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přístupy při analýze rizik.“
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Editorial

Pavel Závitkovský, Partner odpovědný za auditorské služby pro finanční  
sektor v KPMG Česká republika a služby pro interní audit v KPMG ve  
střední a východní Evropě

Finanční sektor se stále potýká s důsledky 

úvěrové krize ve Spojených státech. 

Během překotného vývoje posledních 

dvou let se v USA odepsala velká část 

aktiv a v ostatních vyspělých zemích 

se začala výrazně projevovat rizika, 

která se ve finančním sektoru akumulovala 

v minulých deseti letech. Problémy 

získaly postupně charakter úvěrové 

krize, v jejímž důsledku nastal výrazný 

pokles růstu světové ekonomiky. Tyto 

problémy se samozřejmě dotkly 

i českého trhu a projevily se nejen 

poklesem cen širokého spektra rizikových 

aktiv a nárůstem volatility na dluhopisových, 

akciových a devizových trzích, ale měly 

svůj dopad i na kurz české koruny.

Přes všechny negativní signály z globálního 

trhu lze říci, že dopad úvěrové krize 

ve vyspělých zemích nebyl na český 

finanční trh nijak dramatický. U některých 

bank nastalo mírné zpřísnění úrokových 

podmínek u úvěrů na bydlení a na  

některých rizikovějších segmentech 

úvěrového trhu. Částečně se také změnil 

pohled na řízení bilanční likvidity. Česká 

národní banka jako regulátor finančního 

sektoru okamžitě na vývoj na světových 

trzích reagovala a pro trh bude zajímavé 

v dalších obdobích sledovat, jak se budou 

regulatorní požadavky na jednotlivé 

segmenty finančního sektoru vyvíjet.

V současné době jsme však svědky 

poměrně dramaticky se vyvíjející situace  

na finančních trzích ve Spojených státech. 

Americká investiční banka Lehman 

Brothers vyhlásila bankrot a její části 

převzala banka Barclays. Tato zpráva 

vyvolala paniku, neboť pád takového 

gigantu znamená ohromnou nedůvěru 

v celosvětový finanční systém. Druhá 

největší americká bankovní skupina 

Bank of America se dohodla na koupi 

největší světové makléřské společnosti 

Merrill Lynch&Co. Další ranou finančnímu 

trhu byla krize okolo největší americké 

pojišťovny AIG, která vyústila de facto 

v její převzetí ze strany amerického 

státu. Kdo bude další? Pozice se otřásá 

i pod takovými ikonami investičního 

bankovnictví jako jsou Goldman Sachs 

nebo Morgan Stanley, které požádaly 

státní orgány o povolení ke změně 

vlastních organizačních struktur. Takové 

změny mají značný dopad na akciový 

trh Spojených států a lze očekávat, že 

ovlivní i trh evropský.

Výše uvedená situace na finančním trhu 

má vliv i na auditorské firmy, na něž se 

kladou zvýšené nároky na detailnější 

a sofistikovanější přístupy při analýze rizik. 

Velká pozornost se bude věnovat také 

oblasti výkaznictví podle mezinárodních 

účetních standardů a celá řada procedur 

se bude zkoumat do větších detailů.

V návaznosti na poslední vývoj na  

finančních trzích jsme se v tomto vydání 

našeho pravidelného čtvrtletníku pro 

top management Horizonty zaměřili 

mimo jiné na to, jak vývoj trhu ovlivnil 

chování investičních manažerů a jaký 

měl vliv na jejich rozhodování. Dalším 

důležitým tématem, kterým jsme se 

zabývali, bylo stanovení reálné hodnoty 

finančních instrumentů v období 

finančních krizí. 

Z oblasti pojišťovnictví bychom vám chtěli  

nabídnout příspěvek na téma srovnání 

IFRS účetních závěrek v pojišťovacím 

sektoru ve střední a východní Evropě, 

a to zejména v oblasti prezentace příloh 

účetních závěrek, a dále pak pohled 

na interní modely pro pojišťovací sektor, 

které se týkají kapitálových požadavků.

Tématiku finančních trhů jsme doplnili  

o aktuální články o daňové problematice, 

které se týkají novelizace zákona o DPH 

v souvislosti s vymezením kapitálově 

spojených osob a dále pak vývoje v otázce 

diskriminačního zdanění zahraničních 

penzijních fondů.

Poslední události na světových trzích 

budou mít určitě dopad na každého 

z nás, a proto jsem přesvědčen, že vás 

toto vydání Horizontů zaujme a přinese 

vám inspirující čtenářský zážitek.



Po úvěrové krizi:  
dopad na investiční 
manažery
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Správu fondů charakterizuje rostoucí 
složitost. Podle průzkumu používá  

61 procent společností, které se zabývají 
správou tradičních fondů, ve svých 
portfoliích deriváty. U velkých fondů 
uplatňujících tradiční investiční strategie 
je toto číslo ještě vyšší (74 procent), 
přičemž téměř jedna třetina fondů 
s majetkem přesahujícím 10 miliard 
dolarů (175 mld. korun/7.1 mld. eur) 
používá deriváty ve velkém rozsahu.  
61 procent investičních manažerů navíc 
v současné době spravuje hedgeové 
fondy, jejichž strategie jsou v mnoha 
případech složité. Z průzkumu také 
vyplývá, že polovina společností 
zabývajících se správou tradičních fondů 
využívá strategie soukromého kapitálu 
(private equity), téměř jedna polovina 
investuje do cenných papírů zajištěných 
aktivy (Asset-Backed Securities, ABS) 
a více než jedna třetina investuje 
do zajištěných dluhových obligací 
(Collateralized Debt Obligations, CDO). 

Pokles výnosů i důvěry
Více než polovina správců tradičních 
fondů v průzkumu přiznává, že výnosy 
z investic poklesly, a přibližně stejný 
počet správců hlásí pokles objemu 
prostředků upisovaných investory. Škody 
se ale neomezují jen na současné ztráty 
ve fondech. Šest z deseti respondentů 
se domnívá, že důvěra ve správce 
fondů poklesla. Panuje všeobecný 
pocit, že firmy, které se zabývají správou 
fondů, by měly přehodnotit to, jaké 
uskutečňují obchody a jaká rizika nesou.

Některé aspekty správy fondů vyžadují 
naléhavou pozornost. Rozsah a hloubka 
schopností pracovníků investičních 
společností nedokázaly držet krok se  
vzrůstající komplexností dané problematiky. 
Každý pátý správce fondů, který investoval  
do komplexních finančních nástrojů, 
jako jsou deriváty, zajištěné dluhové 
obligace (CDO) nebo strukturované 
produkty, připouští, že v jejich společnosti 

mu chyběli odborníci s odpovídajícími 
zkušenostmi. Jedna třetina správců 
investujících do těchto nástrojů přiznává, 
že s nimi nemají žádnou odbornou 
zkušenost. Investoři jsou tak vystaveni 
většímu riziku.

Ratingové agentury zde příliš nepomáhají: 
jen jedna třetina respondentů souhlasí 
s tím, že ratingové agentury poskytují 
přesný odhad toho, zda dojde k úvěrovému 
selhání nástroje. A pouze jedno procento 
respondentů si myslí, že ratingové 
agentury jsou při předpovědi v otázce 
úvěrového selhání velmi přesné. 

Čtyři z deseti zkoumaných firem 
tvrdí, že v důsledku používání stále 
komplexnějších strategií si v průběhu 
posledních dvou let vytvořily formální 
rámec pro řízení rizik. Přibližně stejný  
počet společností to plánuje v nasledujících  
dvou letech. Metody ocenění prošly 
během úvěrové krize důkladnou kontrolou 

V důsledku úvěrové krize zaznamenaly banky od léta 2007 
značné ztráty. Až dosud to byly právě ony, kdo nesl hlavní 
nápor. Ale co sektor správy fondů? Průzkum celosvětové 
sítě členských společností KPMG ve spolupráci s Economist 
Intelligence Unit Beyond the credit crisis (dále jen průzkum)1 se 
zaměřil na to, jak ekonomické podmínky v minulém roce ovlivnily 
pohyb prostředků ve fondech, jejich výnosnost a také reputaci 
investičních manažerů.
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– třetina společností tuto aktivitu 
zrevidovala, další třetina jich tak učiní 
v následujících dvou letech. 38 procent 
dotazovaných společností zrevidovalo 
opatření v oblasti řízení a správy, což se  
týkalo hlavně fondů, které používaly rizikové 
nástroje ke zvýšení výnosu údajně méně  
volatilních fondů. Další čtvrtina společností 
tak učiní v následujících dvou letech. 

Změna směru 
Správci fondů se z úvěrové krize poučili 
a získali zkušenosti: v čase rostoucího 
investorského konzervativismu potřebují 
prokázat, že jejich nabídky mají pro klienty  
přidanou hodnotu. Panuje obava, že  
investoři budou odmítat další novinky  
a inovace, zvlášť pokud budou zahrnovat 
komplexní strategie a nástroje; 70 procent  
investorů totiž potvrdilo, že krize snížila  
jejich zájem o komplexní produkty. Správci 
fondů budou muset skeptikům dokázat, 
že jsou schopni vyvinout produkty a služby,  
které si v proměnlivém ekonomickém 

prostředí povedou dobře bez ohledu 
na hospodářský cyklus. Strategie „na  
každé počasí“, fondy životního stylu, 
fundované poradenství při alokaci aktiv,  
důvěryhodné řízení rizik, postupy v oblasti  
corporate governance – to investoři 
v budoucnu ocení nejvíce.

Deriváty do popředí
I když sektor správy fondů nebyl zasažen 
tak těžce jako sektor bankovní, podmínky 
se přesto změnily a řada společností 
zabývajících se správou investic bude  
muset změnit svoji strategii. Je jasné, 
že deriváty budou i nadále stále 
významnější součástí jejich podnikání. 
Úspěšné firmy by měly zahrnout jejich 
využití do svých produktů, aby zvýšily 
výnosnost při zachování přijatelných 
rizik. Deriváty se nyní staly nástroji 
obchodu. Nicméně jejich používání, 
stejně jako investice do komplexních 
produktů, vyžadují zvýšení kvalitativní 
úrovně řízení investičních společností. 

Bude potřeba, aby se kvalifikovaní lidé 
přesouvali směrem z investičních bank 
do investičních společností, především 
do oblasti operací s deriváty a řízení 
rizik. Požadavky na operace s deriváty 
jsou tak zásadně odlišné od řízení pouze 
dlouhých pozic, že je velmi těžké vlastními 
silami získat dostatečné znalosti. Aby bylo  
možné více zohlednit jak dlouhodobou 
a krátkodobou výkonnnost, tak i riziko 
a spokojenost investora, je třeba 
vytvořit motivující plán na úrovni firmy 
i jednotlivců. To si u většiny společností 
vyžádá významný posun v organizaci.

Nedostatek odborníků
V celém investičním sektoru je nedostatek 
odborníků na řízení investičních rizik, 
především tam, kde společnosti používají  
ve svých fondech komplexní nástroje 
a strategie. Analýza komplexních produktů,  
stresové testování a analýza scénářů, 
ověření tržních cen a řízení rizik spojených 
s likviditou představují klíčové oblasti, 

„I když sektor správy fondů nebyl zasažen tak těžce jako 
sektor bankovní, podmínky se přesto změnily a řada 
společností zabývajících se správou investic bude  
muset změnit svoji strategii.“
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Služby pro finanční sektor

Závěr
Investoři musejí rozumět rizikům a charakteristikám produktů, do kterých 
dovolili svým investičním manažerům investovat. Zatímco drobní investoři 
se těší velkému stupni ochrany ze strany regulatorních orgánů, na 
institucionálního investora platí “prodej bez záruky”. Spoléhat se na ratingové 
agentury nestačí. Je nutná řádná analýza a zhodnocení rizik. Na druhé straně 
firmy musí věnovat více pozornosti tomu, co požaduje zákazník. Jestliže tedy 
klient například vyžaduje jednoduché produkty, pak se tímto směrem musí 
ubírat i nabídka.

na které je třeba se u fondů a také fondů  
fondů zaměřit. Další poučení z krize ukazuje  
na to, jak jsou finanční management 
a řízení úvěrových rizik a rizik likvidity  
významné. Do budoucna očekáváme 
právě zde významné investice a zvýšený 
zájem investičních společností.

Jakmile se krize objevila, chuť investorů 
podstupovat investiční rizika se snížila.  
Správci fondů byli kritizováni za to, že se  
příliš zaměřili na produkty a nedostatečně  
se věnovali potřebám investorů. Aby se  
důvěra investorů obnovila, měly by úspěšné  
společnosti jasněji vysvětlovat, jak se 
budou jejich produkty chovat, a dát tak  
investorům více jistoty v oblasti governance 
a řízení rizik.
___________________________________
1 KPMG International, Beyond the credit crisis: 

the impact and lessons learnt for investment 
management, July 2008; http://www.kpmg.cz/
czech/images/but/2008_Beyond_the_credit_
crisis.pdf 
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Složitost zveřejňování dodatečných 
informací k finančním výkazům 

označil v roce 2006 mezinárodní průzkum 
celosvětové sítě členských společností 
KPMG Zavádění IFRS do podnikání 
v oblasti pojišťovnictví 1 za jeden z hlavních 
problémů, jimž při implementaci IFRS 
pojišťovací společnosti čelily. Společnosti 
se potýkaly zejména s tím, že se výrazně 
navýšily požadavky na zveřejňování údajů 
a vzrostla obtížnost při shromažďování dat. 
Komplikace společnostem způsobovaly 
také rozsáhlá evidence, otázky týkající 
se srozumitelnosti a také potřeba využít 
odhadů při interpretaci standardu. 

Společnost KPMG Česká republika využila  
tento průzkum jako odrazový můstek pro  
interní analýzu Principy a prezentace 
IFRS v regionu SVE, která poukazuje 

na významné problémy a úspěchy při  
implementaci požadavků IFRS 4 
v regionu SVE. Tento článek shrnuje 
klíčové otázky, které doposud v této 
probíhající analýze zazněly (viz. grafy  
na následující straně).

Naše analýza finančních výkazů pojišťoven 
zahrnuje 11 zemí a 19 společností. Pro 
její účely jsme použili nejnovější veřejně 
dostupné výroční zprávy společností. 

Důležité oblasti identifikované v tomto 
probíhajícím průzkumu se týkaly 
mimo jiné klasifikace pojistné smlouvy, 
testu přiměřenosti rezerv (liability 
adequacy test, LAT), vývoje nákladů 
na pojistná plnění a prvků dobrovolné 
spoluúčasti (discretionary participation 
features, DPF).

Pojišťovací společnosti považují 
požadavky na prezentaci a zveřejňování 
údajů při implementaci IFRS za složité 
a náročné. Naše detailní analýza 
pokrývající střední a východní Evropu 
(SVE) naznačuje, že specifika tohoto 
regionu mají zásadní vliv na obsah 
zveřejňovaných údajů a ovlivňují 
společnosti odlišně ve srovnání 
s vyvinutějšími pojišťovacími trhy.
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Klasifikace pojistné 
smlouvy
Řada pojišťovacích společností po celém  
světě považovala klasifikaci produktů  
za jednu z nejobtížnějších oblastí při 
implementaci IFRS 4. Již zmíněná obtížnost 
byla více zřejmá u životních pojišťoven, 
které musely zvážit klasifikaci široké škály  
produktů a stanovit hranici důležitosti 
vzhledem k pojistnému riziku a prvkům  
dobrovolné spoluúčasti. Zároveň musely  
řešit vložené opce a garance a opce 
umožňující přechod z investičních smluv  
na smlouvy s DPF. 

Aktuální stav v regionu SVE však 
nekoresponduje s celosvětovou praxí. 
Pojistné trhy v regionu jsou totiž méně 
rozvinuté a jsou převážně založeny 
na méně komplexních tradičních 
pojistných produktech, což jejich 
klasifikaci usnadňuje. Rozmanitost 
existujících pojistných smluv je také 
menší než na zavedenějších trzích, 

například v USA nebo Velké Británii. 
Avšak časem budou pojišťovny v SVE 
nuceny nabídnout novější, vyspělejší 
a sofistikovanější pojistné produkty, 
aby přilákaly nové zákazníky a udržely 
svůj růst a konkurenceschopnost. 
V důsledku toho bude klasifikace smluv 
časem složitější a problematičtější.  

Test přiměřenosti rezerv
IFRS umožňuje pojišťovacím společnostem,  
aby pokračovaly ve většině dosavadních 
účetních postupů. Technické rezervy 
stanovené na základě pravidel stávajících 
účetních postupů mohou být tedy pro 
účely IFRS výkaznictví zachovány pod 
podmínkou, že společnost prokáže 
postačitelnost rezerv určených ke krytí 
budoucích pojistných škod a ostatních 
nároků. Prokázání přiměřenosti rezerv  
může být provedeno buď prostřednictvím 
dosavadního testu přiměřenosti rezerv, 
pokud splňuje minimální požadavky 
IFRS 4, nebo pomocí LAT podle IAS 37. 

Pojišťovny zahrnuté do naší analýzy 
pro účely IFRS výkaznictví pokračovaly 
s dosavadními metodami provedení 
testu přiměřenosti rezerv, které přijaly 
před přechodem na IFRS. Tradičně 
pojišťovny v regionu SVE zahrnují na  
základě výsledku LAT v životním pojištění 
častěji vyšší dodatečnou rezervu, než je 
tomu v jiných regionech Evropy. To, že  
společnosti v SVE potřebují dodatečné 
rezervy, je možné připsat na vrub 
problémům se starými produkty, u nichž 
stanovení ceny nebylo v souladu s tržními  
podmínkami. Dále ve srovnání s jejich  
zavedenějšími protějšky ve zbytku Evropy 
a v Severní Americe chybí středo- 
a východoevropským pojišťovnám 
dlouhodobější zkušenosti a dostatek 
specifických historických údajů o pojistném  
portfoliu a tržních transakcí v ekonomikách, 
ve kterých působí. 

To způsobilo značné problémy při kalibraci 
přesnějších předpokladů použitých při  
výpočtu LAT na odvoditelné tržní podmínky. 
Vzhledem k nedostatku firemních 
historických údajů tak pojišťovací 
společnosti v SVE musejí primárně používat 
zobecněné předpoklady, které často 
neodrážejí povahu a faktory ovlivňující 
jednotlivé pojistitele a neumožňují tak  
kompenzovat ztráty vyplývající z některých  
předpokladů se zisky vyplývajícími z jiných  
předpokladů, jako jsou například zisky  
ze skutečného vývoje storen a úmrtnosti.

Prvky dobrovolné 
spoluúčasti (DPF)
Prvky dobrovolné spoluúčasti 
představují smluvní právo pojistníka, 
aby ke garantovanému plnění obdržel 
dodatečné peněžité plnění. Toto plnění  
je obecně závislé na výkonu předem  
stanovené skupiny smluv, na realizované 
a/nebo nerealizované výnosnosti investic  
z určené skupiny aktiv nebo na zisku  
nebo ztrátě společnosti. Aby mohlo  
spadat pod definici DPF, musí dodatečné 
peněžité plnění představovat významnou 
část celkového smluvního plnění. Výše 
nebo načasování DPF obdrženého 
pojistníkem musí být smluvně upraveny 
na vůli pojistitele. Částka splatná podle 
DPF, pokud se vypočítává odděleně 
od garantované částky, může být 
klasifikována jako závazek nebo jako 
samostatná složka vlastního kapitálu. 
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Závěr
Hlavním cílem naší analýzy Principy a prezentace IFRS v regionu SVE nebylo 
pouze shrnout důležité otázky či problémy vyplývající z implementace IFRS 4.  
Cílem je také vyhodnotit různé přístupy k těmto otázkám a popsat příklady 
z tzv. best practice z příloh analyzovaných finančních výkazů. Ačkoliv jsou tyto 
postupy pro určité pojišťovací společnosti specifické, přesto naznačují, jak by 
společnosti mohly v této oblasti postupovat. Kromě toho mohou pomoci jako 
praktický návod tam, kde společnosti zvažují, co by vlastně měly zveřejnit. 

Judita Říhová
Senior Manager

+420 222 123 649
jrihova@kpmg.cz

Audit

Služby pro finanční sektor

Nesmí být zařazena do “mezanine“ 
kategorie, která není klasifikovaná ani 
jako závazek, ani jako složka vlastního 
kapitálu. IFRS 4 nespecifikuje, jak by 
měla být kategorie stanovena, avšak 
vyžaduje, aby se přijatá prezentace 
aplikovala konzistentně.

Specifika regionu SVE vyplývají z méně  
vyvinutého pojistného trhu a rozdílných 
očekávání klientů. Na rozdíl od vyvinutých  
trhů tito klienti při zvažování, zda uzavřou 
pojistné smlouvy, nepřipisují DPF složkám  
klíčovou roli. A tak definice DPF v pojistných  
podmínkách tradičně není jasně stanovena. 
I když je tedy upraven nárok na podíl 
na zisku, není zřejmé, jak stanovit 
konečnou výši. Vše záleží na rozhodnutí 
managementu. Tento postup vede k tomu,  
že převážná část společností vykazuje 
jako DPF plánovanou výši rozdělení 
podílu na zisku pro běžný rok a to 
formou DPF závazku.

Vývoj nákladů na  
pojistná plnění
Pojistitel je povinen zveřejnit informace 
o skutečných nákladech na pojistná plnění  
ve srovnání s původními odhady (vývoj  

nákladů na pojistná plnění). Společnost 
by měla zveřejnit vývoj těch nákladů 
na pojistná plnění, u nichž stále existuje 
nejistota ohledně částky a termínu 
výplaty plnění, nemusí se však vracet 
zpět více než deset let. Účelem vývojové 
tabulky nákladů na pojistná plnění je 
zobrazit přiměřenost rezerv na pojistné 
události a jejich proměnlivost v čase, 
tak jak se tato pojistná plnění vyplácí či 
anulují. Návod k implementaci IFRS 4  
uvádí jeden možný formát pro prezentaci  
informací o vývoji nároků. Mohou však 
být použity i jiné formy.

Problém se zveřejňováním vývojové 
tabulky nákladů na pojistná plnění spočívá 
v tom, že společnosti v některých 
případech nezveřejňují informace 
ve vhodné formě, kterou by uživatelé 
finančních výkazů snadno pochopili. 
Naše interní analýza prokázala, že téměř 
50 procent společností nezveřejnilo 
informace o vývoji nákladů na pojistná 
plnění nebo tyto informace zveřejnilo tak,  
že byly pro externí uživatele finančních 
výkazů nejasné. Společnosti, které 
splnily požadavky IFRS 4, použily podobný 
formát pro zveřejnění informací (vývojový  
trojúhelník), který navrhuje IFRS. 

Nicméně pouze velmi omezený počet 
společností zveřejnil také komentáře 
a vysvětlivky k údajům o vývoji nákladů 
na pojistná plnění a vysvětlil tedy jejich 
pohyb. Tato situace je často způsobena 
neexistencí historických údajů 
v požadovaném formátu.
___________________________________
1 Implementing IFRS in the Insurance Industry. 

Observations and Lessons for the Future,  
KPMG International 2006:  
http://www.kpmg.com/Global/IssuesAndInsights/
ArticlesAndPublications/Pages/ImplementingIFRS.aspx 

Vývojová tabulka nákladů  
na pojistná plnění

53%
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18%

Nezveřejněno

Zveřejněno, ale ve špatném či nejasném formátu

Zveřejněno správně
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Spuštění čtvrté Kvantitativní dopadové 
studie QIS 4 počátkem tohoto roku 
vyústilo v další aktivitu v rámci projektu 
Solventnost II. Zatímco pojišťovny investují 
značné množství času do přípravy svých 
výpočtů pro účely QIS, neméně důležitou 
oblastí, které je třeba věnovat trvalou 
pozornost, představují interní modely. 

V tomto článku bychom se proto chtěli 
zaměřit na to, co se vlastně rozumí 

pod interním modelem a jaké jsou 
všeobecné požadavky na interní modely 
uvedené v loňském návrhu Rámcové 
směrnice o Solventnosti II (dále jen 
Směrnice). Chceme se také dotknout 
problematiky ověřování interního modelu 
a poukázat na některá úskalí, která souvisejí 
s interpretací výsledků pokročilých 
modelovacích nástrojů v případě, že se 
nebere v úvahu skrytá nejistota spojená 
s jednotlivými parametry modelu. 

Definice interního modelu
Mezinárodní asociace orgánů dohledu  
nad pojišťovnictvím (The International 
Association of Insurance Supervisors, 
IAIS) vydala v říjnu 2007 směrnici týkající  
se používání interních modelů pro účely  
řízení rizika a kapitálu v pojišťovnách. Interní  
model charakterizuje jako “systém řízení  
rizika vytvořený pojišťovnou za účelem 
analýzy celkového rizika, kvantifikace 

jednotlivých rizik a stanovení ekonomického 
kapitálu nezbytného k jejich pokrytí”.

Interní model je tedy více než jen projekčním  
modelem. Popisuje celý rámcový proces 
řízení rizika, jehož cílem je vyhodnotit 
riziko a stanovit požadovanou výši kapitálu.

Interní modely a Směrnice
Směrnice předkládá v řadě svých pasážích  
všeobecný rámec pro požadavky na interní 
modely. Patří sem i ustanovení, která 
firmám umožňují pomocí interního modelu  
schváleného orgány dohledu stanovení  
svého solventnostního kapitálového 
požadavku (Solvency Capital Requirement, 
SCR) v rámci Pilíře I. Směrnice rovněž 
přináší určité informace o oblastech, které 
budou důležité pro schvalovací proces 
ze strany orgánů dohledu. Probíhající 
diskuse o požadovaných standardech 
interních modelů víceméně podporují 
tezi, že tyto oblasti mají všeobecnou 
důležitost a netýkají se pouze kontroly 
ze strany orgánů dohledu. 



Klíčové prvky  
interního modelu
Za prvé, interní model se musí používat 

napříč celou strukturou firmy, což zahrnuje  

řízení rizika, rozhodovací procesy a řízení  

a alokaci ekonomického a solventnostního 

kapitálu. Interní model jako takový by 

měl odrážet strukturu skupiny a způsob 

jejího řízení. Vedení i zaměstnanci by 

měli rozumět způsobu jeho fungování.

Další požadavek zní, aby byl model založen 

na spolehlivých pojistně-matematických 

a statistických nástrojích a využíval přesné,  

úplné a odpovídající údaje. Model by měl  

rovněž zahrnovat veškerá významná 

rizika, která mají vliv na podnikání firmy. 

Měly by existovat postupy zajišťující 

aktuálnost modelu.

Model by měl rovněž umožňovat důkladnou  

analýzu příčin, zdrojů zisků a ztrát během 

daného období a měl by být schopen 

demonstrovat, že kategorizace (a úroveň  

detailu) modelovaných rizik jsou ve  

výsledku vhodné.

Toto vše by mělo být podpořeno 

pravidelným ověřováním modelu, včetně  

jeho zpětného testování pomocí historických 

dat podloženého bohatou dokumentací, 

s tím, že by se posuzovaly nejen konstrukce 

modelu či použitá metodika a postupy, 

ale například i nedostatky modelu. 

V našem článku bychom proto chtěli 

zdůraznit především tento poslední 

aspekt – význam řádného ověřování 

interního modelu. 

Interní model v rámci 
rozhodovacího procesu
Při vyhodnocování míry rizika, kterému 

jsou finanční instituce vystaveny, se 

často používají interní modely vyjadřující 

hodnotu v riziku (Value at Risk, VaR). 

U mnoha společností je ukazatel VaR 

v současné době nedílnou součástí 

celkového rámce řízení rizika. Jedním 

z klíčových faktorů, který predikční 

schopnost těchto modelů ovlivňuje, je 

to, zda teoretické kalkulace umožňují 
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Obr. 1: Případ č. 1 – Porovnání teoretického rozdělení s empirickými údaji (prahová hodnota pro mimořádné škody 1,6 mil. USD)

Ukazatel VaR při 99,5procentním intervalu spolehlivosti činí 27,5 mil. USD.

Obr. 3: 95procentní interval spolehlivosti pro 99,5procentní VaR u případu č. 1



vhodně a věrně popsat reálný stav. 

Nalezení “správného” teoretického 

modelu je ale obvykle velmi obtížné. 

Zatímco různé modely mohou poskytovat 

srovnatelná a dostatečně přesná vyjádření 

reálných dat, v případě obsažené úrovně 

nejistoty se mohou značně lišit. Tuto 

nejistotu je třeba správně pochopit 

a kvantifikovat. V opačném případě 

by model mohl vést k zavádějícím 

závěrům.

Analýza údajů o škodách 
Jedním z klíčových předpokladů pro  

úspěšnou kvantifikaci rizik u neživotního 

pojištění je schopnost modelovat případy 

velkých a mimořádných pojistných událostí. 

Ačkoliv v současné době existuje řada 

teoretických modelů, které se pro tento 

účel využívají, je jejich kalibrace obtížná. 

Vybrat nejvhodnější model z mnoha 

přijatelných alternativ pak může být 

skutečný problém. 

Pro modelování ukazatele VaR u pojištění 

majetku proti požáru jsme intuitivně 

zvolili dvě různé prahové hodnoty jako 

hranici mezi běžnou a mimořádnou 

pojistnou událostí. Je to nezbytné 

vzhledem k odlišnému charakteru malých 

a velkých škod, které není možné popsat  

pomocí jediného modelu. Volba prahové 

hodnoty zjevně závisí na odborném 

úsudku osob, které daný výpočet provádějí.  

Pokud se v praxi neprokáže něco jiného, 

lze obě považovat za rovnocenné alternativy. 

Porovnání dvou různých teoretických 

modelů s empirickými údaji je znázorněno 

na obrázcích č. 1 (Případ č. 1) a 2 

(Případ č. 2).

Přestože křivky rozdělení na obrázcích 

č. 1 a 2 jsou zjevně rozdílné, z obou 

modelů vychází téměř totožný ukazatel 

VaR. To by mohlo být zavádějící a uživatel 

výsledků by mohl pochybovat o tom, 

který z těchto modelů je správný.

Problém spočívá v tom, že se do úvahy 

nevzal stupeň nejistoty obsažený 

v použitých modelech. Oba odhady 

ukazatele VaR jsou v podstatě stejné, 

ale jeden z nich je méně jistý. Tato 
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Obr. 2: Případ č. 2 – Porovnání teoretického rozdělení s empirickými údaji (prahová hodnota pro mimořádné škody dva miliony USD)

Ukazatel VaR při 99,5procentním intervalu spolehlivosti činí 27,3 mil. USD.

Obr. 4: 95procentní interval spolehlivosti pro 99,5procentní VaR u případu č. 2



skutečnost je patrná z porovnání profilu 
věrohodnostních funkcí1 dvou odhadů 
VaR znázorněných na obrázcích č. 3 a 4.

Věrohodnostní profil pro 99,5procentní 
VaR je v případě č. 2 užší než u č. 1, 
a proto odhad ukazatele VaR u případu 
č. 2 je jistější. Analýza využívající profilu 
věrohodnostní funkce odhaluje stupeň 
nejistoty a pomáhá lépe pochopit 
výsledky interního modelu. Na základě 
vhodného posouzení nejistoty lze oba 
modely použít jako platné alternativy. 

Vliv na ukazatele ziskovosti 
Náš předchozí příklad týkající se pojištění 
majetku proti požáru jsme dále rozšířili 
o posouzení dopadu na některé obvyklé 
klíčové ukazatele výkonnosti (Key 
Performance Indicators, KPI), které 
v současnosti běžně používá velké 
množství pojišťoven. 

Tabulka ukazuje zhoršení očekávaného 
zisku, ekonomické přidané hodnoty 
(Economic Value Added, EVA) a výnosnosti 
kapitálu zohledňující riziko (Risk Adjusted 

Return on Capital, RAROC) v případě, 
že do výpočtu je zahrnuta nejistota 
týkající se parametrů modelu. První 
sloupec představuje situaci, kdy se 
nebere do úvahy žádná nejistota  
týkající se parametrů předmětných 
modelů. Naproti tomu v dalších 
sloupcích je znázorněn účinek 
postupného zvyšování nejistoty. Pokud 
by například subjekt zohlednil nejistotu 
na 95procentní hladině významnosti, 
jeho ukazatele KPI by se dostaly do  
záporných čísel. 

Horizonty listopad 2008
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„Různé modelovací nástroje, které 
v současné době existují, nelze 
do celkového rámce pro řízení 
rizika zahrnout, aniž by se řádně 
otestovaly a zároveň posoudila míra 
související nejistoty.“



Situaci lze vyřešit tím, že se zpřesní 

předmětný model nebo se zajistí dodatečný 

kapitál na pokrytí rizika souvisejícího  

s nejistotou v parametrech modelu.
___________________________________
1 Jde vlastně o pravděpodobnost, že odhadovaný 

parametr je správný, tj. stupeň nejistoty 
obsažený v odhadu.
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Závěr
V článku jsme se pokusili poukázat na typický nedostatek tradičních modelů 
ukazatele VaR. Poté, kdy se do něj zapracují účinky nejistoty, se na první 
pohled vhodný model s relativně dobrou mírou souladu mezi teoretickým 
rozdělením a empirickými údaji může ukázat jako nevyhovující. Interní modely 
a tradiční ukazatele výkonnosti vycházející z výsledků těchto modelů nelze 
řádně používat, aniž by se tento účinek patřičně zvážil. 

Vedle snah při vývoji modelovacích nástrojů budou muset finanční instituce 
investovat i do jejich ověřování. Různé modelovací nástroje, které v současné 
době existují, nelze do celkového rámce pro řízení rizika zahrnout, aniž by se 
řádně otestovaly a zároveň posoudila míra související nejistoty. Zviditelnění 
těchto skutečností může managementu pojišťoven pomoci při rozhodování, 
například při stanovování cen, posuzování rizika tvorby rezerv nebo volbě 
optimální zajistné ochrany a kapitálové struktury.
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Interval spolehlivosti 0% 25% 50% 75% 95%

Pojistné 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Očekávaná výše nároků 665 684 704 740 840

Náklady 220 220 220 220 220

Očekávaný zisk 115 96 76 40 -60

Požadavky na kapitál 562 690 728 1 053 1 976

EVA (při ceně kapitálu 10%) 59 27 3 -65 -258

RAROC 20,46% 13,91% 10,44% 3,80% -3,04%
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Vykazování v reálných 
hodnotách na  
nelikvidních trzích



listopad 2008 Horizonty

Pro a proti vykazování 
v reálných hodnotách
Odpovědi mohou být značně protichůdné, 
neboť své zastánce mají oba krajně 
vyhraněné názory. Zastánci názoru vykazovat  
všechny finanční (ale postupně i nefinanční)  
instrumenty v reálných hodnotách stojí  
v této diskuzi proti návrhu opustit reálné 
hodnoty a pro jejich neporovnatelnost, 
nevěrohodnost a neověřitelnost se 
vrátit k vykazování v historických cenách.

Propagátoři reálných hodnot demonstrují 
nadřazenost vykazování v reálných 
hodnotách jejich aktuálností, srovnatelností 
mezi firmami, schopností přispět k rychlejší  
reakci na změnu podmínek v ekonomice, 
ale hlavně užitečností pro investory. Jejich 
hlavní argumenty jsou tyto:

Aktuálnost 
Při určování reálné hodnoty se do úvahy 
bere aktuální situace na trhu. Uživatel 
finančních výkazů získá hodnotu platnou 
k datu závěrky, a ne například několik 
let starý údaj o nákupní ceně. 

Porovnatelnost 
Reálná hodnota je obecně zaměřena 
na současný obraz odrážející i budoucí 
očekávání. Oproti tomu historické ceny, 
případně upravené o vzniklou ztrátu  
(incurred loss), odrážejí pouze historii, 
která u každé společnosti je jinak dlouhá. 
Z tohoto pohledu reálná hodnota přináší 
lepší porovnatelnost mezi firmami. Rovněž 
jednotný koncept reálné hodnoty a postupu 
jejího stanovení (zejména údaj o tržní 
hodnotě) vede k lepší porovnatelnosti.

Rychlost reakce 

Přizpůsobení reálné hodnoty aktuálním 

podmínkám přispívá k rychlejšímu 

informování investorů i managementu 

společnosti o aktivitách firmy i vlivu  

ekonomického prostředí, což umožňuje 

rychleji a efektivněji reagovat na vzniklou 

situaci a předejít vážnějším ztrátám.

Užitečnost pro investory

Upřednostnění reálných hodnot je založeno 

na různých průzkumech mezi účastníky 

trhů, ze kterých vyplývá preference 

reálných hodnot při investičním 

rozhodování. Tato preference pak má 

být zobrazena v finančních výkazech.

Druhá strana připisující reálným hodnotám 

podstatnou roli ve vzniku současné 

problematické situace získává při dalších  

záchranných plánech pro západní 

ekonomiky další příznivce. Kromě politiků 

(na konci září se začaly významně angažovat 

i politické špičky v Evropě, například 

francouzský prezident, špičky britských 

hlavních politických stran či prezidentští 

kandidáti v USA, jejichž angažovanost 

v odborných otázkách se v době před 

volbami očekává) i z řad bankéřů  

či regulátorů. 

 

Vykazování v reálných hodnotách je podle 

této skupiny dokonce jednou z hlavních 

příčin současných krachů finančních 

institucí a následných dopadů do reálné 

ekonomiky, a to zejména díky následujícím 

nedostatkům reálných hodnot: 

Zvýšená volatilita 
Vykazování v reálných hodnotách vede ke  
zvýšené volatilitě výsledků společností, 
jež se dále odrážejí ve zvýšené volatilitě 
cen akcií (viz graf volatility indexu S&P 500).

Procykličnost 
Ta vyplývá například z chování bank 
při tržních poklesech, kdy banky 
ztráty z cenných papírů či kreditních 
instrumentů kompenzují snížením 
množství úvěrů a naopak.

Nafukování finančních bublin 
Propad reálných hodnot v dobách 
krize, a to i v důsledku rozšíření bid/ask 
spreadů kvůli likviditě, vede k dalšímu 
poklesu z důvodu vynucených prodejů 
z realizace stop-loss pokynů, například 
z důvodů obezřetnostních pravidel.

Porušení tradičních vztahů v ekonomice
Například úrokově citlivější dlouhodobé 
či fixní úvěry se nahrazují krátkodobými, 
pohyblivě úročenými úvěry. Chování bank 
k zákazníkům se celkově změnilo. Dříve 
dělaly kreditní analýzu banky samy, nyní  
vše hodnotí trh, podle kterého se určuje 
reálná hodnota instrumentů, a banky se  
již klientovi nemusejí tolik věnovat například 
ve scoringu. Přestávají fungovat dlouhodobé 
vztahy banka – klient. 

Samozřejmě existuje „střední proud“, 
který reálnou hodnotu považuje za zatím 
nejlepší možnost, snaží se vylepšit 
informační hodnotu reálných hodnot a při  
rozšiřování vykazování v reálných hodnotách 
na další nástroje zastává nanejvýše 
opatrný přístup1. 

Současná situace na finančních trzích, tj. kreditní a likviditní 
krize provázená poklesem cen cenných papírů i nemovitostí, 
vede k oživení diskuzí o vhodnosti vykazování v reálných 
hodnotách. Jsou reálné hodnoty optimální pro informování 
uživatelů finančních výkazů, ale i pro stanovování regulatorních 
kapitálových požadavků či základu pro výpočet daní? 
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Nejistota: Trh nevěří zveřejňovaným údajům o výsledcích firem
V dolní části následujícího grafu zobrazujícím spread mezi implicitní a historickou volatilitou lze ilustrovat současnou nedůvěru v tržní,  
tj. vykazovaná data. Od druhé poloviny roku 2007 se totiž změnil profil tohoto ukazatele – vypisovatelé opcí (profesionální účastníci trhu, většinou 
investiční banky a obchodníci) se stále více odklánějí od situace na trhu, která řídila jejich strategii v předchozím období (v grafu od roku 2003). 
Místo aktuálních cen na trhu a jejich kolísání (historická volatilita) raději stanovují svou předpověď ohledně dalšího vývoje na jiných základech, než 
je hodnota akcií, jež kopíruje zveřejňované údaje sestavené v rámci vykazování v reálných hodnotách. To se následně odráží v odlišné a z minulosti 
neobvyklé hodnotě implicitní volatility. 

Je otázkou, zda popsané porušení „tradiční“ závislosti, které lze vysledovat i u dalších tříd aktiv a indikátorů, povede ke zcela novému přístupu 
v oceňování či stanovování projekcí ohledně budoucího vývoje a oceňování budoucích peněžních toků.
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Reálná hodnota na  
nelikvidních trzích – existuje 
„lepší“ řešení?
Management společnosti odpovědný 
za finanční výkazy se za současné vysoké 
volatility na trzích, omezené likvidity pro 
mnoho nástrojů a nejistoty ohledně tržního 
ocenění může oprávněně ptát: Kde máme 
hledat reálné hodnoty? Na čem založit naše  
ocenění? A nepodává vůbec jiný koncept  
vykazování lepší obraz o společnosti, který 
bude lépe vyhovovat externím i interním 
uživatelům finančních výkazů? 

Společnost s komplexním portfoliem 
finančních aktiv i závazků může narážet 
na potíže s oceňovacími modely a hledat  

alternativní řešení vykazování (vzhledem 
k pochybnostem o vhodnosti vykazování 
reálných hodnot) zejména pro následující 
finanční nástroje:

Obchodní portfolio
Parametry modelů pro určení reálné 
hodnoty u finančních aktiv a závazků 
určených k obchodování a derivátů jsou  
aktuálně mnohem hůře dostupné či  
predikovatelné (například kreditní riziko  
protistrany či likviditní korekce), zároveň  
však stoupá jejich důležitost. IFRS však  
nenabízí jinou možnost, jak tyto nástroje 
ocenit. Už z podstaty těchto nástrojů 
jako nástrojů k obchodování vyplývá 
inherentní volatilita a reakce ceny na  
podmínky na trhu. Společnostem nezbývá 

než stanovit tyto parametry podle best 
practice – obecně uznávaných metod 
poskytujících akceptovatelné výsledky, 
ale především poskytnout uživatelům 
finančních výkazů informaci o těchto 
parametrech a použitých modelech, což 
je i požadavek IFRS 7. 

Realizovatelná finanční aktiva  
(AFS portfolio) 
Současným problémem může být 
vykazování snížení hodnoty (impairment) 
a účtování příslušného snížení hodnoty 
do aktuálního výsledku společnosti. Ceny 
finančních aktiv totiž mohou odrážet 
i současnou nejistotu a nedůvěru spolu  
se sníženou likviditou na trhu, což může  
vést k vykázání ztráty, která ovšem převýší 

S&P 500: historická versus implicitní volatilita

Historická volatilita (30ti denní int.) Implicitní volatilita (index VIX)

S&P 500

Spread: Implicitní volatilita – Historická volatilita

Index VIX měří volatilitu S&P 500, avšak prostřednictvím implicitní volatility opcí na index S&P 500. Rozdíl implicitní volatility oproti historické volatilitě spočívá v 
tom, že implicitní volatilita „hledí dopředu“, ale může obsahovat i marži či obchodní strategii vypisovatele opcí.
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očekávané budoucí kreditní ztráty z daného 
instrumentu (tj. upravené následně při 
případném narovnání podmínek na trhu 
nebo po obnovení důvěry). 

Při snížení hodnoty je vykázána ztráta 
odvozená od reálné hodnoty (pokřivené 
v důsledku tržních turbulencí). V reakci 
na to navrhují někteří komentátoři pro  
dluhové instrumenty zavedení testu  
snížení hodnoty odvozeného od vzniklé 
ztráty (incurred loss), stejně jako je tomu  
u úvěrů a pohledávek. Změny reálné 
hodnoty vyplývající z očekávaných 
budoucích kreditních událostí a ostatních  
tržních faktorů zahrnujících i likviditní 
riziko by byly ponechány jako součást 
vlastního kapitálu, stejně jako pro aktiva 
bez snížení hodnoty.

Tento návrh však naráží na stejné problémy 
jako reálná hodnota, kterou kritizuje. 
Především stanovení vzniklé ztráty je  
stejně subjektivní jako určení reálné  
hodnoty při současných podmínkách. 
Oddělené vykázání vzniklé ztráty 
ve výsledovce a ostatních komponent 
změny reálné hodnoty ve vlastním kapitálu  
povede ke ztížení orientace ve výkazech  
a vzhledem k obtížnosti a subjektivnosti 
určení jednotlivých komponent k prohloubení 
neporovnatelnosti mezi firmami. 

Reálná hodnota je navíc navázána na  
uskutečněné tržní transakce či trží ceny.  
Tato charakteristika dává přednost reálné  
hodnotě před výše uvedeným postupem 
i před vykazováním v historické ceně 
upravené o snížení hodnoty (vzniklou ztrátu).

„Neobchodní“ finanční závazky
Zvláštní a často diskutované je přecenění 
vlastních závazků (například vydaných 
dluhopisů) na reálnou hodnotu (fair value  
option). Za normálních tržních podmínek  
lze přecenění z důvodu změny tržních 
úrokových měr považovat za informaci 
užitečnou pro uživatele finančních výkazů. 
Podává jednak informaci o záměru 
používat tržně oceňovaný nástroj pro 
financování, ale i o skutečně aktuálních 
možnostech tohoto typu financování 
(například možnost získat levnější 
financování při poklesu úrokových měr).

Užitečnost informace o reálné hodnotě 
a vykazování přecenění ve výsledovce 
již není tolik intuitivní, pokud k poklesu 

závazku dojde z důvodu zvýšení kreditního  
rizika společnosti. K poklesu reálné hodnoty 
závazků z důvodu nárůstu vlastního 
kreditního rizika však nedochází izolovaně. 
V praxi totiž toto snížení závazků (a tedy 
zisk) spíše pouze eliminují negativní 
dopad zhoršení situace ve firmě zobrazené 
na aktivní straně bilance. Obvyklý dopad 
nárůstu kreditního rizika je pokles vlastního  
kapitálu (důsledek snížení hodnoty aktiv). 
Tento pokles je však nižší, pokud je firma 

více financována prostřednictvím dluhu. 
Popsanou situaci pomáhá zobrazit ve  
finančních výkazech právě přecenění 
finančních závazků na reálnou hodnotu.

___________________________________
1 Příkladem může být Evropská centrální banka. 

Viz například Fair Value Accounting and Financial 
Stability, Occasional Paper Series No. 13, 2004.
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Závěr
Společnosti mohou hledat zlepšení ve vykazování reálných hodnot v oblastech 

a procesech shrnutých v následující tabulce: 

Problémy při oceňování nelikvidních aktiv

Nezávislost
Ocenění reálnou hodnotou by mělo vycházet od osob nezávislých 

na vykazovaném subjektu.

Nedostatečné 

kontroly

Kontroly ocenění/oceňovacích modelů

Kontrola robustnosti výsledného ocenění, tj. ocenění by nemělo 

být založeno na informaci od jediného zdroje.

Neadekvátní 

procesy

Kontrola „souladu“ s trhem (market conformity checks)

Adekvátnost oceňovacích metodik a dokumentace postupů

Osoby  

a infrastruktura

Kvalifikace zaměstnanců back office

Dostupnost dat

Vlastní prostředí oceňovacích modelů

Reálná hodnota bude patrně hrát při sestavování finančních výkazů stále 

větší roli, stejně tak jako bude stále více vyžadována od investorů spolu s 

dostatečným vysvětlením postupů a parametrů v přílohách.

Nicméně i další oblasti řízení společností by se měly o tuto problematiku 

zajímat. Například i pro různé modely pro měření a řízení tržního rizika je 

důležité znát reálnou hodnotu a faktory limitující její použití. Reálná hodnota 

totiž vstupuje jako jeden z parametrů do modelů pro řízení rizik, které dále 

pracují například s možností likvidace pozic či jejich zajištěním (například 

zaujetím opačné pozice). Opomenutí snížené likvidity, jakožto i dalších 

implicitních faktorů definované reálné hodnoty by mohlo mít negativní dopad 

na celý model řízení rizik.

Vladimír Dvořák
Supervisor

+420 222 123 131
vdvorak@kpmg.cz

Služby pro finanční sektor
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Informační technologie  
v bankovním sektoru  
– nejnovější trendy 
a výzvy
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V loňském roce uskutečnila celosvětová síť členských společností 
KPMG tradiční průzkum zaměřený na hlavní IT systémy a trendy 
v oblasti informačních technologií pro evropské finanční instituce.1 
Výzkumu se zúčastnilo celkem 311 finančních institucí, v převážné 
míře bankovních. Mezi respondenty převažovali s 53 procenty IT 
manažeři, vedoucí manažeři byli zastoupeni 22 procenty, zbývajících 
25 procent připadlo na provozní manažery a ostatní pozice.

Z tohoto rozsáhlého průzkumu jsme 
vybrali pět oblastí s nejzajímavějšími 

výsledky, na něž bychom se chtěli 
podrobněji zaměřit a srovnat je se 
situací v České republice.

Lidské zdroje v IT
IT bude i nadále hrát důležitou roli jako 
klíčová podpora bankovních procesů, 
a proto poptávka po kvalifikovaných IT  
specialistech bude i nadále růst. 45 procent 
respondentů průzkumu se domnívá, že  
počet přijímaných IT zaměstnanců se 
v jejich společnostech do budoucna zvýší,  
52 procent předpokládá, že zůstane stabilní, 
a pouze tři procenta očekávají jeho pokles.  
Nicméně 45 procent společností uvádí, 
že najít v sektoru IT nové zaměstnance 
je obtížné a 23 procent pociťuje nárůst 
konkurence ze strany jiných finančních 
a softwarových společností. 

Situace na českém trhu práce je 
srovnatelná. Řízení lidských zdrojů v IT  

se dostává stále více do popředí, především  
v otázce kvality přijímaných zaměstnanců 
a politiky jejich následného udržení. 
 

Bankovní systémy
Ačkoliv situace na evropském trhu 
centrálních bankovních systémů zůstává  
v posledních letech stabilizovaná, až 
39 procent z dotazovaných zástupců 
bankovních institucí uvedlo, že zamýšlí 
svůj centrální systém v krátkodobém 
horizontu nahradit. Hlavním důvodem 
těchto změn je stáří používaných 
bankovních systémů, které se v průměru 
pohybuje kolem jedenácti let.

Základním pozorovatelným trendem  
v této oblasti je pokračující příklon 
evropských bank k tzv. balíkovým 
řešením. V současné době jej před 
vlastním vývojem upřednostňují již tři 
čtvrtiny respondentů. Potvrzuje to také 
zjištění, že z dotázaných bank, které 
využívají řešení vyvinutá vlastními 

silami, jich 57 procent v příštích dvou 

letech plánuje nasadit nová, ale již 

balíková řešení. Zajímavé také je, že 

bank spoléhajících na vlastní vývoj 

je se svým dosavadním systémem 

nespokojených dvakrát více než těch, 

které využívají balíková řešení.

Vzhledem k historickým okolnostem 

mají banky v České republice na jedné 

straně výhodu v tom, že ve srovnání 

s některými evropskými bankami se 

nemusí potýkat se zastaralými systémy 

z osmdesátých a v některých případech 

až sedmdesátých let. Na druhou 

stranu se musí vypořádat s dědictvím 

rapidního růstu českého bankovního 

sektoru, který s sebou za poslední 

léta přinesl často velmi organický 

a nekontrolovaný vývoj IT prostředí. 

Nepřekvapí proto, že jich většina 

v současné chvíli také buď plánuje 

anebo právě realizuje změnu některého 

ze svých klíčových bankovních systémů.
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Outsourcing
Oblast outsourcingu vnímají respondenti 

průzkumu celkově nejednoznačně. Některé  

evropské banky se většině forem 

outsourcingu vyhýbají, protože se obávají  

ztráty kontroly nad vlastními operacemi,  

odlivu know-how nebo vzniku nadměrné 

závislosti na externích dodavatelích. Jiné 

banky zase zastávají názor, že nejsou IT 

společnostmi a tím, že předají služby jako  

například IT infrastrukturu nebo software  

pro vývoj a provoz do rukou 

specializovaných dodavatelů, budou moci  

snižovat TCO (Total Cost of Ownership) 

a naopak zvyšovat kvalitu svých služeb.  

V celkovém pohledu však za několik 

uplynulých let trend směřuje k tomu, že  

podíl outsourcingu IT služeb na bankovním 

trhu stabilně roste. Velkou roli v tom 
hrají rostoucí komplexita IT produktů a již  
zmíněný příklon bank k balíkovým řešením.

Bankovní trh v České republice zatím  
v oblasti outsourcingu hlavních bankovních 
aplikací za Evropou zaostává. Běžné jsou  
zatím jen standardní dodavatelský model 
nasazování systémů nebo různé formy 
in-sourcingu a skupinových center 
sdílených služeb. 

Vedení transformačních 
IT projektů
Novému bankovnímu trhu vládnou 
netrpěliví zákazníci, kteří rapidně mění 
své požadavky a chtějí mít kontrolu nad 
všemi svými službami přes Internet 

v režimu 24/7. Aby na tomto trhu evropské  

banky obstály, čeká mnoho z nich změna  

jejich hlavních systémů. Takto významné  

změny si vyžádají rozsáhlé transformační 

projekty, které se dotknou prakticky 

všech hlavních aspektů podnikání na  

bankovním trhu. Kromě již zmíněných 

faktorů tak bude úspěch té které banky 

významně záviset na schopnosti takové 

projekty řídit.

Mezi hlavní problémy, s nimiž se 

respondenti při práci na IT projektech 

setkávají, patří podle 56 až 60 procent  

z nich měnící se a nejasně specifikované 

funkční požadavky. Nedostatek adekvátních 

zdrojů trápí 46 procent zúčastněných bank.  

Většina respondentů uvádí, že očekávané  

„Bankovní trh v České republice 
zatím v oblasti outsourcingu 
hlavních bankovních aplikací 
za Evropou zaostává.“
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Závěr
Zástupci bankovních institucí, kteří se zúčastnili průzkumu, většinou očekávají v 
blízké budoucnosti relativně stabilizovaný trh. Za nejstabilnější oblast jich pak 70 
procent považuje retailové bankovnictví. Naproti tomu 55 procent dotázaných 
předpokládá růst podnikového bankovnictví.

Lze pochopitelně očekávat, že v následujících letech se evropského bankovního 
trhu nějakým způsobem dotknou celkové zpomalení tempa růstu ekonomiky a 
úvěrová krize navazující na americkou hypoteční krizi. Předpokládá se však, že 
český bankovní trh to nijak zásadně neovlivní. Banky působící na českém trhu 
se stále ještě nacházejí ve fázi, kdy západoevropské bankovnictví dohánějí a v 
celé řadě služeb a produktů mají stále kam růst. To však nic nemění na faktu, že 
investovat se má spíše v období vyšších zisků než během recese. České banky by 
proto měly zásadní investice do rozvoje svého IT prostředí realizovat v následujících 
dvou až třech letech. 

Jan Krob
Senior Advisor

+ 420 222 123 965
jkrob@kpmg.cz

Řízení rizik a poradenské služby

Michal Pobuda
Manager

+420 222 123 957
mpobuda@kpmg.cz

Řízení rizik a poradenské služby

překročení rozpočtu určeného na projekt 
implementace hlavního bankovního 
systému se bude pohybovat od 40 až do  
70 procent. Za hlavní důvody těchto  
předpovědí uvádějí zejména nedostatečné 
schopnosti interního projektového vedení 
stanovit realistický rozpočet a uřídit 
dodavatele a náklady implementace. Při  
plánovacím procesu se často výrazně 
podceňuje objem zákaznických úprav řešení 
a také úsilí, které je nezbytné věnovat 
na zaškolení a nutné organizační změny.

Na rozdíl od západní Evropy se banky 
v českých podmínkách kromě výše 
popsaných problémů potýkají také 
s tím, že různí interní i externí odborníci 
nemají dostatečné zkušenosti s takto 
rozsáhlými IT projekty na lokálním trhu.  
Ve spojení s nepříliš pozitivním business 
case to pak banky často odrazuje od  
zásadních rozhodnutí. Vysvětlení se skrývá 
zejména ve velikosti českého trhu a jeho 
historickém vývoji.

Výkonnost a kvalita v IT
Ukazatele uplatňované pro měření kvality  

a výkonnosti IT aktivit příliš nezohledňují 

konečné uživatele. Jen velmi málo 

společností totiž mezi nimi provádí 

pravidelné průzkumy spokojenosti. Rovněž  

SLA dohody s businessem (Service Level  

Agreements) nejsou pro většinu 

společností běžné, o čemž svědčí pouze 

necelých 50 procent respondentů, kteří 

uvedli, že u nich tyto dohody v nějaké 

podobě existují. Na druhou stranu více  

než 70 procent dotazovaných organizuje 

speciální jednání mezi zástupci IT 

a obchodních odděleních.

Řízení lidských zdrojů a projektový 

management – to jsou oblasti, u nichž 

respondenti vidí největší potenciál pro 

zlepšení. V případě lidských zdrojů to 

koresponduje se situací na trhu práce 

a s potřebou získat a udržet kvalitní IT  

specialisty. Důraz na projektový 

management v IT pak vychází zejména 

z potřeby řídit prioritizaci a výběr nově 

vyvíjených funkcí s ohledem na požadavky  

a možnosti společnosti a hlavně 

na stupňující se tlak businessu na vývoj 

nových funkcí, které by podporovaly 
nové zákaznické produkty.

Výkonnost IT je ve finančních institucích 
v České republice na rozdílné úrovni. 
Zatímco některé společnosti již podporují 
business na bázi řízených IT služeb 
s definovanou a měřenou kvalitou, některé 
jsou stále ve fázi adaptace základních 
principů řízení změn a incidentů a řízené  
dodávání IT služeb je prioritou ve  
střednědobé strategii. Většina společností 

je dnes už ve stavu, kdy mají uzavřeny 
SLA dohody o kvalitě dodávaných klíčových  
IT služeb (zejména na úrovni jejich  
dostupnosti), ale procesy IT governance 
podporující kvalitu dodávky jsou velmi 
„čerstvé“ a „nezažité“. Společnostem 
v celé řadě případů nechybí teorie 
a analýzy, ale praxe a aktivní zapojení 
vlastních pracovníků.

___________________________________
1 KPMG Systems Survey 2007. Banks, Fund 

Administration and Life Insurance Companies
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Úvěrová krize – vynakládá 
vaše společnost peníze na 
projekty rozumně?



28  téma tohoto vydání – Služby pro finanční sektor téma tohoto vydání – Služby pro finanční sektor  29

listopad 2008 Horizonty

Světové ekonomiky jsou ve srovnání s předchozími lety buď na 
pokraji recese, nebo zažívají pomalejší růst. Proto se zdá, že si 
všichni obrazně řečeno utahují opasky. Podniky se snaží omezovat 
své náklady a zlepšovat ziskovost, aby dokázaly čelit očekávaným 
poklesům prodeje. Existují ale i quick wins – jednoduše 
realizovatelná opatření, která mají významný a rychle viditelný 
dopad na zlepšení procesu?

Obecně se ví, že jak strategické, tak IT  
projekty se často dokončují se  

zpožděním, překračují rozpočet, neodpovídají  
specifikaci nebo nepřinášejí plánovaný 
přínos. V posledním mezinárodním 
průzkumu celosvětové sítě členských 
společností KPMG, který se týkal řízení 
IT projektů, 49 procent respondentů 
uvedlo, že za uplynulých 12 měsíců došlo 
u jejich projektu k nejméně jednomu 
selhání. Projektová selhání a další případy, 
které nebyly označeny jako selhání, mají 
dopad jak na ziskovost, tak na cash flow.

Když nastane nepříznivé období 
a společnosti se snaží snížit náklady a zlepšit 
cashflow, výdaje na projekty patří mezi 
první oblasti, na které se zaměří. Co lze 
tedy krátkodobě dělat pro to, aby se 
minimalizovalo riziko selhání projektu 
a zlepšila se výkonnost společnosti?

Stanovení základny  
pro projekty
Pokud zvažujete své možnosti, je důležité, 
abyste pochopili svou současnou situaci.  

Klíčové manažerské informace o portfoliu 

projektů společnosti nejsou často 

k dispozici nebo jsou nepřesné. Stanovení  

základny je proto prvotním východiskem. 

Je možné, že budete muset začít 

prognózami a odhady, neboť vaše 

společnost nemusela začlenit určitá 

kritéria do výkazů o projektech. Řada 

společností například neshromažďuje 

údaje o nákladech na interní projektové 

zdroje – nezbývá tedy než pracovat 

s nominální interní hodinovou sazbou 

osob, které budou na projektu pracovat.

Při vytváření základny je třeba pokrýt 

zejména následující:

• Identifikátory projektu: kód projektu, 

číslo projektu, název projektu;

• Informace o projektu: vlastník 

projektu, vedoucí projektu atd.;

• Počáteční cíle projektu: datum 

zahájení projektu, datum dokončení 

projektu, rozpočet projektu 

(s oddělením interních a externích 

nákladů), plánovaný přínos pro firmu, 

plánovaná úroveň služeb pro třetí strany, 

závislost na jiných projektech atd.;

• Výkonnost projektu (performance): 

stav projektu v klíčových milnících,  

kvantifikace závažných zpoždění, 

skutečné náklady vztažené 

k plánovanému rozpočtu (s oddělením 

interních a externích nákladů), výkonnost  

projektových vedoucích a projektových 

týmů ve srovnání se stanovenými 

KPI (klíčové indikátory výkonnosti 

– key performance indicators), 

výkonnost a kvalita dodávek v činnostech 

třetích stran ve srovnání s dohodami 

o SLA (úroveň poskytovaných služeb  

– service level agreements); 

• Revidované projektové cíle: nové 

datum dokončení, odhadované náklady 

na dokončení a celkové očekávané 

náklady (interní i externí), revidované 

SLA, případně OLA (úroveň poskyto-

vaných služeb interních dodavatelů 

– Operation Level Agreement), 

revidované obchodní přínosy, dopady 

na cíle jiných projektů, nové vazby 

a závislosti na jiné projekty atd.
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Shromažďování a skládání těchto podkladů 

dohromady může být obtížné, ale poskytne  

vám neocenitelné srovnatelné informace  

napříč celým portfoliem projektů 

společnosti. Odměnou za vytrvalost při 

shromažďování a vytěžování získaných dat 

vám budou cenné indicie identifikující:

• Projekty bez disponibilního rozpočtu 

nebo bez obchodního odůvodnění 

(business case), či projekty, pro něž 

již obchodní odůvodnění neplatí.

• Projekty označené za „strategické“, 

jejichž očekávaný reálný přínos pro 

společnost je však malý nebo žádný.

• Projekty, které nedosahují standardní 

(nastavené) KPI, jako jsou například 

včasné dodání nebo dodržení rozpočtu.

• Třetí strany – poskytovatelé služeb, 

které nesplňují své SLA.

• Třetí strany – poskytovatelé služeb,  

u nichž se očekává výrazné překročení 

jejich rozpočtových nákladů.

• Projektové náklady, které jsou 

schváleny na chybný projekt.

• Skutečné náklady na projekt se 

zohledněním interních zdrojů  

– obchodní přínos projektů se tak 

často stává diskutabilní.

• Celkové odhadované náklady 

na dokončení.

• Projekty, které se překrývají v rozsahu 

– včasná identifikace překryvů 

v projektech často napomáhá 

optimalizovat potřebné zdroje jejich 

harmonizací nebo sloučením.

• Projekty, pro které nebyly dodrženy 

standardní metody řízení projektů 

(pokud jsou ve společnosti 

nadefinovány).

• Špatně fungující projektové týmy 

nebo nedostatek podpory ze strany 

vedení společnosti.

• Porovnání výkonnosti společnosti 

na projektech oproti standardům 

v dané oblasti.

Implementace procesu 
přechodného řízení portfolia
Implementovat procesy a nástroje, 

podpořené vhodným transferem znalostí  

(například školením), které by podporovaly 

robustní mechanismy řízení portfolia 

projektů, je dlouhodobý proces. Je 

neobyčejně obtížné tímto krokem 

dosáhnout rychlých přínosů (tzv. quick wins). 

Oproti tomu proces přechodného řízení 
portfolia umožní vedení společnosti, 
aby dosahovalo úspor v nákladech nebo 
krátkodobě odložilo výdaje. Současně 
ale může prosazovat základní změny 
v chování projektových týmů. Přehled 
nad průběhem a stavem projektů, 
který vedení společnosti získá, a jejich 
aktivní kontrola pomohou projektovým 
vedoucím a týmům uvědomit si, že 
průběh projektu je přísně sledován.

Po vytvoření základny řízení projektového 
portfolia je nezbytné kontinuálně aktualizovat 
dostupné informace o projektech, aby mohl  
management provádět kvalifikovaná 
rozhodnutí buď o celém portfoliu, nebo  
o jednotlivých projektech a programech. 
Vedoucí projektů by měli pravidelně 
aktualizovat výše uvedená klíčová data  
– tento proces by měl být podpořen 
použitím automatizovaného nástroje. 
Management pak může sledovat vývoj 
projektu vzhledem k předem daným 
milníkům a plnění rozpočtu a může být 
včas varován o potenciálních problémech 
a rizicích. Nemá-li společnost vhodný 
nástroj, lze krátkodobě využít nástroje 
kancelářských balíků – například 
Microsoft Excel nebo Access.

„Po vytvoření základny řízení 
projektového portfolia je nezbytné 
kontinuálně aktualizovat dostupné 
informace o projektech.“
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Závěr
Existují krátkodobé přínosy, kterých lze dosáhnout tím, že budete pečlivě 

kontrolovat své projekty a přijímat určitá nesnadná rozhodnutí. Tím sice 

přispějete ke zlepšení krátkodobé výkonnosti společnosti, ale nevyřešíte 

hlavní příčiny nedostatečného řízení projektů a jejich výkonnosti. Aby 

se společnosti vyhnuly důvěrně známé kritice, že se projekty dokončují 

opožděně, překračují rozpočet, nerealizují se přínosy a nikdy nepřekročí 

původní očekávání, musí se především zabývat svým základním přístupem 

k tomu, jak řídí své individuální i společné projekty. 

David Scott
Partner

+ 420 222 123 949
dscott5@kpmg.cz

Řízení rizik a poradenské služby

Je rovněž třeba brát v potaz, že některé  
údaje mohou být subjektivní a vzhledem 
k tomu, že vedoucí projektu mívají 
tendence k přehnanému optimismu 
co se týče predikcí v dosahování cílů 
a plnění termínů. Dobrým kontrolním 
mechanismem pro ověření spolehlivosti 
podkladů a přesnosti odhadů je 
provádění pravidelných nezávislých 
prověrek vhodného vzorku získaných 
projektových ukazatelů.

Realizace  
krátkodobých přínosů
Co je dále třeba udělat v případě, že již  
máte stanovenou základnu a mechanismy 
pro monitorování?

Management musí u každého projektu  
jednotlivě přehodnotit jeho 
„životaschopnost.“ Je třeba vzít v úvahu 
tyto klíčové otázky:

• Opravdu tento projekt ještě 
potřebujeme a musí být dokončen 
v plánovaném čase? Může být odložen?

• Má projekt pro společnost stále 
obchodní přínos? 

• Jaká je návratnost investic (Return 
On Investment, ROI) a doba 
návratnosti pro každý projekt 
v porovnání s ostatními projekty 
v rámci celého portfolia?

• Jsou náklady řízeny efektivně?

• Můžeme částečně nebo úplně 
sloučit překrývající se projekty?

• Jsou projekty, které jsme označili 
za „strategické“, opravdu 
strategické?

• Řídíme třetí strany – poskytovatele 
služeb – efektivně?

• Je pravděpodobné, že dosáhneme 
plánovaných přínosů? Stane se tak 
v plánovaném časovém horizontu?

Jakmile nalezneme odpovědi na uvedené  
otázky, je čas přijmout některá 
obtížná rozhodnutí. Management musí 
rozhodnout, zda projekt odložit, sloučit 
jej s jiným nebo ho zrušit. Takové změny 
pravděpodobně způsobí určitý rozruch 

v projektových týmech. O poznání snazší      
úloha bude při zlepšování výkonnosti 
třetích stran. Vyvíjení nátlaku na zlepšení  
výkonnosti nebo snížení nákladů na  
služby poskytované třetími stranami může 
mít rychlý a pozitivní účinek. V obou 
případech však cíl zůstává stejný – snížení 
nákladů, zlepšení cashflow, dosahování 
větších přínosů.

Dlouhodobější pohled
Z dlouhodobějšího pohledu se musí 
společnost snažit, aby své portfolio 
projektů řídila jako celek a přispívala tak 
k optimalizaci investic a vyvažování rizik 
a přínosů. Existuje celá řada opatření, 
která je třeba na této cestě učinit. Některé 
společnosti v tom budou přirozeně 
efektivnější, jiné méně. Přijímaná opatření 
by měla směřovat k:

• vybudování stabilního a efektivního 
oddělení řízení projektů,

• zavedení a kontinuální zlepšování 
metodiky řízení projektů,

• vzdělávání projektových týmů 
a vedoucích, zvážit možnosti jejich 
certifikace či akreditace,

• jasné definici cílů a KPI pro všechny 
úrovně projektových týmů, které 
budou v souladu nejen se splněnými 
projektovými ukazateli, ale také 
s plánovanými přínosy projektů,

• identifikaci, pořízení a nasazení 
vhodných nástrojů a šablon 
pro podporu řízení projektů 
a projektového portfolia.

 

Všechny tyto klíčové složky umožní 
společnosti dosáhnout takové vyspělosti 
procesů řízení portfolia projektů, která 
zajistí udržitelné zvyšování její obchodní 
hodnoty. Vaše společnost by si proto 
měla položit následující otázky: kde se 
nacházíme nyní, kam se chceme dostat 
a kdy a jak se tam dostaneme.
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Skupinová registrace  
k dani z přidané hodnoty  
– vymezení členů skupiny

Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů přibyl do zákona 
o dani z přidané hodnoty institut tzv. skupinové registrace, 
který umožňuje, aby skupina spojených osob vystupovala 
pro účely DPH jako jeden plátce daně. Přestože novela 
vstoupila v platnost již 1. ledna 2008, podle oficiálního výkladu 
Ministerstva financí ČR může být skupina zaregistrována 
nejdříve od 1. ledna 2009.
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Pokud chce být skupina registrována od  
1. ledna 2009, je nutné, aby přihlášku 

k registraci skupiny podala nejpozději 
do 31. října 2008. V případě, že se tak 
k 31. říjnu 2008 nestalo, může být skupina 
registrována nejdříve od 1. ledna 2010. 

Vymezení členů skupiny
V souvislosti s podáním přihlášky je 
klíčové vypořádat se s definicí osob, 
které mohou být do skupiny zahrnuty. 
Podle zákona o DPH mohou skupinu 
utvořit kapitálově či jinak spojené osoby 
se sídlem či provozovnou v tuzemsku.

V souvislosti s vymezením kapitálově 
spojených osob se poměrně dlouho 
diskutovalo, zda mohou skupinu vytvořit  
dvě dceřiné společnosti vlastněné stejnou  
mateřskou společností, aniž je do skupiny 
tato mateřská společnost zahrnuta. Podle  
našeho názoru lze ze znění příslušných 
ustanovení zákona o DPH dospět k závěru,  
že skupinu mohou také vytvořit samotné 
dceřiné společnosti. Nezahrnutím mateřské 
společnosti do přihlášky ke skupinové 
registraci totiž dceřiné společnosti neztrácejí  
statut vzájemné kapitálové propojenosti. 
Zástupci Ministerstva financí ČR však  
tento výklad odmítli a svůj názor nezměnili 
ani přes pozitivní závěr právní analýzy 
Ústavu státu a práva Akademie věd 
České republiky.

Při strukturování skupiny je nutno počítat  
s praktickým omezením, které zabraňuje 
tomu, aby byly dvě sesterské společnosti 
samy o sobě považovány za kapitálově 
spojené osoby. 

Jinak spojené osoby
V případě, kdy u dvou sesterských 
společností není možné dosáhnout 
vytvoření skupiny prostřednictvím jejich  
kapitálového propojení, nabízí se alternativní 
přístup prostřednictvím tzv. jinak spojených  
osob, tj. osob, kdy se jedna fyzická osoba 
podílí na vedení více společností. V případě 
existence osoby, která je členem 
představenstva nebo je jednatelem dvou 
sesterských společností, je možné poměrně  
bez komplikací se vyhnout výše uvedenému 
omezení a skupinu vytvořit. 

V případě finančních institucí je nicméně 
z regulatorních důvodů v řadě případů 

nemožné dosáhnout takového propojení 
prostřednictvím členů představenstva. 

Jako alternativa se tak nabízí využití závěrů 
plynoucích z judikatury Nejvyššího 
správního soudu, podle kterých se 
na vedení společností podílí nejenom 
členové statutárního orgánu nebo osoby,  
které vykonávají jeho funkci (jednatel 
společnosti s ručením omezeným nebo  
člen představenstva akciové společnosti 
či družstva), ale také členové dalších 
obligatorních orgánů, například dozorčí 
rady nebo kontrolní komise, a členové 
fakultativně zřizovaných orgánů, například 
generální ředitel.

Přípustnost výše uvedeného alternativního 
přístupu, tj. propojení prostřednictvím 
členů dozorčí rady či za určitých podmínek 
propojení prostřednictvím vrcholového 
managementu, potvrdilo Ministerstvo 

financí ČR v pokynu, který byl zveřejněn 
17. září 2008 na webových stránkách 
ministerstva1. 

Za osoby podílející se na vedení je podle  
pokynu ministerstva možno považovat  
i členy dozorčích rad či členy fakultativně 
zřizovaných orgánů za podmínky, že jde 
o orgán předvídaný stanovami a že člen 
orgánu má podle stanov společnosti  
podstatný vliv na hospodaření společnosti. 
Oprávnění prokazuje příslušná osoba 
mandátní (manažerskou) smlouvou. Podle  
ministerstva však pod pojmem vedení 
pro účely skupinové registrace nelze 
rozumět vedení jednotlivých úseků 
nebo pracovních týmů ve společnosti.

___________________________________
1 Informace ke skupinové registraci č.j. 

18/57688/2008-181 Uplatňování zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), v:  
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846B-
14E59DD2/cds/Infor_skupinova_reg.pdf

Závěrem – praktické dopady
Při vyřizování žádostí o skupinovou registraci se finanční úřady budou pokynem 
Ministerstva financí s největší pravděpodobností řídit. Z praktického pohledu 
je tak vhodné při registraci dvou sesterských společností zvážit jejich propojení 
prostřednictvím osob podílejících se na jejich vedení, což by mělo zahrnovat 
nejenom členy představenstva a jednatele, ale i členy dozorčích rad či některé členy 
vrcholového vedení. 

Tomáš Havel
Tax Supervisor

+ 420 222 123 615
thavel@kpmg.cz

Daňové poradenství

Petr Potomský
Manager

+ 420 222 123 405
ppotomsky@kpmg.cz 

Daňové poradenství
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Diskriminační zdanění  
v České republice

Česká republika v současné době čelí dvěma řízením před 
Evropskou komisí, která se týkají diskriminačního zdanění 
zahraničních penzijních fondů a diskriminačního zdanění 
dividend vyplácených mateřským společnostem na Islandu. 
Přestože první řízení probíhá již více než rok a je již ve své 
druhé fázi, Česká republika zatím nezjednala nápravu. Pokud 
se tak nestane, spor se může dostat k Evropskému soudnímu 
dvoru do Lucemburku. Naproti tomu v případě druhého řízení 
již Česká republika podniká kroky k nápravě. Toto diskriminační 
zdanění proto pravděpodobně odstraní změna legislativy.

Vstupem do Evropské unie (dále jen EU)  
v roce 2004 se Česká republika mimo 

jiné zavázala, že bude respektovat právní  
normy Evropského společenství (dále 
jen ES), včetně norem daňových. Pokud  
kterýkoli z členských států EU poruší  
ustanovení komunitárního práva, existuje 
několik možností, jak jeho dodržování na  
členském státu vynutit. Jednou z nich je 
i řízení zahájené Evropskou komisí podle  
čl. 226 Smlouvy o založení Evropského 
společenství (SES), kterému momentálně 
čelí Česká republika, a to hned ve dvou 
případech diskriminačního zdanění.

Diskriminační  
zdanění zahraničních 
penzijních fondů
26. června 2008 vydala Evropská komise 
tzv. odůvodněné stanovisko, a zahájila 
tak proti České republice další fázi řízení  
v otázce diskriminačního zdanění 
zahraničních penzijních fondů. České 
republice byla stanovena dvouměsíční 

lhůta k podání vysvětlení, která však  

bezvýsledně uplynula. Tímto zdaňováním 

Česká republika brání volnému pohybu 

kapitálu, což je jedna ze základních 

svobod zakotvených ve Smlouvě 

o založení Evropského společenství 

(SES), konkrétně v článcích 56 a 40.

Diskriminačnímu řízení před Evropskou 

komisí z téhož titulu čelí v současné 

době i Dánsko, Španělsko, Litva, 

Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 

Slovinsko, Švédsko, Itálie, Finsko, 

Německo, Estonsko a Rakousko. Itálie,  

Španělsko, Portugalsko a Česká republika  

jsou již ve fázi odůvodněného stanoviska.

V čem diskriminace 
podle EK spočívá?
Podle českých předpisů podobně jako 

i v ostatních výše uvedených zemích 

mají místní penzijní fondy možnost využít 

buď osvobození od daně nebo vrácení 

srážkové daně na dividendy či úrokové 

platby z domácích investic. Oproti tomu  
zahraniční penzijní fondy nemají vždy 
nárok na osvobození od daně ani na  
vrácení srážkové daně z dividend 
a z úrokových plateb z investic uplatněných 
podle smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Jak se zdaňují penzijní 
fondy v ČR
Penzijní fondy jsou akciové společnosti, 

tedy právnické osoby, a proto se řídí 

všemi daňovými zákony jako ostatní 

právnické osoby. V některých těchto 

zákonech o povinnostech poplatníků 

nebo plátců příslušných daní jsou však 

uvedena speciální ustanovení, která 

platí pouze pro penzijní fondy.

Podle § 21 odst. 3 zákona o daních z příjmů  

(dále jen ZDP) se příjmy českého penzijního 

fondu zdaňují pětiprocentní sazbou daně. 

Tato sazba daně se vztahuje na základ daně 

snížený o položky podle § 34 ZDP, který 

se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.
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Z hlediska daně z příjmů právnických osob 
jsou důležité hlavně dvě skutečnosti, které 
jsou předmětem šetření Evropské komise:
1. Penzijnímu fondu je jako každému 

jinému subjektu z dividend stržena 
srážková daň ve výši 15 procent, 
avšak na základě § 36 odst. 6 ZDP je  
mu tato daň vrácena formou započtení 
na celkovou daňovou povinnost. 

2. Pokud penzijnímu fondu plynou úrokové  
příjmy například z dluhopisů, nezaplatí 
z nich žádnou daň, neboť tyto příjmy 
jsou vyňaty ze základu daně.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud 
výše zmíněné dva druhy příjmů plynou 
českému penzijnímu fondu, pak z nich 
efektivně nezaplatí vůbec žádnou daň. 

Rozdíl však nastane v případě, kdy bude  
český penzijní fond investovat do  
zahraničních dluhopisů či mu poplynou 
zahraniční dividendy z některé z výše 
uvedených zemí, které rovněž diskriminují 
penzijní fondy, nebo v případě, že 
zahraniční penzijní fond investuje v ČR. 
V zahraničí, kde penzijní fondy investují, 
jim je sražena srážková daň jak z úroků 
z dluhopisů, tak z dividend, přičemž 
tuto daň nelze nijak nárokovat zpět.

Co to v praxi znamená? 
Na základě smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění byla srážková daň penzijním 

fondům investujícím v některé z výše 

uvedených zemí, proti kterým vede 

Evropská komise řízení, stržena 

z úrokových příjmů i z dividend. Zákon 

ale neumožňuje žádný způsob, jak tuto 

daň získat zpět. Praktickým důsledkem 

je, že na jedné straně jsou po novele 

tyto diskutované příjmy vyloučeny 

ze základu daně, na druhou stranu si 

penzijní fondy nemohou nárokovat daň 

zaplacenou z týchž příjmů v zahraničí, 

která se pak pro penzijní fondy v ČR 

stává daňově neuznatelným nákladem 

na základě § 25 odst. 1 písm. i) ZDP.

Diskriminační zdanění 
dividend vyplácených 
zahraničním mateřským 
společnostem
Evropská komise zahájila 31. ledna 

2008 proti České republice řízení týkající  

se diskriminačního zdanění dividend, 

které vyplácejí české dceřiné společnosti 

svým zahraničním matkám. Evropská 

komise v tomto případě rozporuje pouze  

výplatu dividend mateřským společnostem 

se sídlem na Islandu. Podívejme se nyní, 

proč tomu tak je.

V rámci Evropské unie platí směrnice 

č. 90/435/EHS o společném systému 

zdanění mateřských a dceřiných 

společností. Cílem této směrnice je 

osvobodit od srážkových daní dividendy 

stejně jako i jiné formy rozdělování zisku  

vyplácené dcerami matkám, a předejít 

tak dvojímu zdanění na úrovni mateřské  

společnosti. Podle směrnice je podmínkou  

tohoto osvobození splnění předpokladu, 

že má mateřská společnost po dobu  

nejméně dvou let alespoň 20procentní 

majetkovou účast v dceřiné společnosti. 

Aby bylo možné rozšířit výhody směrnice, 

měl by se tento minimální podíl postupně 

snížit z původních 25 procent až na  

10 procent. Česká republika tak učinila  

a v současné době vyžaduje dle 

ustanovení § 19 odst. 3 ZDP majetkovou 

účast na základním kapitálu alespoň 10 

procent nejméně po dobu 12 měsíců.

Česká republika tedy tuto směrnici 

implementovala, avšak s platností pouze 

pro členské státy EU, nikoli pro státy 

Evropského hospodářského prostoru 

(EHP), kam patří i Island. Dividendy 

vyplácené na Island podléhají srážkové 

dani ve výši 15 procent bez ohledu 

na majetkovou účast. Vzhledem k tomu, 

že Česká republika je členem nejen EU, 

ale i EHP a v článcích 31 a 40 v Dohody 

o EHP je podobně jako v SES zakotvena 

svoboda usazování a svoboda volného 

pohybu kapitálu, ČR tak není oprávněna 

členské státy EHP znevýhodňovat 

oproti členským státům EU. 

„V současné době je v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR návrh 
novely zákona o daních z příjmů, 
který by měl toto diskriminační 
zdanění odstranit.“
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Závěr
Všechny členské státy uplatňují při zdaňování penzijních fondů jiná pravidla než 
při zdaňování společností. Evropská komise proto posuzuje zvlášť případnou 
diskriminaci při zdanění penzijních fondů a zvlášť diskriminaci při zdaňování 
společností jako takových, tj. mimo penzijní fondy. 

Evropská komise má velkou šanci na úspěch ve všech momentálně rozjednaných 
kauzách, které se týkají diskriminačního zdanění dividend a úrokových plateb, a to 
zejména díky rozsudku ESD v případu Denkavit (C-170/05), v němž ESD potvrdil, 
že dividendy vyplácené do zahraničí nemohou být předmětem vyššího zdanění 
ve státě zdroje, tj. ve státě, z něhož se dividendy platí, než dividendy domácí. 

V souvislosti s tímto výrokem však vyvstává otázka, zda má na diskriminaci nějaký 
vliv skutečnost, že společnosti, která je diskriminována ve státě zdroje příjmů, 
je umožněno započíst si sraženou daň ve státě její rezidentury. V současné 
době Evropská komise zaujala stejný přístup jako soud Evropského sdružení 
volného obchodu v případě Fokus Bank (E-1/04), který výslovně řekl, že z hlediska 
případné diskriminace nerezidentů není relevantní, zdali jim je ve státě rezidentství 
umožněn zápočet daně. Vzhledem k existenci těchto dvou průlomových judikátů 
považuji úspěch Evropské komise v probíhajících diskriminačních řízeních téměř 
za jistý. Je tedy pouze otázkou času, kdy členské státy, jež v současné době 
diskriminaci připouštějí, uvedou svou legislativu do souladu se zásadami práva ES.

Řízení o porušení povinností dle čl. 226 SES můžeme rozdělit do následujících fází:

1. Neformální fáze před sporem: členský stát dostane příležitost vysvětlit svůj 
postoj k věci a možnost dosáhnout dohody s Komisí. 

2. Administrativní fáze se dělí na dvě části: 

a) jestliže se věc na základě předchozího jednání nevyjasní, Komise 
zašle státu formální upozornění týkající se konkrétního porušení práva; 
členskému státu je pak poskytnuta lhůta k podání vysvětlení, pokud 
se nejedná o urgentní případy; délka této lhůty není nikde stanovena 
(obvykle dvouměsíční), závisí tedy pouze na rozhodnutí Komise;

b) jestliže ani po předchozích vyjednáváních není věc vyřešena a je 
tedy jasné, že členský stát nesouhlasí s názorem Komise, je vydáno 
odůvodněné stanovisko; to musí obsahovat přesnou specifikaci jednání 
státu s odůvodněním jeho protiprávnosti a zároveň v něm musí být 
stanovena lhůta, ve které je členský stát povinen porušování práva ukončit.

3. Soudní fáze: Komise může podat proti členskému státu žalobu na porušení 
povinnosti k Soudnímu dvoru. Komise není povinna takovou žalobu podat, 
záleží na jejím uvážení.

Hana Skalická
Tax Specialist

+ 420 222 123 468
hskalicka@kpmg.cz

Daňové poradenství

V současné době je v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR návrh novely 

zákona o daních z příjmů, který by měl 

toto diskriminační zdanění odstranit. Pokud 

bude tato novela schválena, rozšíří se  

osvobození dividend vyplácených mateřské  

společnosti také na státy EHP – Island  

a Norsko. Odlišný přístup k Lichtenštejnsku 

jakožto dalšímu smluvnímu státu EHP se  

zdůvodňuje skutečností, že Lichtenštejnsko 

v současné době není ochotno k výměně 

informací, která by České republice zajistila  

odpovídající daňový dohled. Evropská  

komise proto ve vztahu k Lichtenštejnsku 

neshledala důvod diskriminace.

Zamýšlená novela by měla nabýt účinnosti 

1. ledna 2009. Pokud se tedy schválí, 

nebude tento druh diskriminace ve vztahu 

k Islandu a Norsku nadále pokračovat.

Doporučení pro praxi
V současné době tedy všechny zahraniční 
penzijní fondy, které jsou podrobeny 
diskriminačnímu zdanění, mohou 
s odkazem na základní svobody EU žádat  
o vrácení daně za veškeré příjmy z úroků  
z dluhopisů, dividend a příjmů z nemovitostí 
za období po vstupu ČR do EU, tj. po  
1. květnu 2004. V případě neochoty 
příslušných úřadů sraženou daň vracet 
je třeba se proti jejich rozhodnutí odvolat, 
případně spor dovést až k Evropskému 
soudnímu dvoru (ESD). 

České penzijní fondy, které mají za období 
po vstupu ČR do EU příjmy z úroků 
z dluhopisů či dividend z některého ze  
států, který rovněž čelí kritice EU za  
diskriminaci penzijních fondů,  mohou 
také v příslušném státě žádat o vrácení 
daně sražené z těchto příjmů. V případě 
neochoty příslušných úřadů sraženou 
daň vracet je nutné efektivně se bránit 
(podat odvolání), či spor dovést až k ESD.

Zároveň s žádostí o vratku sražené daně 
bychom penzijním fondům doporučili, 
aby o svém nároku informovali Evropskou 
komisi, neboť ta je oprávněna na členský 
stát podat žalobu přímo k ESD, což je 
mnohem rychlejší a jistější způsob, než 
kdyby se o totéž snažil jednotlivec.
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