance|v|oblasti|pra-
covních|úrazů|a|nemocí|z|povolání,|zvláště|pak|
postup|zaměstnavatele|při|vzniku|pracovního|
úrazu| a| vztah| zaměstnanec–zaměstnavatel|
a|pojišťovna.|Vyložil|i|druhy|náhrad|za|pracovní|
úraz/nemoc|z|povolání.|Ve|druhé|části|svého|
vystoupení|pak|přiblížil|související|judikaturu.|||

Seminář| byl| kvalitně| organizačně| zajištěn.|
Dvoudenní|akce|poskytla|též|prostor|k|tomu,|
aby| si| právníci| z| členských| pojišťoven| ČAp|
i|neformálně|vyměnili|názory|nejen|na|aplikaci|
NOZ,|ale|i|na|jiné|odborné|problémy.| 

Zobecněné lineární modely:  
Nezbytnost pro pojišťovny, ale i sázkaře
REDAKCE / POJISTNÝ OBZOR

Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví představil další projekt, jehož zaměření se přímo, či nepřímo 
týká oboru pojištění. Na půdě tradičního partnera fondu České asociace pojišťoven tentokráte dostal prostor pro 
představení svého výzkumu s názvem Zobecněné lineární modely v pojišťovnictví RNDr. Martin Branda, Ph.D., pů-
sobící na katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK. 
Jaké|konkrétně|může|mít|výzkum|Martina|Brandy|využití|v|pojišťovnictví?|Zobecněné|lineární|modely|bývají|budovány|na|da-
tech|získaných|z|rozsáhlých|databází|pojišťoven|a|nacházejí|široké|uplatnění|například|při|sazbování|a|rezervování|v|neživotním|
pojištění,|pro|modelování|rizikovosti|klientů|či|pro|odhad|pravděpodobnosti|nákupu|určitého|produktu.|Není|rovněž|bez|zajíma-
vosti,|že|matematické|modely|se||využívají|i|v|sázkařském|odvětví.|„logistická|regrese|se|využívá|k|modelování|pravděpodob-
nosti|sledovaného|jevu,|například|pojistné|události,|storna|smlouvy,|nákupu|(při)pojištění.|pomocí|poissonovské|regrese|pak|
můžeme|modelovat|očekávaný|počet|pojistných|událostí|během|určitého|období,|resp.|škodní|frekvenci.|A|gamma|regrese|je|
vhodná|pro|odhad|očekávané|výše|vyplacených|škod|z|pojistné|události,|doby|do|storna,|doby|do|(následující)|pojistné|události|
a|podobně,“|upřesnil|využití|jednotlivých|postupů|Martin|Branda.|Výstupem|projektu|je|závěrečná|zpráva,|kterou|mohou|využít|
zejména|pojistní|matematici|či|analytici|risk-managementu.
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In| terms| of| the| product| economics,| it|
is| important| to| note| that| the| foregoing|
regulation| set| the| premium| for| third-party|
liability| insurance| of| passenger| cars| at|
CZk|720.|After|the|currency|reform|in|1953,|
the|premium|became|CZk|144|due|to|the|1:5|
adjustment,|and|this|rate|still|applied|in|1992.|
After| November| 1989,| when| the| national|
economy| opened| with| all| the| positive| and|
negative| consequences,| the| economics| of|
motor| insurance| markedly| deteriorated.| The|
then| monopoly| motor| insurance| operator,|
Česká|pojišťovna,|suffered|losses|amounting|
to| billions| of| crowns.| As| a| result,| in| 1993| it|
chose|to|raise|the|rates|of|CASCO|insurance|

through| a| price| shock.| But| although| the|
144-crown| rate| in| 1992| could| no| longer|
cover|even|the|administrative|costs|of|liability|
insurance,|the|Ministry|of|Finance,|which|had|
the|authority|to|change|the|statutory| liability|
insurance| rates,| instead| opted| to| gradually|
straighten| out| the| severely| deformed| rate|
instead|of|applying|another|price|shock.

Gradual premium increase

The| gradual| premium| increase| in| principle|
did| not| adequately| address| the| problem| of|
insufficiency,| and| the| third-party| liability|

insurance|was|continuously|loss-making.|The|
annual| increase| in| premiums| even| affected|
the| national| inflation| index| in| February|
(premiums| had| to| be| paid| by| the| end| of|
February),| indicating| that| the| problem| was|
by| no| means| trivial.| This| process| of| gradual|
premium|raises|ceased|at|the|turn|of|the|new|
millennium|due|to|a|fundamental|change|in|the|
form|of|the|insurance|–|in|2000|the|statutory|
insurance| was| changed| to| compulsory,|
which| meant| abandoning| the| monopoly| of|
a| sole| insurer| and| creating| a| competitive|
environment| for| selected| licenced| insurance|
companies.| It| should| be| noted| that| this|
change| was| somewhat| forced| by| the| eu|

PROF. ING. JAROSLAV DAŇHEL, CSC. / UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE

Motor|third-party|liability|insurance|plays|a|key|role|among|liability|insurance|products|
in|respect|of|its|societal|impact.|The|legal|form|of|this|insurance,|which|was|introduced|
in|the|early|1950s,|was|at|that|time|one|of|the|most|advanced|regulations|of|this|type|
of|insurance|worldwide.|This|article|presents|a|reflection|on|what|is|the|direction|of|the|
product’s|development.

THe economicS of liabiliTy inSurance 
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within|the|scope|of|the|harmonization|of|the|
legislative|framework|into|a|single|integration|
unit| of| the| acceding| new| Member| States.|
The|prior|statutory|form|of|insurance|was|not|
considered|sufficiently|market-based.

Price war

even| after| this| historic| milestone| Czech|
lawmakers| did| not| deem| it| appropriate| to|
base| the| premium| rate| of| the| compulsory|
third-party| liability| insurance| on| market|
spontaneity.| Instead,| they| set| a| three-year|
price|corridor|within|which| licenced| insurers|
could| modify| the| premium| rates.| Still,|
insurers|did|not|use|the|opportunity| to| raise|
the|rates|using|the|equivalence|principle|due|
to|the|highly|competitive|environment.|At|the|
end|of|the|first|decade,|this|type|of|insurance|
became| the| target| of| an| intense| price| war,|
which| drove| the| generally| positive| element|
of| market| competition| to| a| negative| phase.|
This| may| be| all| the| more| surprising| since|
some|measures|were|adopted| in|the|course|
of|the|decade|independently|of|the|insurers,|
which|in|effect|resulted|in|increased|costs|of|
insurance| claims,| such| as| a| quadruple-fold|
increase| in| benefits| for| pain| and| suffering|

and|social| impairment|resulting|from|injuries|
suffered| in| road| traffic| accidents,| and| also|
a| significant| increase| in| the| compensation|
paid|to|survivors|of|traffic|accident|victims.

|Lobbyists’ requirements 

premium| rates| for| motor| third-party| liability|
insurance| are| currently| affected| by| the|
previous| deformed| policies| and| the| recent|
price|war.|For|these|reasons,|if|not|for|other,|the|
insurance|rates|need|to|be|straightened|out.|
However,|there|are|some|new|circumstances|
that| might| have| fatal| consequences| for|
the| economics| of| this| insurance| product| in|
the| future.| The| lobbyists’| requirement| for|
financing| the| costs| of| interventions| of| the|
Fire|and|Rescue|Service| (FRS)|of| the|Czech|
Republic| during| traffic| accidents| and| a| 3%|
levy| on| the| premiums| collected| from| this|
insurance| in| favour| of| the| loss| prevention|
Fund|for|FRS|and|volunteer|firefighter|squads|
in| municipalities,| or| for| other| prevention|

purposes,|has|already|become|a|reality.|The|
inclusion| of| the| relevant| provision| in| the|
Insurance| Act| has| been| discussed| in| the|
Chamber|of|Deputies,|albeit|not| in|the|most|
informed|and|efficient|manner.|

Financial illiteracy of 
politicians

The| issue| of| insurance| is| undoubtedly| very|
complex,| but| some| opinions| published| in|
the|media| indicate|that| the| lack|of|adequate|
financial| literacy| affects| even| the| sphere|
of| high| politics.| During| their| discussion,|
parliamentary| deputies| pointed| out| large|
profits| of| insurance| companies,| which| they|
calculated| in|a|very|straightforward|method:|
the| difference| between| the| collected|
premiums| and| payments| of| benefits| in| the|
current| year.| Although| the| Supreme| Audit|
Office|made|the|same|mistake|in|the|second|
half| of| 1990s| when| reviewing| the| results|
of| Česká| pojišťovna,| it| is| not| possible| to|
deduct| profits| generated| from| this| product|
using| such| method;| that| is| not| how| the|
insurance| industry| works.| The| insurance|
business| is| characterized| by| severe| delay|

in| the| policyholders’| claims| in| respect| of|
the| premiums| collected| by| insurers| over|
the| current| year| in| which| the| insurance|
claim|occurred.| This|delay| involves|primarily|
the| costs| of| benefits| paid| for| permanent|
bodily| harm,| benefits| paid| for| continually|
lost| earnings| | (the| rent),| etc.,| which| are|
currently|steeply|growing|and,|in|our|opinion,|
in| a| relatively| short| period| they| will| impact|
insurers’| performance| in| such| a| way| that|
the| seemingly| positive| difference| can| be|
completely|reversed.|

Negative impact of the new 
Civil Code
perhaps| the|most|serious|consequences| for|
the|insurance|economics|next|year|will|arise|
in|this|respect|from|the|negative|impact|of|the|
new|Civil|Code,|which|brings|in|a|high|degree|
of| subjectivity| in| awarding| benefits| related|
to|liability|insurance.|The|Civil|Code|sets|out|
a| new| approach| to| determining| the| amount|

of| benefits| and| their| recipients,| constituting|
a| fundamental| change| compared| to| the|
previous|methods.|Most|difficulties|are|likely|
to|arise|from|non-financial|harm|and|concepts|
such| as| the| principle| of| fairness,| mental|
anguish,|loss|of|enjoyment,|etc.,|that|are|hard|
to| quantify| and| will| be| probably| subject| to|
protracted|court|proceedings|and|precedents.|
This|applies|generally|to|all|liability|insurance|
products.| It| will| have| the| biggest| impact| on|
benefits|arising|from|motor|third-party|liability|
insurance|claims.|experts|estimate|a|possible|
increase|in|the|order|of|billions|of|crowns.

Need for functional 
insurance

Having| been| aware| of| the| above| factors,|
insurance| companies| are| poised| to| raise|
premiums| of| liability| insurance| products|
for| 2014.| Despite| demonstrable| caution|
in| implementing| the| increased| rates,| they|
have| been| criticized| for| this| approach,| and|
not| just| by| clients.| However,| it| is| primarily|
the| clients,| but| not| only| them,| who| should|
have| a| vested| interest| in| ensuring| that|
insurance,|as|a|tool| to|eliminate|the|effects|
of| randomness,| functions|well.|That|can|be|
possible|only|if|the|principle|of|equivalence|is|
applied,|i.e.|insurers|have|the|opportunity|to|
generate|sufficient|means|for|fair|payments|
of|benefits| to|satisfy| the| justified|claims|of|
the|insured. 
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The issue of insurance is undoubtedly very complex, 

but some opinions published in the media indicate 

that the lack of adequate financial literacy affects 

even the sphere of high politics. 
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