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Úvodní slovo
Romana Benešová, partnerka odpovědná za poradenství ve finančním řízení

Finanční svět se pomalu vzpamatovává z dopadů finanční krize a zároveň 
hledá recepty, jak na ni reagovat a také jak jí do budoucna předejít. Základním 
předpokladem úspěšné strategie je přizpůsobit se především novým 
podmínkám, které v sektoru finančních služeb po skončení krize nastanou. 

V úvodním článku se Brendan Nelson, 

partner odpovědný za služby pro finanční 

sektor v rámci celosvětové sítě 

poradenských společností KPMG, zamýšlí 

nad některými základními trendy, kterým 

by se finanční instituce měly do budoucna 

věnovat – zaměřit se na obnovu dobrého 

jména a důvěry, posilovat svou značku, 

efektivněji řídit náklady, optimalizovat 

obchodní model. Finanční instituce by se 

dále měly zaměřit na zajištění 

dostatečného kapitálu a likvidity, získat 

a udržet si kvalitní pracovníky a rozvíjet 

nové produkty a trhy. 

Na pozadí celosvětové situace analyzuje 

Pavel Závitkovský situaci českých 

finančních institucí. Banky sice zpřísnily 

pravidla pro poskytování nových úvěrů, 

zrevidovaly své úvěrové směrnice 

a aktualizovaly hodnocení klientů. 

Rostoucí nezaměstnanost, krachy 

podniků, nejistá politická situace a hrozící 

vysoký schodek veřejných financí však 

mohou dosavadní pozici bank a pojišťoven 

změnit a narušit jejich zatím dobré 

hospodářské výsledky a výkonnost. 

Vyrovnat se s pokračující ekonomickou 

recesí a jejími negativními důsledky – to 

bude jejich hlavní úkol pro rok 2010.

Krize postihla ve zvýšené míře bankovní 

instituce, ale ani pojišťovny se jejím 

dopadům nevyhnuly. Vladimír Veleba 

srovnává situaci pojišťoven, které 

poskytují životní a neživotní pojištění, 

a analyzuje jejich odlišné postavení 

na českém pojistném trhu. 

Řízení rizik se někdy bohužel chápe jen 

jako dodržování předpisů, které 

společnosti nepřináší žádnou přidanou 

hodnotu. Události ve finančním sektoru 

za poslední dva roky ukázaly, že je to 

velký omyl. Finanční krizi z velké části 

způsobilo právě nedodržování základních 

principů pro řádné řízení rizik. Je proto 

nesmírně důležité, aby odpovědní 

manažeři chápali povahu rizik, kterým 

jejich společnost čelí, a řídili je pomocí 

řádně nastavených interních procesů 

a kontrolních mechanismů. Imrich Lozsi 

se zaměřuje na dva významné problémy 

Pilíře II směrnice Solvency II – systém 

řízení a hodnocení vlastních rizik 

a solventnosti („ORSA“). Poukazuje 

zároveň na některé nedostatky v přípravě 

pojišťoven na aplikaci této směrnice. 

Vladimír Dvořáček a Stanislav Roušar 

hodnotí projekt úpravy a doplnění 

standardu IAS 39, který zavádí nové 

principy pro klasifikaci a oceňování 

finančních nástrojů. Cílem těchto 

úprav je zvýšit užitečnost a relevanci 

účetních závěrek pro rozhodování. 

Nová pravidla mohou společnostem 

přinést výhody a úspory, ale 

i dodatečné náklady při jejich prvotní 

aplikaci a následném uplatňování.

Kdy jindy než v krizi prosazovat neotřelé 

a inovativní nápady? Kdy jindy než v krizi 

změnit obchodní model a znovu se vrátit 

ke kořenům podnikání, kde pánem je 

zákazník? Michal Pobuda a David Slánský 

přicházejí s několika nápady, jak zvýšit 

výtěžnost portfolia zákazníků a posílit 

vztah s klientem prostřednictvím 

efektivní distribuční sítě.

Úspora nákladů – to je jedno z klíčových 

manažerských témat dneška ve většině 

finančních institucí. Jiří Diepolt 

a Zdeněk Demeter ale na příkladu IT 

služeb ukazují, že nesmí jít 

o bezmyšlenkovité, plošné škrtání, ale 

o cílenou činnost, která na jedné straně 

přináší reálné úspory, ale zároveň 

zvyšuje efektivitu a udržuje stanovenou 

kvalitu daných funkcí. 
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„Základním předpokladem úspěšné strategie je 
přizpůsobit se novým podmínkám.“
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Na finanční instituce čekají v roce 2010 

také dvě důležité daňové novinky. 

Ladislav Malůšek a Karel Engliš se 

zabývají přijatým souborem nových 

vládních opatření v oblasti daně z příjmů 

a také novelou zákona o DPH, která 

přináší do českého prostředí několik 

důležitých novinek. Jedná se především 

o zavedení obvyklých cen mezi 

spřízněnými osobami, změnu určování 

místa plnění u přeshraničních služeb 

a podávání souhrnného hlášení.

V Horizontech jsme se vždy snažili 

nabízet hlubší pohledy na danou 

problematiku a poukazovat na ještě ne 

zcela zřetelné trendy. Věřím, že se nám 

v tomto vydání  podařilo spojit aktuální 

a užitečná témata, která vám pomohou 

identifikovat oblasti a rizika, na něž by se 

banky, pojišťovny a další finanční instituce 

měly v následujících měsících připravit.
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Pevné základy
Šest pi l í řů vašeho podnikání

V několika minulých vydáních čtvrtletníku frontiers in  
finance jsme se pokusili zachytit dopad finanční krize 
na sektor finančních služeb a předložili jsme několik názorů 
na to, jak přežít jedno z nejbouřlivějších období, které 
odvětví v posledních desetiletích zažilo1. nyní se zdá, že 
největší nebezpečí již pominulo, plný dopad krize na reálnou 
ekonomiku však teprve pocítíme. s tím, jak se společnosti 
poskytující finanční služby vracejí k běžnému chodu podnikání, 
měly by se zamyslet nad tím, jak do své činnosti zahrnout šest 
strategických pilířů, které jsou základem úspěšného podnikání. 
každý z nich je důvěrně znám, přesto je nyní, když se sektor 
vrací do normálního provozu, nutné je přehodnotit.
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Zajištění silného 
kapitálu a likvidity 
Nová nařízení v mnoha jurisdikcích 
přinesou změny v požadavcích na kapitál 
a likviditu. Hrozí, že firmy poskytující 
finanční služby usoudí, že úplně postačí 
zajistit soulad s těmito předpisy. Avšak 
k optimalizaci rozvahy tak, aby co 
nejflexibilnějším způsobem a při co 
nejefektivnějším využívání nákladů 
podporovala obchodní požadavky, bude 
pravděpodobně potřeba mnohem 
aktivnější řízení. Zatím není zcela 
jasné, jak bude zajištěna rovnováha 
mezi regulací ze strany místních úřadů 
a návratem finančních produktů a služeb 
na globální trhy. 

Společnosti by měly mít na zřeteli 
rizika nebo naopak příležitosti plynoucí 
z regulatorní arbitráže a přizpůsobit jim 
plánované obchodní modely a provozní 
náklady. Měly by se také starat o to, 
aby jejich produkty a služby klientům 
pomáhaly plnit jejich vlastní požadavky 
na řízení kapitálu a likvidity. 

Pravděpodobně se zostří konkurenční 
boj. Regulace v některých zemích 
pravděpodobně povede k tomu, 
že se zvýší kapitálové požadavky 
a sníží marže. Mnoho zákazníků bude 
vyžadovat jednodušší, transparentnější 
a levnější produkty.

Brendan Nelson
Viceprezident, KPMG ve Velké Británii

Partner odpovědný za služby pro 
finanční sektor v rámci celosvětové sítě 
poradenských společností KPMG

+44 20 7311 6157
brendan.nelson@kpmg.co.uk

3.3.

Řízení nákladů 
V situaci, kdy je hlavní prioritou přežít, 
je naprosto nezbytné kontrolovat 
náklady. Mnohdy je třeba obětovat 
i cenné dlouhodobé iniciativy nebo 
druhořadé podpůrné činnosti, jen 
aby společnost byla schopna lépe 
kontrolovat své náklady. Jakmile se 
podnikání začne vracet do normálu, 
stává se řízení nákladů mnohem 
delikátnější činností. Není pochyb, 
že náklady je v souladu s vývojem 
ekonomiky nutno řídit. Jejich řízení se 
ale postupně dostane do rovnováhy 
s ostatními obchodními potřebami. 
Pravděpodobně se zostří konkurenční 
boj. Regulace v některých zemích 
zřejmě zvýší požadavky na kapitál 
a vyvolá tlak na marže. Mnozí 
zákazníci budou požadovat jednodušší, 
transparentnější a levnější produkty. 
Má-li společnost obstát, bude muset 
udržet konkurenceschopné náklady 
a neohrozit přitom vysoký standard 
služeb, dále rozvíjet svou značku 
a splnit očekávání klientů při rozšiřování 
nabídky produktů a pronikání na nové 
trhy. Nalézt tuto rovnováhu bude pro 
mnoho společností podmínkou k tomu, 
aby se vrátily k „plynulému letu“.

1.1.

optimalizace 
obchodního modelu 
Obchodní model je třeba přehodnotit 
a vyladit tak, aby odpovídal novým 
podmínkám na trhu s finančními 
službami. Toho lze dosáhnout jeho 
zjednodušením, větší transparentností 
a zaměřením na klíčové produkty 
a služby. Společnosti, které se 
v reakci na vznikající model zúženého 
bankovnictví (narrow banking) 
rozhodnou změnit své zaměření, musejí 
zvážit odprodej či ukončení okrajových 
činností. Avšak i společnosti, které se 
rozhodnou nadále poskytovat širokou 
nabídku služeb v plném rozsahu, 
musejí zajistit, aby byl jejich obchodní 
model v novém konkurenčním 
prostředí udržitelný. Zároveň by měl 
být konzistentní s hodnotami značky 
a náklady na jeho řízení by měly být 
přijatelné. Stejně jako v ostatních 
oborech podnikání, i zde bude zásadní 
porozumět systému řízení rizik 
a začlenit ho do činnosti organizace2.

2.2.
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1 Anglická verze tohoto článku původně vyšla v publikaci frontiers in finance – září 2009.
2 Connecting with Generation Y: What drives the next generation of wealth accumulators?, frontiers in finance: What next?,  

KPMG International, prosinec 2008. 



Získání a udržení 
kvalitních pracovníků 
Nejdůležitějším faktorem při budování 
udržitelného a úspěšného podniku 
zůstává i nadále získání a udržení těch 
správných zaměstnanců. To se sice 
snadno řekne, ale mnohem hůře udělá, 
zejména když se mění okolní prostředí. 
V nejhorším období krize si jen velmi 
málo společností poskytujících finanční 
služby mohlo dovolit udržovat nábor 
nových zaměstnanců na obvyklé úrovni. 
Řada firem musela mnoho lidí propustit. 
Řada zkušených pracovníků také odešla 
do menších, specializovaných firem 
nebo si takové firmy sami založili. 
Jakmile ekonomika nabere tempo, tato 
situace se začne rapidně měnit. 

Vzhledem k demografickým změnám 
mají dnes zaměstnavatelé k dispozici 
méně mladých lidí než před dvaceti či 
třiceti lety. Ti si tedy mohou vyjednat 
výhodnou pozici. Mohou mít zcela 
jinou motivaci i priority: mohou hledat 
zaměstnání, které je bude naplňovat 
a eticky uspokojovat, později si možná 
budou chtít vzít volno a cestovat. O zralé, 
zkušené pracovníky, kteří jsou jádrem 
každého úspěšného podniku, se zase 
firmy budou při rostoucí konkurenci 
častěji přetahovat. Boj o nejtalentovanější 
lidi bude intenzivnější. 

Svět profesionálních služeb je z globálního 
hlediska stále mobilní. Zkomplikuje 
pošramocená pověst finančního sektoru 
získávání mladých, idealistických lidí? 
Může se například ve Velké Británii stát, 
že nové předpisy upravující platy a bonusy 
donutí kvalitní zkušené pracovníky hledat 
si uplatnění jinde? V každém případě bude 
schopnost získat a udržet ty nejlepší lidi 
záviset na vybudování nejlepší značky 
a dobrého jména organizace. 

obnovení dobrého 
jména a důvěry, 
posílení značky 
Každé úspěšné podnikání závisí 
na dobrých vztazích s klienty a dalšími 
zainteresovanými stranami. Tyto vztahy 
by měly být založeny na důvěře, kterou 
ztělesňuje vybudovaná značka. V případě 
společností poskytujících finanční 
služby, tedy nehmotné produkty, 
to možná platí více než v jiných 
odvětvích. Je všeobecně známo, že 
krize vážně poškodila důvěru v banky 
a další dodavatele finančních služeb. 
Proto je nadmíru důležité zaměřit se 
na obnovení důvěry a posilování hodnot 
značky. Jak je vidět, platí to pro všechny 
podnikatelské činnosti – od obchodního 
modelu až po řízení lidského potenciálu. 
Již v článku Addressing the trust gap: 
Renewing confidence in the financial 
services industry3 jsme uvedli, že řízení 
značky nespočívá jen v reklamě a PR. 
Jedná se o řízení celého podnikání 
způsobem, který vyjadřuje, ztělesňuje 
a sděluje požadované hodnoty značky. 
Organizace, kterým se to podaří, 
dosáhnou největšího úspěchu.

rozvoj nových 
produktů a trhů 
Sektor finančních služeb je dynamický. 
Ekonomické a demografické změny 
budou dále přinášet nové příležitosti, 
po odeznění krize získají na významu 
nové přístupy k řízení rizik a poptávka 
zákazníků po bezpečnějších 
a transparentnějších produktech. 
Předpokladem pro vytvoření silné 
strategie pro vývoj produktů bude 
efektivní segmentace zákazníků a trhu. 
Zavedené firmy budou nadále muset 
čelit novým hráčům na trhu – například 
ve Velké Británii mobilní operátor 
Telefónica O2 oznámil vstup na trh 
osobních finančních služeb4. I přes 
omezení, která se dotknou nových 
obchodních modelů a řízení nákladů, 
lidských zdrojů či značky, musí zbýt 
dostatek prostoru pro rozvoj trhů 
a vývoj produktů, které budou reagovat 
na nové prostředí.

Závěr
Těchto šest klíčových pilířů se 
může stát základem úspěšné 
strategie. Jakmile firmy překonají 
bezprostřední ohrožení své 
existence, měly by se právě 
na ně pozorně zaměřit. Zásadní 
přitom bude přizpůsobit se novým 
podmínkám, které v sektoru 
finančních služeb po skončení krize 
nastanou. Pokud to společnost 
nedokáže, může to ohrozit její 
další rozvoj, nebo dokonce přežití 
v tomto novém prostředí.4.4.

5.5.
6.6.
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3 Addressing the trust gap: Renewing confidence in the financial services industry, frontiers in finance: The long road to recovery, 
KPMG International, červen 2009.

4 O2 enters personal finance market with NatWest, www.independent.co.uk, 15. července 2009.



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

1110 Horizonty listopad 2009 listopad 2009 Horizonty

Rok 2010 bude 
pro finanční 
sektor klíčový 
– u nás i ve světě

až dosud se českému finančnímu sektoru 
krize vyhýbala. banky prokázaly stabilitu, 
stresové testy dopadly dobře, důsledky 
možných špatných úvěrových portfolií se 
zatím neprojevily a nebylo nutné vytvářet 
dodatečné opravné položky. to se ale může 
v nadcházejícím roce změnit. 

kondice české ekonomiky
Makroekonomická stabilita je jedním 
z hlavních faktorů, který musí český 
finanční sektor bedlivě sledovat. Pro 
nadcházející rok nejsou k dispozici 
příliš potěšující zprávy. Nemůžeme 
počítat s růstem, ekonomika se 
spíše ocitne v záporných číslech. 
Firmy zápasí s nedostatečnou 
poptávkou na exportních trzích a čekají 
na sebemenší pozitivní známky 
především z Německa, které je 
klíčovým obchodním partnerem České 
republiky. Podniky snižují počty svých 
zaměstnanců, roste nezaměstnanost 
a zhoršuje se platební morálka. 

Překonat současnou recesi bude 
bolestné, obtížné a bude to trvat déle, 
než se původně předpokládalo1.  

Úvěry a banky
Nedobrá kondice české ekonomiky se 
odrazí v rostoucím počtu insolvenčních 
návrhů a bankrotů. Bude stále více 
těch, kteří nebudou schopni plnit své 
finanční závazky. Odhaduje se, že 
u domácností to bude šest až sedm 
procent, u firem by mohl podíl špatných 
úvěrů překročit deset procent2.  

I když v posledních letech neměly české 
banky tolik špatných úvěrů, 
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jejich počet však poroste a banky tak 

budou muset tvořit opravné položky. 

Již nyní se odborníci shodují v tom, že 

potencionálně největším rizikem jsou 

úvěry spojené s nemovitostmi – jakmile 

dojde v této oblasti k přecenění, mohou 

některé banky zaznamenat významné 

odpisy. K podobnému scénáři může 

dojít i v případě, že se budou přeceňovat 

cenné papíry. V roce 2010 budou 

jejich zisky klesat, což bude zeména 

ovlivněno vyšší tvorbou opravných 

položek k úvěrovému portfoliu. Banky se 

proto budou krýt a nebudou dávat úvěr 

tomu, kdo si to nemůže dovolit. Získat 

financování bude složité a klienti bank 

budou muset více prokazovat, že jsou 

schopní úvěry splácet.

Větší regulaci bank? 
Finanční instituce budou v roce 2010 

jistě s velkým zájmem sledovat také 

vývoj v oblasti regulace jejich podnikání. 

Na úrovni Evropské unie probíhá několik 

iniciativ, které by měly podle záměru 

jejich propagátorů zlepšit dohled nad 

finančními institucemi a zabránit další 

možné finanční krizi. Nově vytvořená 

instituce European Systemic Risk Council 

(ESRC) má hrát roli jakéhosi prvního 

informátora. Má varovat. Otázkou však 

zůstává, jak dlouho bude trvat, než toto 

varování projde všemi institucemi. To už 

pravděpodobně bude jiná situace. Otázky 

vzbuzuje i to, jaké bude mít komise 

složení a hlavně jaké bude mít pravomoci. 

Nebudou-li jasné, nová regulace nebude 

efektivní. Bude také obtížné měnit 

celý regulační systém, protože ten se 

vyvíjel dvacet let. Každá z evropských 

ekonomik má trochu odlišnou regulaci 

a k ní teď přibudou další instituce. Navíc 

důvodem, proč krize vznikla, nebyla 

nedostatečná regulace, ale to, že se 

pravidla nedodržovala tak striktně, jak by 

měla. Riziko nebylo správně řízeno. 

strukturální změna
V uplynulých letech probíhalo slučování 

bank a konsolidace bankovního 

sektoru. Tento trend krize zastavila. 

Různé oblasti bankovního sektoru 

se dostanou pod různě silné tlaky 
podle toho, do jaké míry jsou závislé 
na státní pomoci. Státní nebo 
částečně zestátněné banky budou 
pravděpodobně nuceny, aby se 
restrukturalizovaly a odprodaly své 
neklíčové aktivity. Není pravděpodobné, 
že západní banky budou chtít 
pokračovat v tzv. konglomerátním 
modelu (conglomerate model) nebo že 
jim to bude dovoleno. 

návrat ke kořenům
Finanční krize totiž odhalila velká rizika, 

která mohou vzniknout, když se kombinují 

investice do strukturovaných a vysoce 

komplexních produktů s retailovým 

„základem“, kterým je shromažďování 

vkladů. Retailové bankovnictví se tak bude 

muset vrátit ke svým kořenům – správa 

vkladů, půjčování podnikům a financování 

reálné ekonomiky. Strukturované produkty 

či deriváty samozřejmě zůstanou ve hře, 

ale měly by se více oddělit od bilancí.

Banky po celém světě pravděpodobně 

zvolí různé obchodní modely – odprodají 

některé své části pod tlakem regulátorů, 

zaměří se na specifické skupiny, tržní 

segmenty či geografické oblasti nebo se 

soustředí výhradně na své domácí trhy. 

Trendem budoucnosti bude poskytovat 

jasně definovanou a srozumitelnou službu 

za přiměřenou, byť ne výrazně vysokou 

marži. Akcionáři budou preferovat stálé 

výnosy a dlouhodobou udržitelnost. 

U zákazníků zvítězí ty banky, které nejlépe 

porozumí svým zákazníkům a přizpůsobí 

se jejich potřebám. 

Řízení rizik 
Zaměření na potřeby klientů ale nebude 

stačit. Klíčovým bodem bude řízení rizik. 

Nejde už jen o to, vyhovět zákonným 

a regulatorním požadavkům – je 

třeba začlenit řízení rizik do procesu 

strategického rozhodování. Banky sice 

implementovaly pokročilé systémy pro 

řízení rizik, ale tyto procesy podcenily 

aktuální riziko komplexního investování. 

Regulátoři se nyní snaží přimět banky, 

aby přijaly takový systém řízení rizik, 

který odpovídá konkrétní podobě toho, 
čemu je banka vystavena. Banky musí 
více vyvažovat modelování na jedné 
straně a odhad a zkušenost na straně 
druhé. Samozřejmě, je nákladnější 
a komplikovanější vysvětlovat specifické 
detaily konkrétní rizikové kalkulace. 
Banky, které to budou dělat, prokáží, 
že jsou schopny dobře porozumět 
rizikovému profilu svých produktů. 

___________________________________
1 Rozhovor s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy 

Jaroslavem Mílem nejen o českém průmyslu, 30.9. 
2009, http://www.patria.cz/Rozhovor/1495246/
rozhovor---prezident-svazu-prumyslu-a-dopravy-
jaroslav-mil---prave-online.html 

2 ČNB: Nesplácené úvěry vzrostou, firemní 
přesáhnou 10 %, 30.9. 2009, http://finweb.ihned.
cz/c1-38476990-cnb-nesplacene-uvery-vzrostou-
firemni-presahnou-10

„Trendem 
budoucnosti bude 
poskytovat jasně 
definovanou 
a srozumitelnou 
službu za 
přiměřenou, 
byť ne výrazně 
vysokou marži.“
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Pavel Závitkovský

Partner odpovědný  
za bankovní sektor

+420 222 123 116
pzavitkovsky@kpmg.cz

Služby pro  
finanční sektor

Závěr
Krize dala bankovnímu sektoru tvrdou lekci. Banky proto musí odpovědět 
novým obchodním modelem – menším, jednodušším, více orientovaným 
na zákazníky. Produkty a služby se musí zaměřit spíše na to, co a jak nabízejí 
zákazníkovi, než jaký z nich může být výnos. Již nyní se banky rozhlížejí kolem 
sebe, a to hlavně v jiných sektorech, aby se poučily, jak nejlépe obnovit 
důvěru ve své odvětví.
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Finanční krize a její 
dopad na životní 
a neživotní pojištění
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finanční krize zasáhla celý sektor finančních služeb. pojišťovnictví není 
výjimkou. Dopady jsou ovšem odlišné. Jinak a s různou intenzitou bylo 
zasaženo životní a jinak neživotní pojištění. rozdíly jsou také v jednotlivých 
státech či regionech. Zatímco v celosvětovém měřítku krize zasáhla sektor 
ve zvýšené míře, český pojišťovací trh vykazuje větší odolnost a stabilitu. 
V následujícím článku bych se chtěl věnovat některým důležitým faktorům, 
které životní a neživotní pojištění ovlivňují. 
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„Pojišťovny jsou vystaveny tlaku na pasivní 
straně kvůli závazkům, které vyplývají 

z produktů s garantovanou výší  
pravidelných plateb.“
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životní pojištění 
zasaženo…
Řada světových životních pojišťoven 
se musí potýkat s kombinací tří 
vážných tlaků najednou – na aktiva, 
závazky a poptávku. Klesly akciové 
trhy a také hodnota dluhopisů, což 
zhoršilo kapitálovou základnu pojišťoven. 
Pojišťovny jsou rovněž vystaveny tlaku 
na pasivní straně kvůli závazkům, které 
vyplývají z produktů s garantovanou výší 
pravidelných plateb. Navíc díky snížení 
výnosů podstatným způsobem poklesla 
poptávka a tedy i prodej některých typů 
investičních produktů. S tím poklesly 
i příjmy z těchto produktů.

… neživotní je na  
tom lépe
Neživotní pojištění se s takovými 
problémy nepotýká. Zaprvé, zdá se, 
že většina poskytovatelů neživotního 
pojištění vstupovala do finanční krize 
se silnou rozvahou. Zadruhé, aby si 
zajistily likviditu, neživotní pojišťovny 
obecně neinvestovaly velké částky 
do toxických, vysoce ziskových 
finančních produktů. Zatřetí, mnoho 
regulatorních režimů a modelů, které 
používají ratingové agentury, obvykle 
diskriminují ty pojišťovny, které drží 
velká akciová portfolia. V důsledku 
toho neživotní pojištění v porovnání 

s pojištěním životním méně postihly 
značná volatilita a pokles akciových 
trhů. Začtvrté, průběh škodních událostí 
zaznamenal poměrně příznivý vývoj. 

problémy na obzoru
Z pohledu poskytovatelů úvěrů a také 
ostatních věřitelů existují určité 
indikace toho, že se pojišťovací sektor 
může ocitnout v problémech. Stejně 
jako u jiných společností může dojít 
k porušení podmínek plynoucích 
z úvěrových smluv, vzroste počet 
žádostí o restrukturalizaci dluhu a aktiva 
se začnou přeceňovat směrem dolů. 
V „ekonomickém“ zdraví pojišťoven 
pak může hrát velkou úlohu také její 
rating. Pokud se rating společnosti 
sníží pod určitou hranici na hodnotící 
stupnici, může to mít pro pojišťovnu 
dalekosáhlé důsledky, včetně 
rozsáhlých žádostí o zlikvidnění zástav 
a vyjmutí ze seznamu zástav klienta. 

situace v české 
republice
Situace na českém pojišťovacím 
trhu se mírně liší a jde zatím proti 
celosvětovému trendu. Řeč čísel 
hovoří jasně – první tři čtvrtletí 2009 
byla ve znamení mírného růstu. Výše 
předepsaného pojistného celkem 
za období od ledna do září 2009 činila 

103,9 miliard Kč a oproti předchozímu 
srovnatelnému období (101,9 miliard Kč)  
se jedná o nárůst o dvě procenta. 
U předepsaného životního pojištění byl 
zaznamenán čtyřprocentní nárůst z 40,4 
miliard Kč v období leden – září 2008 
na 42,1 miliard Kč v období leden – září 
2009. Předepsané hrubé neživotní 
pojištění vzrostlo o 0,7 procenta z 61,4 
miliard Kč v prvních třech čtvrtletích 
roku 2008 na 61,9 miliard Kč v prvních 
třech čtvrtletích roku 2009.

Celkové ekonomické prostředí, v němž 
české pojišťovny operují, je také 
rozdílné. Pojišťovny na českém trhu 
jsou tradičně konzervativní a neinvestují 
tolik na akciových trzích, takže případné 
výkyvy v hodnotě akcií nemají zásadní 
vliv na hodnotu jejich portfolia. Pojišťovny 
naopak investovaly ve velké míře 
do státních dluhopisů, pro jejichž ceny byla 
sice typická zvýšená volatilita, nicméně 
k výraznějšímu poklesu cen nedošlo. 
V oblasti neživotního pojištění také 
na našem území nedošlo, kromě povodní 
během léta 2009, k významnějším 
přírodním katastrofám. Podstatná část 
škod vzniklých při povodních 2009 byla 
navíc přenesena na zajistitele.

Vladimír Veleba
Senior Manager

+420 222 123 223
vveleba@kpmg.cz

Finanční poradenství

Závěr
Ekonomické prostředí zůstává stále velmi nejisté, a proto je těžké odhadnout 
vývoj v pojišťovacím sektoru po zbytek roku 2009 a v roce následujícím. 
V celosvětovém měřítku bude platit, že čím déle zůstane hodnota aktiv 
nízko, tím pravděpodobnější bude, že firmy z některých sektorů odejdou, 
což platí zejména pro životní pojištění. Některé životní pojišťovny by tak 
mohly následovat příkladu společnosti XL Capital, která již v oblasti zajištění 
ve Velké Británii a Irsku neuzavírá nové smlouvy. Tím se snaží minimalizovat 
požadavky na dodatečný kapitál z titulu nově uzavíraných obchodů. V oblasti 
neživotního pojištění bude klíčové, do jaké míry se naruší relativně mírné 
prostředí pojistných nároků.



Řídící a kontrolní 
systém a ORSA: 
dvě výzvy v Pilíři II
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Výsledky nedávné studie připravenosti na solventnost ii1, kterou 
provedla celosvětová síť členských společností kpMG, odpovídají našim 
zkušenostem z trhu. Je sice povzbudivé, že velká většina pojišťoven 
zahájila své projekty, ale zdá se, že mají dosud relativně úzký pohled 
na tuto oblast. některé společnosti se až příliš zaměřují na aspekty 
modelování podle požadavků pilíře i. to může znamenat, že požadavky 
pilířů ii a iii nejsou dobře pochopeny a není plně doceněn jejich význam. 
V tomto článku bych se proto chtěl zamyslet nad dvěma významnými 
problémy pilíře ii, a to nad požadavky pro řídící a kontrolní systém a pro 
vlastní posuzování rizik a solventnosti, známým pod zkratkou orsa. 
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Úvod 
Finanční krize ukázala, jak je při řízení 
společnosti nesmírně důležité důkladně 
pochopit rizika a jak je důležité je řídit 
pomocí vhodné infrastruktury a vytvořit 
řádné interní procesy a kontrolní 
mechanismy na všech stupních organizace. 
Řada firem uznává, že finanční krizi 
z velké části způsobila právě neschopnost 
dodržovat zásady řádného řízení rizik. 
Na druhou stranu řízení rizik se někdy stále 
chápe pouze jako zabezpečování souladu 
s předpisy, které nemusí přinést žádnou 
skutečnou hodnotu. Jak ukazují výsledky 
našeho průzkumu, téměř jedna třetina 
dotazovaných firem soustředila své úsilí 
v rámci Solventnosti II pouze na Pilíř I.  
Předpokládáme, že se toto chápání 
v budoucnu změní.

Řídící a kontrolní systém 
V březnu 2009 vydal Výbor 
evropských dohledů v pojišťovnictví 
a zaměstnaneckém penzijním pojištění 
(CEIOPS) konzultační materiál CP332, 
který obsahuje návrh doporučení 
Evropské komisi o implementaci opatření 
týkajících se řídícího a kontrolního systému 
v rámci Solventnosti II. Práce zdůrazňuje, 
že některá rizika lze lépe řešit pomocí 
stanovení požadavků na správu a řízení 
než přímým kvantitativním omezením. 

Požadavky na správu a řízení zahrnují:
• požadavky na vhodnost a způsobilost,
• řízení rizik, včetně ORSA,
• vnitřní kontrolu,

• vnitřní audit,
• pojistně-matematickou funkci,
• služby zvenčí („outsourcing“).

V čem dodržování těchto 
požadavků spočívá? 
Mezi kriteria zajišťující soulad s těmito 
požadavky patří schopnost společnosti 
prokázat, že její systém správy a řízení 
podporuje účinné řízení rizik pomocí 
aktivního zapojení představenstva 
a vrcholového vedení do tohoto systému 
a aktivního využívání informací o rizicích 
při jejich každodenním rozhodování. 
Schématický popis tohoto konceptu 
řízení, včetně referencí na články v textu 
direktivy o Solventnosti II, znázorňuje 
diagram na následující straně.

Společnosti budou muset vytvořit 
takové písemné zásady a postupy, které 
zajistí, že členové řídícího orgánu a další 
lidé v klíčových funkcích (především 
v řízení rizik, vnitřní kontrole včetně 
compliance, vnitřním auditu a pojistně-
matematických funkcích) splňují 
požadavky vhodnosti a způsobilosti 
tak, aby měli dostatečné a relevantní 
profesní vzdělání, znalosti a zkušenosti. 
Ty jim mají umožnit efektivní plnění 
svých povinností. Vedení by mělo 
zajistit, aby role a odpovědnosti každé 
z těchto klíčových funkcí byly jasně 
stanoveny a řádně zdokumentovány. 

Společnosti budou muset doložit, 
že jejich zásady pro řízení obsahují 

postupy pro upisování a tvorbu 
rezerv, řízení aktiv, pasiv a investic. 
Kromě toho budou společnosti muset 
zdokumentovat svou strategii rizik, 
principy řízení rizik (například definice 
kategorií rizik), ochotu společnosti 
akceptovat riziko a politiku pro řízení 
rizik, která definuje celkový rámec pro 
řízení rizik a způsob, jak se zásadní rizika 
ve společnosti identifikují, měří, zmírňují 
a hlásí vrcholovému vedení a řídícímu 
orgánu, a rovněž tak přístup k ORSA. 

Politika řízení rizik musí jasně stanovit 
postupy pro každou z definovaných 
kategorií rizik, které by měly zahrnovat 
alespoň riziko pojistné, úvěrové, 
tržní, likvidity, koncentrační, operační, 
reputační, ale také outsourcing, zajištění 
a další významné techniky snižování 
rizik, které společnost používá.

Pro vrcholové vedení bude klíčový 
požadavek, aby prokázalo dostatečnou 
a relevantní profesní kvalifikaci, znalosti 
a zkušenosti vhodné k řádnému 
a obezřetnému vedení společnosti, a to 
na úrovni představenstva a vrcholového 
vedení, ale i v širším vedení. Opatření 
v oblasti správy a řízení by měla 
odpovídat dané společnosti a měla by 
zahrnovat kompetentní funkci řízení 
rizik, compliance, interního auditu 
a pojistně-matematickou funkci.

Aspekty Solventnosti II, na které se firmy zaměřují
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Ještě nezačali
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„Řízení rizik se někdy 
stále chápe pouze jako 
zabezpečování souladu 

s předpisy, které nemusí přinést 
žádnou skutečnou hodnotu.“



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

2322 Horizonty listopad 2009 listopad 2009 Horizonty

„ORSA je nástroj 
pro řízení rizik, 
který umožňuje 
řádně zhodnotit 
krátkodobá 
a dlouhodobá 
rizika, výši kapitálu 
nezbytného k jejich 
krytí a dopad 
budoucích událostí 
na kapitál.“

Všeobecné požadavky na správu a řízení

Vnitřní řídící a kontrolní systém, včetně compliance (článek 45)

Vnitřní audit a funkce vnitřního auditu (článek 46) 

požadavky na vhodnost 
a způsobilost správních 

a řídících orgánů 
a klíčových funkcí

(článek 42)

pojistně-matematická 
funkce

(článek 47)

Řízení rizik a funkce 
řízení rizik 

(článek 43)

outsourcing

(články 38, 48)

ORSA 
(článek 44)

písemná

směrnice
písemná

směrnice

písemná

směrnice

písemná

směrnice
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Aktuárské služby

Závěr
Je důležité, aby iniciativy projektu Solvency II probíhaly ve všech třech pilířích. 
Zatím se zdá, že se firmy zaměřují na Pilíř I a v něm obsažené otázky výpočtů. 
Již v raných stádiích procesu přípravy na nový režim solventnosti je však 
kritické zakomponovat do firemní kultury i instituty Pilířů II a III. Vzhledem 
k nedávným událostem na bankovním trhu se jeho regulátoři a dohledové 
orgány více zaměřují na řádné uspořádání řízení firmy a na zavedení rámce pro 
řízení rizik a jejich kontrolu. O to důležitější je neopomíjet požadavky Pilíře II. 
Podle našich zkušeností provést skutečné změny v řízení rizik a kapitálu může 
být obtížné a může si vyžádat poměrně dlouhou dobu. 

orsa
V rámci systému řízení rizik bude muset 
každá pojišťovna či zajišťovna provést 
vlastní posuzování rizik a solventnosti. 
Tzv. ORSA je nástroj pro řízení rizik, 
který umožňuje řádně zhodnotit 
krátkodobá a dlouhodobá rizika, výši 
kapitálu nezbytného k jejich krytí 
a dopad budoucích událostí na kapitál3. 

Toto hodnocení by mělo  
minimálně zahrnovat:

• celkové potřeby solventnosti, 
zohlednění specifického rizikového 
profilu, schválené limity tolerance 
rizik a obchodní strategii společnosti;

• průběžné dodržování kapitálových 
požadavků a požadavků na technické 
rezervy v souladu se směrnicí 
o Solventnosti;

• zhodnocení míry, o kterou se rizikový 
profil společnosti významně odchyluje 
od předpokladů, na základě kterých 
byl stanoven solventnostní kapitálový 
požadavek, a to buď podle standardní 
formule, nebo podle částečného či 
plného interního modelu. 

Direktiva o Solventnosti II požaduje, aby 
posouzení ORSA bylo součástí systému 

řízení rizik v organizaci. Měla by vycházet 
z přiměřených hodnotících procesů 
a tvořit nedílnou součást řídícího procesu 
a rozhodovacího rámce firmy. 

ORSA bude vyžadovat, aby každá 
organizace provedla posouzení svého 
rizikového profilu, své ochoty akceptovat 
riziko a své obchodní strategie. Toto 
posouzení by se mělo týkat všech 
zásadních rizik, které mohou ovlivnit 
schopnost společnosti plnit své 
závazky z pojistných smluv. Mělo 
by také zahrnovat budoucí výhled 
a posoudit i obchodní plány a jiné 
projekce společnosti. Za toto hodnocení 
zodpovídá společnost a správní nebo 
řídící orgán společnosti by je měl 
pravidelně kontrolovat a schvalovat. 

Proces ORSA a jeho výsledky by 
měly být řádně doloženy a interně 
zdokumentovány a také podrobeny 
nezávislému hodnocení. Stanou se 
rovněž klíčovou součástí procesu 
přezkumu dozorovým orgánem, neboť 
výsledky se tomuto orgánu poskytují.

_____________________________________________________________________________________________
1  Solvency II Barometer, Findings from KPMG’s Solvency II readiness survey, duben 2009
2  Konzultační práce č. 33: Draft CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: 

System of Governance, 26. 3. 2009
3  Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), 27. 5. 2008 
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Nový IAS 39: 
přínosy a náklady spojené s novou 
klasifikací finančních nástrojů

Projekt nahrazení IAS 39 novým 
standardem zavádí nové principy pro 
klasifikaci a oceňování finančních nástrojů. 
Nová pravidla (možnost aplikace je již 
pro účetní závěrku za rok 2009) mohou 
společnostem díky jejich zjednodušení 
přinést výhody a úspory, na druhou stranu 
mohou znamenat dodatečné náklady při 
jejich prvotní aplikaci.

práce na standardu 
nahrazujícím ias 39  
– shrnutí
Cílem finanční krizí uspíšeného projektu 
nahrazení současného IAS 39 novým 
standardem1 je dosáhnout – za pomoci 

zjednodušené klasifikace a požadavků 

na oceňování finančních nástrojů  

– zvýšené užitečnosti účetních závěrek 

pro rozhodování. Užitečnost informací 

o finančních nástrojích závisí na tom, 

v jakém rozsahu dovolují posoudit 

objem, čas a nejistotu ohledně 

budoucích peněžních toků.

Způsoby klasifikace
Podle nových pravidel bude klasifikace 

zredukována na dva základní způsoby: 

vedení v zůstatkové a reálné hodnotě. 

Základní kategorií bude reálná hodnota. 

Pokud nástroje splní příslušná 

kritéria, budou moci být klasifikovány 

v zůstatkové (amortizované) hodnotě. 
Pouze nástroje, které mají základní 
úvěrový charakter a jsou řízeny na bázi 
smluvního výnosu, budou klasifikovány 
v zůstatkové hodnotě.

Tyto podmínky budou ověřovány 
ve dvoustupňovém procesu. Pouze 
nástroje se základním úvěrovým 
charakterem (kde peněžní toky 
reprezentují pouze jistinu a úrok – fixní 
či variabilní, bez finanční páky2) budou 
dále zkoumány, zda jsou řízeny na bázi 
smluvního výnosu. To znamená, že 
společnost hodlá realizovat hodnotu 
finančního nástroje tím, že spíše získává 
či platí budoucí (smluvní) 

Co přinese nový standard? budou společnosti využívat 
klasifikaci v zůstatkové ceně pro ukrývání ztrát z dluhových 
instrumentů? Je definice „obchodního modelu společnosti” 
– jako klasifikačního kritéria – dostatečná, aby nedocházelo 
ke zneužívání upuštění od omezení pro prodeje nástrojů 
držených do splatnosti? Jaké množství úvěrů a depozit 
bude muset být oceňováno v reálné hodnotě kvůli zrušení 
oddělování vložených derivátů? Jaký bude dopad na tzv. 
stínové účetnictví (‘shadow accounting’ podle ifrs 4)?
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peněžní toky, než prodává předmětný 

finanční nástroj, tj. profituje ze změny 

jeho reálné hodnoty. Základním 

principem pro toto rozhodování by 

měl být obchodní model jednotlivých 

společností, které tak nyní budou mít 

mnohem méně prostoru pro vybírání 

nejvhodnějších jednotlivých finančních 

nástrojů pro klasifikaci v zůstatkové či 

reálné hodnotě. Na druhou stranu bude 

zachována možnost klasifikovat některé 

nástroje v reálné hodnotě, aby bylo 

v účetní závěrce prezentováno řízení 

těchto nástrojů na bázi reálné hodnoty, 

například dluhových nástrojů pro řízení 

likvidity (použití likviditní rezervy) 

ve finančních institucích.

Návrh nového standardu neobsahuje 

podmínky, které by omezovaly nebo 

penalizovaly prodeje z kategorie 

v zůstatkové hodnotě, tak jak je 

známe ze současné kategorie nástrojů 

držených do splatnosti. Na místo toho 

bude vyžadována pouze oddělená 

prezentace výnosů či ztrát z takových 

prodejů a uvedení dodatečných 

informací. Společnosti rovněž 

nebudou muset splňovat podmínku 

schopnosti držet tyto nástroje až 

do jejich splatnosti. Platí to například 

pro dluhopisy držené do splatnosti, 

které budou přesunuty do kategorie 

v zůstatkové hodnotě.

Přesuny mezi oběma kategoriemi 

nebudou povoleny.

nástroje oceňované 
na reálnou hodnotu 
přes ostatní souhrnný 
výsledek hospodaření
Na rozdíl od dluhových nástrojů, 
které patrně budou ze současných 
kategorií držených do splatnosti 
a realizovatelných nástrojů přesunuty 
do kategorie v zůstatkové hodnotě, 

akciové nástroje ze současného portfolia 
realizovatelných nástrojů budou vedeny 
v reálné hodnotě. Budou však moci být 
oceňovány ve speciální podskupině – 
v reálné hodnotě účtované přes Ostatní 
souhrnný výsledek hospodaření (other 
comprehensive income, OCI – součást 
vlastního kapitálu). Tato kategorie 
v reálné hodnotě přes OCI byla původně 
zamýšlena pouze pro strategické 
akciové investice. Vzhledem k potížím 
při definování pojmu „strategické“ však 
bylo rozhodnuto, že společnosti budou 
mít plnou volnost v definování vybraných 
akciových nástrojů – nedržených pro 
obchodování – v této (pod)kategorii. 
Volba společnosti může být v tomto 
případě uplatněna na bázi jednotlivých 
nástrojů, nicméně opět nebude možné 
provést v budoucnosti reklasifikaci.

Rozdíl oproti současné kategorii 
realizovatelných finančních aktiv 
spočívá ve skutečnosti, že nic 

přehled nového přístupu ke klasifikaci a oceňování

Základní úvěrový charakter
(jistina + úrok)

Řízení na bázi  
smluvního výnosu

(obchodní model ---> řídit a hodnotit)

pouze jediná metoda 
snížení hodnoty, žádné 

omezující podmínky  
pro prodej

Změny rH vykazované  
ve výsledovce

Možnost vedení  
v reálné hodnotě při 
účetním nesouladu

Zůstatková 
hodnota

reálná 
hodnota

Změny rH vykazované 
v ostatním souhrném 
výsledku hospodaření

Všechny ostatní nástroje:
- akcie

- Deriváty

- některé hybridní deriváty

- ...

žádné převody mezi kategoriemi
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z těchto investic nebude účtováno 
přes výsledovku. To znamená, že 
výsledek z prodeje či jiné částky jako 
například dividendy budou účtovány 
přímo přes Ostatní souhrnný výsledek 
hospodaření a/nebo výsledek 
hospodaření minulých let3. Uvedený 
přístup rovněž eliminuje nutnost testovat 
snížení hodnoty těchto nástrojů.

Vložené deriváty
Vzhledem k těsnému vztahu 

ke klasifikačním kritériím bylo 

rozhodnuto zařadit současně s novými 

pravidly pro klasifikaci a oceňování 

do první fáze projektu nahrazení 

IAS 39 i otázky spojené s vloženými 

deriváty. Výsledkem je kompletní 

upuštění od zkoumání a oddělování 

vložených derivátů pro hybridní nástroje 

s finančními hostitelskými nástroji4. 

Kritéria pro klasifikaci tak budou 

aplikována na finanční nástroje bez 

ohledu na povahu těchto nástrojů, ať 

půjde o hybridní kontrakt, či nikoliv.

Problémovou stránkou tohoto přístupu 

je, že i nevýznamný prvek ve formě 

vloženého derivátu (jako například 

vázanost úroku ze závazku z úvěru – 

jinak úročeného podle referenční sazby 

– na cenu komodity) může vyloučit 

tento nástroj z klasifikace v zůstatkové 

hodnotě. Celkový způsob vedení 

nástroje v účetnictví bude navíc záviset 

na právní formě a struktuře transakce. 

Toto lze dokumentovat na následujících 

dvou příkladech: hybridní kontrakt 

s vloženým derivátem, který nesplní 

klasifikační kritérium „základního 

úvěrového charakteru“ (bude 

souhrnně jako jeden celek klasifikován 

v reálné hodnotě); a dva samostatné 

finanční nástroje, kde ten stejný 

„nezákladní“ úvěrový charakter, jenž 

znemožnil klasifikaci v zůstatkové 

hodnotě v prvním případě, je nyní 

ve formě samostatného derivátu (nyní 

bude původní hostitelský kontrakt 

klasifikován v zůstatkové hodnotě 

a samostatný derivát v reálné hodnotě)5. 

Výjimka pro finanční 
aktiva v pořizovací 
ceně, zajišťovací 
účetnictví
Výjimka, která umožňovala účtování 

v pořizovací ceně o nekótovaných 

akciových nástrojích, jejichž reálnou 

hodnotu nelze spolehlivě měřit (a derivátů 

navázaných na tyto akcie), již nebude 

podle nových pravidel povolena. 

Zdůvodnění se opírá o názor, že pouze pro 

velmi omezený počet akcií nelze reálnou 

hodnotu stanovit, například pomocí 

oceňovacího modelu. Konečný důsledek 

nových pravidel je, že likvidita trhu pro 

konkrétní finanční nástroj nebude určovat 

jeho klasifikaci a způsob ocenění. 

Kvůli nové klasifikaci v některých 
případech již nebude zajišťovací 
účetnictví aplikovatelné, či jeho 
vedení nebude vhodné a prospěšné. 
V případech, kdy se zajišťovací 
účetnictví stane nepotřebným, mělo 
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by se o ukončení zajišťovacího vztahu 
účtovat příslušným způsobem podle 
současného standardu. Opačný 
případ (zajištění bude vhodné díky 
nové klasifikaci zavést) nepředstavuje 
problém, neboť standardy vždy 
povolovaly pouze prospektivní aplikaci 
zajišťovacího účetnictví. Reakcí 
na novou klasifikaci tudíž budou nové 
zajišťovací vztahy.

přechod na  
nový standard
Nejnáročnějším úkolem pravděpodobně 

bude přechod na nový systém klasifikace. 

Obecný záměr je vyžadovat retrospektivní 

aplikaci. Údaje za srovnatelná období 

by v tomto případě měly být upraveny 

tak, jakoby nová klasifikační pravidla byla 

platná pro všechna zveřejněná období. 

Příprava údajů pro účetní závěrku by 
měla probíhat ve dvou krocích. V první 
fázi společnosti posoudí, zda finanční 
nástroje splňují – k datu přechodu na nový 
standard – podmínky pro klasifikaci 
v zůstatkové hodnotě. Předmětný nástroj 
poté bude klasifikován v zůstatkové, nebo 
reálné hodnotě pro všechna zveřejněná 
období. U konkrétních nástrojů budou 
provedeny případné nutné úpravy. 
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Závěr
Přehled nejvýznamějších změn
• Pouze dvě základní kategorie 

oceňování: reálná hodnota 
a zůstatková hodnota.

• Zrušení kategorií Úvěry 
a jiné pohledávky, Investice 
držené do splatnosti (HTM) 
a Realizovatelná finanční aktiva 
(AFS) (spolu s výjimkou pro 
oceňování v pořizovací ceně pro 
nekótované akcie).

• Ponechána možnost vykazování 
v reálné hodnotě (při účetním 
nesouladu).

• Zrušeno oddělování vložených 
derivátů (pro nástroje s finančními 
hostitelskými kontrakty).

• Retrospektivní aplikace.
• Platnost: účetní období začínající 

1. ledna 2012; dřívější aplikace 
povolena pro účetní závěrku  
za rok 2009.

Jako příklad lze uvést – pro nástroje 
převedené do klasifikace v zůstatkové 
hodnotě – přepočítání zůstatkové 
hodnoty (s efektivní úrokovou mírou 
stanovenou k datu prvotního zaúčtování) 
nebo posouzení a úprava o všechna 
snížení hodnoty (impairment) a jejich 
zpětné odúčtování. Pro nástroje nově 
vedené v reálné hodnotě je příkladem 
výpočet reálné hodnoty či odúčtování 
snížení hodnoty v předchozích obdobích. 
Nicméně údaj o reálné hodnotě je již nyní 
povinnou součástí zveřejněných informací 
pro většinu nástrojů. Veškeré úpravy 
by měly být účtovány proti výsledku 
hospodaření minulých let6. 

klíčová “pro a proti”
Nejvýznamnější dopad přinese 
zjednodušení přístupu ke klasifikaci 
a ocenění finančních nástrojů. 
Současných pět kategorií s odlišným 
způsobem účetního zachycení 
(počátečního i následného) je 
zredukováno na dva základní modely. 
Dalším kladem pro společnosti bude 
ustoupení od omezujících podmínek 
pro prodeje z dosavadní kategorie 
nástrojů držených do splatnosti či 

širší použití klasifikace v zůstatkové 
hodnotě. Například instrumenty, které 
dosud nebyly vedeny jako držené 
do splatnosti z opatrnostních hledisek, 
budou moci být účtovány nikoliv 
v reálné hodnotě, ale v zůstatkové 
hodnotě, což je možné využít například 
v situacích odpovídajících současné krizi 
na finančních trzích. 

Snaha o dosažení lepší porovnatelnosti 
mezi jednotlivými společnostmi 
bude naopak částečně omezena díky 
značně široce či neurčitě definovaným 
principům nové klasifikace (například 
podmínka na „řízení na bázi smluvního 
výnosu“). Některým společnostem 
může přechod na nový systém 
klasifikace a oceňování přinést 
poměrně vážné problémy vzhledem 
k požadovaným údajům a účetním 
zápisům. Dřívější aplikaci již pro rok 2009 
lze proto doporučit těm společnostem, 
u kterých převládnou výhody nad 
nevýhodami zjednodušeného systému. 
Společnosti, které aplikují novou 
klasifikaci v dřívějším termínu nicméně 
budou muset zveřejnit i údaje (výkaz 
souhrnného výsledku hospodaření, 
výkaz finanční pozice a porovnání 

zaúčtovaných objemů), které by jinak 
byly obsahem účetní závěrky podle 
současné verze IAS 39.

___________________________________
1 iasb rozdělil projekt nového standardu do tří fází: 

klasifikace a ocenění, snížení hodnoty (impairment) 
a zajišťovací účetnictví. první fáze by měla být 
dokončena do konce roku 2009, zbylé dvě v roce 
2010. kompletně přepracovaný ias 39 (tj. všechny 
tři fáze) by měl být v platnosti pro účetní období 
začínající 1. lednem 2012. (V otázce snížení hodnoty 
se aktuálně diskutuje možnost použití konceptu 
očekávané ztráty; zajišťovací účetnictví by mělo být 
na pořadu diskusí iasb až po dokončení návrhů 
na klasifikaci a ocenění a snížení hodnoty, ze kterých 
bude vycházet nová úprava této oblasti.) 

2 Úrokové opce typu Cap a floor nejsou považovány 
za překážku pro vedení v zůstatkové hodnotě, neboť 
jejich vlastností je spíše to, že snižují variabilitu 
budoucích peněžních toků, než aby přinášely 
dodatečnou nejistotu či variabilitu. 

3 nejvíce diskusí se vede ohledně vykazování dividend 
(zda dividendy z akciových nástrojů nedržených pro 
obchodování mají být vykazovány přes výsledovku). 

4 pro hybridní nástroje s nefinančními hostitelskými 
nástroji bude posuzování a případné oddělení 
vložených derivátů zachováno v současné podobě.

5 Druhou nejvíce prosazovanou alternativou bylo 
zachovat pravidla pro oddělování vložených derivátů 
a založit novou klasifikaci hybridních smluv právě 
na těchto pravidlech. klasifikační kritéria (základní 
úvěrový charakter a řízení na bázi smluvního výnosu) 
mohou být aplikována až po eventuálním oddělení 
vloženého derivátu či jako součást posouzení 
nutnosti oddělení. tento druhý, preferovanější 
způsob znamená, že hostitelský kontrakt, pro který 
se musel vložený derivát oddělit, automaticky spadá 
do kategorie v zůstatkové ceně (s vloženým derivátem 
klasifikovaným v reálné hodnotě) a hybridní kontrakt, 
u kterého k oddělení nedojde, by byl jako celek 
klasifikován v zůstatkové hodnotě.

6 přechod na nový standard samostatně upravuje 
podmínky pro uplatnění možnosti vykazovat nástroj 
v reálné hodnotě (fair value option), zajišťovací 
účetnictví, snížení hodnoty, efektivní úrokovou míru, 
současná realizovatelná finanční aktiva, apod. návrh 
standardu nicméně neobsahuje návod na účtování 
o nástrojích, které byly prodány/odúčtovány před 
datem přechodu na nový standard.
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Ekonomická krize:  
nejlepší čas na inovace a nové nápady
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finanční trhy stále procházejí ekonomickou krizí. není ale čas plakat 
nad rozlitým mlékem a nemožnost rozvíjet firmu zdůvodňovat tím, že je 
nedostatek prostředků. Historie dokazuje, že úspěšné společnosti dokáží 
právě období recese využít k tomu, aby změnily své strategie, inovovaly 
a novým způsobem získávaly klienty. odměnou jim je, že se posílí a zvýší 
výtěžnost zákaznické báze, zvýší se loajalita klientů a současně i efektivita 
distribuční sítě. Zajímavé oblasti pro inovaci a několik v realitě úspěšných 
nápadů naleznete v následujících odstavcích.
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Vždyť vy  
zákazníka znáte
Jednou z možností, jak výrazně zvýšit 

efektivitu distribuční sítě, je perfektně 

znát zákazníka a jeho preference, přání 

a potřeby. Musíte být schopni mu 

nabídnout správný produkt ve správný 

okamžik. Že už jste to slyšeli? A že 

to právě u vás nejde, protože klienta 

nechcete obtěžovat zbytečnými 

otázkami, chcete zkrátit dobu odbavení, 

právě vaše agentská síť není ochotná 

vám tato data poskytnout, myslíte si, že 

klient vám správná data o sobě stejně 

nedá, a všechno to stojí mnoho peněz 

(či z jakéhokoliv jiného důvodu)? Na to 

všechno zapomeňte! 

Projděte si svoji organizaci a zjistíte, že 

toho již o svém klientovi víte mnoho. 

Nevěříte? Vždyť víte kdy, kde a o čem 

s vámi mluvil, znáte jeho investiční 

a rizikový profil a všechny detailní 

informace, které o sobě prozradil, 

když vyplňoval žádost o váš úvěrový 

produkt. V první řadě ale máte jeho 

identifikační a kontaktní údaje a víte, 

které vaše produkty vlastní. Co víc ještě 

potřebujete? Snad jen drobnost – mít 

tyto informace dostupné z jednoho 

místa a v době, kdy je potřebujete. 

spokojený zákazník, 
navždy zákazník?
Není žádnou novinkou, že získat nového 

zákazníka je několikanásobně nákladnější 

než si ho udržet. Při každodenní rutině 

a sledování obchodních cílů však často 

na budování vztahu se zákazníkem 

nezbývá čas. Po vzoru telefonních 

operátorů a dalších velkých retailerů se 

banky již naučily relativně dobře využívat 

různé věrnostní programy, balíčky služeb 

nebo ceny jako nástroje pro posilování 

věrnosti klientů. Banky ale mohou jít 

mnohem dál. Klienti přece ocení, když 

rodinný příslušník dostane výhodnější 

podmínky, když ho banka upozorní, že 

tento měsíc ještě nezaplatil inkaso, které 

jinak touto dobou pravidelně platí, nebo 

že výhodné podmínky, na které banka 

“loví“ nové klienty, se vztahují i na něho.

Na druhé straně se banky více či 

méně úspěšně snaží omezovat 

nebo eliminovat to, co klientům při 

interakcích s bankou znepříjemňuje 

život. Mít fungující a klienty neobtěžující 

procesy ale není klientský benefit, díky 

tomu jen nebudou odcházet tak rychle. 

Přestože v této oblasti zůstává ještě 

spousta práce na několika frontách, 

nesmí se zapomínat na základní otázku, 

a to jak vůbec věrnost zákazníka  

měřit. Vždyť retailový business  

21. století je čím dál tím více o pocitu 

a emocích. I spokojení zákazníci někdy 

chtějí změnu. Někdo se proto obrací 

k měření dnes populárního čistého 

promotérskeho skóre (Net Promoter 

Score, NPS).

pobočková síť už přece 
neměla dávno existovat
Když se na kalendáři lámalo tisíciletí 
a bankovní svět se před blížící se 
dotcom bublinou zamýšlel nad 
budoucností obsluhy klienta přes 
internet a o nevyhnutelnému zániku 
retailových poboček, nikdo netušil, 
že o necelých deset let později bude 
na světě poboček více než kdy předtím. 

Přestože se několika společnostem 
podařilo s tímto konceptem prorazit 
(Amazon, eBay, Google, Apple iTunes 
a další), banky zatím pro masový retail 
pobočky zrušit nedokázaly. Postupně 
ale roste tržní segment klientů,  
které na pobočku nikdo nedostane. 
Obecně platí, že do banky klienti  
chodit nechtějí a necítí se tam dobře. 
Vytvořit kvalitní vztah s klientem bez 
fyzické přítomnosti na trhu je ale  
stále složitější. 

„Klienti přece 
ocení, když 
rodinný příslušník 
dostane výhodnější 
podmínky nebo 
když ho banka 
upozorní, že 
tento měsíc ještě 
nezaplatil inkaso.“
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Jak ale z pobočky udělat místo, kam 
klienti chodí rádi? Inspirace přitom leží 
na dosah ruky, stačí se jen učit od těch, 
kteří díky dlouholetým zkušenostem 
dokázali posunout obsluhu klientů dále 
– a banky to zatím bohužel většinou 
nejsou. Na trhu je patrné, že se dobré 
banky nebojí experimentovat a zkouší 
různé zajímavé projekty – kombinují 
pobočky s kavárnou nebo dokonce 
barem, využívají je jako komunitní 
centra, pořádají na pobočkách výstavy, 
zavádějí dětské koutky, knihovny atd.

Michal Pobuda
Manager

+420 222 123 957
mpobuda@kpmg.cz

Poradenské služby

David Slánský
Manager

+420 222 124 249
dslansky@kpmg.cz

Poradenské služby

Závěr
Je čas na hrdinství
Podobných nápadů je plný trh a opravdu stačí se jen dívat kolem sebe 
a nebát se nového. Samozřejmě lze namítat, že bankovnictví je konzervativní 
odvětví, které je vybudováno na serióznosti a důvěře klienta, který právě 
proto je ochoten svěřit finančním institucím své celoživotní úspory a že 
podobné experimenty sem nepatří. Nalijme si ale čistého vína – kdo ve světle 
aktuálních událostí věří bankám, že jsou zpravidla stabilní a spolehlivé? Teď je 
navíc na podobné pokusy a inovaci ta nejvhodnější doba, protože v situaci, kdy 
firmy radikálně škrtají rozpočty, nejsou schopné rychle reagovat na podobné 
kroky konkurence. Štěstěna přeje odvážným a připraveným. Proč by se 
nemohlo jednat právě o tu vaši banku?
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it manažeři jsou v současné době pod 
neustálým tlakem, aby snižovali náklady 
na it. často se jedná již o druhé či třetí kolo 
redukční diety. Zadání pro it manažery 
je jasné – zvýšit efektivitu it a zároveň 
neohrozit kvalitu it služeb. kde však leží ta 
správná hranice mezi „občas“ zbytečnými 
a nezbytnými náklady? Jak provést 
„liposukci“ it nákladů, aby zbyla pouze 
zdravá tkáň – požadovaná úroveň it služeb?

Jak efektivně 
optimalizovat 
náklady na IT? 
Průvodce (nejen) pro IT 
manažery v dobách krize
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„Důsledně komunikujte úsporná opatření a jejich výhody, 
rizika a dopady. Žádná překvapení a mylné představy.“
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Informační a komunikační technologie 
(ICT) jsou pro každou firmu životně 
důležité. Zhoršující se ekonomická situace 
ale řadu společností nutí, aby přijímala 
celofiremní a razantní úsporná opatření, 
která zasahují i do IT oblasti. V posledních 
letech již řada společností zásadně zvýšila 
efektivitu a zlepšila transparentnost 
fungování IT oddělení z pohledu nákladové 
efektivity. Zkušení IT manažeři již přinesli 
účinnější metody řízení a organizace 
i do této oblasti. Dnes stojí před novým 
úkolem. Jak dále snižovat náklady, hledat 
úspory a dále zefektivňovat IT? Jak 
postupovat, aby dosáhli očekávaných 
úspor a neohrozili kvalitu?

Jak optimalizovat 
náklady na it
Během nákladové optimalizace IT se 
revidují současné náklady a hodnotí 
se efektivita vynaložených prostředků 
z pohledu stanovených přínosů a cílů. 
Zkoumá se také to, do jaké míry se 
stávající IT aktiva využívají. Optimalizace 
IT ovlivňuje všechny business útvary 
organizace. Je tedy nutné vždy zvážit, 
jaký vliv budou mít navržené změny 
na činnost ostatních útvarů a celkové 
plnění obchodních cílů společnosti.

Optimalizovat náklady můžeme třemi 
způsoby – snížit je, vyhnout se jim nebo 

zvýšit návratnost investic do IT. Každý 
z nich má přímý dopad na dodávku 
IT služeb, jejich kvalitu i náklady. 
Základním cílem je udržet rovnováhu 
mezi tím, co jednotlivé obchodní 
útvary skutečně potřebují, a tím, 
kolik prostředků musíme vynaložit 
na zavedení, provoz a rozvoj IT služeb.

rozhoduje rychlost. 
Jaká optimalizační opatření a jak rychle 
je společnost musí přijmout, často určí 
konkrétní ekonomická situace. 

Případ první 
Stav je kritický, a firma proto musí přijmout 
radikální a bolestivá opatření, aby přežila. 
Primární je získat či udržet hotovost. 
Zastavují se všechny nepotřebné výdaje. 
Prodává se majetek a rychle se ukončuje 
provoz veškerých ne-klíčových IT služeb. 

Případ druhý 
Společnost prozatím disponuje 
dostatečnou hotovostí na svůj provoz 
i růst, stav není nejlepší, ale také ne 
kritický. IT manažer proto volí tzv. taktická 
opatření, která více směřují k podpoře 
obchodu. Zvyšuje se spíše efektivita IT 
služeb a částečně se snižuje kvalita či 
rozsah vybraných IT služeb, než aby se 
násilně snižovaly náklady. Přehodnocují 
se stávající smlouvy s externími 

dodavateli a zvyšuje se výkonnost 
klíčových IT procesů a služeb.

Případ třetí 
Stav je uspokojivý, neboť společnost 
má dostatek finančních prostředků 
na to, aby realizovala v rámci své 
dlouhodobé strategie náročnější 
optimalizační projekty, které zásadním 
způsobem změní stávající fungování IT.  
Trvale se zvyšuje kvalita IT služeb 
a současně se zásadně snižují provozní 
náklady. Mění se strategie pro alokaci 
zdrojů a také celková IT architektura.

Začněte s detailní 
analýzou!
Na co se při optimalizaci nákladů 
nejdříve zaměřit? Především je třeba 
znát aktuální výši nákladů na jednotlivá 
IT aktiva, procesy a služby. Na základě 
těchto informací je nutné stanovit 
tzv. „základní úroveň nákladů“. Na IT 
náklady se můžete dívat z mnoha úhlů. 
Každý pohled je vhodné analyzovat 
odděleně a jejich vzájemné vazby poté 
spojit do výsledné analýzy. Získáte 
tím mnoho důležitých informací, které 
budete potřebovat pro pozdější návrhy 
opatření a hodnocení rizik, přínosů 
a nákladů při jejich realizaci. 

1. Musíte mít skutečnou představu 
o IT nákladech, jejich struktuře 
a možnostech kde uspořit. 
Analyzujte IT náklady. Mít jen 
obecnou představu je sice užitečné, 
ale pro skutečný návrh relevantních 
opatření nedostatečné. 

2. Učte se od ostatních!
Co fungovalo u ostatních, bude 
pravděpodobně za stejných podmínek 
fungovat i u vás. 

3. Hledejte „truhlu s pokladem“.
Zaměřte se na oblasti, kde leží 
největší potenciál pro dosažení úspor.

4. Nepodceňujte přípravu návrhu 
opatření. Vytvořte přesvědčivé 
a účinné studie proveditelnosti.
Tvorba přesvědčivé, objektivně 
stanovené studie přínosů navrženého 
opatření je klíčová pro to, aby vás 
podpořilo nejen vedení společnosti, 
ale i širší okruh spolupracovníků. 

5. Komunikujte a přesvědčte 
ostatní ve firmě. 
Ostatní musí chápat, spolupracovat a také 
nést společnou odpovědnost za navržená 
opatření. Důsledně komunikujte úsporná 
opatření a jejich výhody, rizika a dopady. 
Žádná překvapení a mylné představy. 

6. Provádějte pouze správná 
a podložená rozhodnutí.
Nenechte se zatlačit do pasti 
plošného snižování nákladů 
o x-procent bez hlubšího pochopení 
struktury a povahy těchto nákladů 
a dopadů na klíčové business procesy.

7. Důsledně monitorujte, jak je 
program úspěšný a jak konkrétní 
opatření plní očekávané přínosy.
Můžete tak rychle reagovat 
na problémy a konflikty, které 
v průběhu realizace mohou nastat. 

SPR aneb Sedm Praktických Rad 
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Jak dále postupovat?
Náklady na IT jsou identifikovány 
a analyzovány. Co dál? Je třeba 
vyhodnotit počáteční úrovně těchto 
nákladů na jednotlivé IT služby 
a jednotlivé komponenty aplikační 
a technické infrastruktury. 

Pokračujeme tím, že hledáme 
oblasti a příležitosti kde uspořit. 
Zhodnotíme, zda a jak jsou navržená 
opatření použitelná. Poté stanovíme 
jejich ekonomický model – náklady 
a přínosy a vyhodnotíme možná rizika 
a dopady. Vytvoříme implementační 
plán navržených opatření a stanovíme 
realizační tým. Nakonec stanovíme 
metriky pro plnění očekávaných cílů/
přínosů optimalizačního programu 
včetně způsobu jejich vyhodnocování.

Pro všechny tyto fáze je velmi důležité, 
aby měl realizační tým, který se bude 
touto problematikou ve společnosti 
zabývat, vhodné složení. Optimalizaci 
nákladů v IT nelze úspěšně realizovat bez 
úzké spolupráce s ostatními obchodními 
útvary organizace. Znalosti technických, 
procesních, finančních, účetních, 
daňových i právních oborů jsou jednou 
z hlavních podmínek úspěšného návrhu 
a realizace optimalizačních programů.

Motivace a efektivita
Podle našich zkušeností se firmy 
v posledních měsících zaměřují 
především na to, jak motivovat své 
zaměstnance. Nastavují motivační 
schémata, provazují cíle organizace 
s osobními cíli jednotlivých pracovníků, 
měří a hodnotí výkon pracovníků 
prostřednictvím měřitelných a „soft“ 
metrik, KPI či management reportingu. 

Dalším tématem, který společně 
s našimi klienty řešíme, je řízení 
efektivity zdrojů v rámci vývoje IS. 
Do této oblasti patří zejména procesy 
a činnosti, s jejichž pomocí se provádí 
odhad, jak je pracné projekt vyvinout, 
kapacity na běžný vývoj/rozvoj IS, 
měření/sledování a vyhodnocování 
spotřeby zdrojů na vývoj, strategie 
lidských zdrojů – interní versus externí, 
řízení smluvních vztahů s externími 
dodavateli (smlouvy typu time basis vs 
fix time fix price).

„Optimalizaci nákladů v IT 
nelze úspěšně realizovat bez 
úzké spolupráce s ostatními 
obchodními útvary organizace.“
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Našemu klientovi postupně rostly 
náklady na rozvoj informačního 
systému (rozšiřování nových funkcí) 
a přínosy nových funkcí již neodpovídaly 
vynaloženým nákladům. 

Klient si proto položil několik otázek: 
• Je proces vývoje informačního  

systému efektivní? 
• Jak měřím efektivitu vývoje 

informačního systému? 
• Odpovídají přínosy zaváděných  

změn nákladům? 
• Je pro společnost vhodnější, aby  

vývoj prováděli interní vývojáři,  
nebo externí dodavatel?

• Co mám změnit v krátkodobém či 
dlouhodobém horizontu, abych zvýšil 
efektivitu vývoje informačního systému 
(nebo obecně návratnost investic)? 

• Jak průběžně a transparentně 
odhadovat, jak pracné bude projekt IS 
vyvinout, a odhad před zadavatelem 
z řad businessu obhájit?

Naší úlohou bylo hledat jednoduché 
odpovědi na tyto složité otázky. Úkol jsme si 
rozdělili do dvou základních kroků – analýzy 
současného stavu a návrhu řešení. 

1) Analyzovali jsme relevantní dokumentaci 
(procesy vývoje IS, finanční ukazatele, 
organizace a řízení zdrojů, detailní dokumentaci 
kompletní změny/nové verze aplikace  
– od fáze business až po implementační fázi). 

2) Poté jsme vedli rozhovory s klíčovými 
pracovníky IT a business útvarů. 

3) Identifikovali jsme nedostatky 
a prostor ke zlepšení v oblasti procesů 
vývoje. Vypracovali jsme SWOT analýzu 
a identifikovali rizika spojená s procesy 
vývoje. Dále jsme vyhodnotili vyzrálost 
procesů vývoje (s využitím metodik 
a standardů jako například CMMI, COBIT, 
apod.) a provedli benchmarking výsledků 
s obdobnými organizacemi. 

4) Nakonec jsme určili hlavní příčiny 
problémů (root cause analysis).

Kde je tedy možné přijmout 
vhodná opatření, aby se 
významně zvýšila efektivita? 

Řízení požadavků 
Business case (požadavek na novou 
funkcionalitu) musí být reálný. Důležitá je 
rovněž  prioritizace požadavků. Příliš dlouho 
trvá fáze specifikace požadavků. Analýza 
hrubých požadavků je dále příliš detailní. 
Proces od vzniku prvotní myšlenky, že je třeba 
aplikaci upravit, až po její realizaci, je příliš 
složitý a dlouhý. Rychlá realizace business 
požadavků v informačním sytému tak není 
realizována dle potřeb business uživatelů.

Řízení lidských zdrojů
Neexistují metriky pro řízení lidských 
zdrojů. Pokud metriky existují, nejsou 
často dostatečně provázány s celkovými 
business cíli organizace či jednotlivých 
útvarů. Řízení kapacit (plánování, sledování, 
vyhodnocování) je nedostatečné, externí 
dodavatelé nadhodnocují své odhady.

Architektura informačního systému
Složitá či zastaralá koncepce apliakce 
neumožňuje, dostatečně flexibilní rozvoj 
informačního systému. Nefunkční 
(architekturní) požadavky se obtížně prosazují 
vzhledem k obtížně prokazatelnému přínosu 
z pohledu business uživatele.

Komunikace
Komunikace jak mezi business a IT útvary, 
tak i v rámci samotného IT oddělení  
není dostatečná.

Dokumentace
Dokumentace nemá dostatečnou úroveň 
a není aktuální. Dokumentace jednotlivých 
nových verzí informačního systému není úplná. 

Business procesy
Neexistuje ucelená a aktuální dokumentace 
business procesů pro celou organizaci.

Veškeré výsledky analytické fáze byly 
pochopitelně podrobeny důkladné 
oponentuře ze strany zadavatele. 
Poté jsme navrhli vhodnou kombinaci 
krátkodobých (rychlých) a dlouhodobých 
(strategických) opatření. Jedině tak může 
organizace dosáhnout požadovaného 
efektu i v dlouhodobé perspektivě. 
Jednotlivá opatření se dotkla jak procesů 
(proces řízení projektu, proces vývoje), tak 
lidských zdrojů a architektura IS/IT.

Konkrétní příklady z praxe

Zdeněk Demeter
IT konzultant

+420 222 123 698
zdemeter@kpmg.cz

Poradenské služby

Jiří Diepolt
Manager

+420 222 123 184
jdiepolt@kpmg.cz

Poradenské služby

Závěr
Ať už společnost musí přistoupit 
k razantním úsporným opatřením 
či nikoliv, současná ekonomická 
situace přináší nový prostor 
a možnosti pro další zvyšování 
kvality a výkonnosti IT služeb. 
Pomocí správně provedených 
optimalizačních programů lze 
těchto cílů dosáhnout. 
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Jaké změny čekají 
finanční instituce?

Protikrizová opatření 
a novela DPH
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Daňové sazby
Dramatické změny při schvalování 

balíčku se nakonec sazby daně z příjmů 

právnických osob nedotkly, to znamená, 

že zůstává zachováno původní snížení 

sazby z 20 na 19 procent v roce 2010.

Novinkou je naopak zvýšení sazeb DPH 

o jedno procento. Toto opatření pro 

banky a pojišťovny většinou znamená, 

že se zvýší náklady o jedno procento. 

Zrychlení odpisů 
dlouhodobého majetku
Zkrátila se doba odpisování hmotného 

majetku pořízeného v období od 1. 

ledna 2009 do 30. června 2010 

a zařazeného v 1. nebo 2. odpisové 

skupině – v první odpisové skupině 

ze tří na jeden rok, ve druhé odpisové 

skupině z pěti na dva roky. 

Výhoda rychlejšího uplatnění 

daňových odpisů spočívá v tom, 

že společnost v důsledku klesající 

sazby daně z příjmů dosáhne úspory 

ve výši zaplacené daně. Rychlejší 

uplatnění daňových odpisů je výhodné 

také s ohledem na časovou hodnotu 

peněz. Do vybraných odpisových 

skupin jsou zařazeny kancelářské 

vybavení a výpočetní technika, a proto 

může toto opatření příznivě ovlivnit 

i finanční instituce.

Zrychlený  
finanční leasing
Aby bylo možné zajistit srovnatelné 

podmínky mezi koupí majetku 

a pořízením majetku formou finančního 

leasingu, byla provedena obdobná 

úprava minimální doby nájmu jako 

v případě odpisů dlouhodobého majetku.

Zálohy na daň z příjmů
V případě, že společnost očekává 

v roce 2009 nižší základ daně oproti 

předchozím obdobím, je možné zvážit 

podání žádosti o snížení záloh na daň 

z příjmů. Doporučovali bychom podat 

takovou žádost především v situaci, 

kdy v roce 2008 došlo k mimořádnému 

jednorázovému zvýšení základu 

daně, například za situace změny 

daňového režimu vyrovnávací rezervy 

v pojišťovnictví.

Zvýšení stropu 
u sociálního pojištění
V roce 2010 se zvýší maximální 
roční vyměřovací základ pro pojistné 
na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění ze čtyřnásobku průměrné 
roční mzdy (1 138 032 Kč v roce 2009) 
na šestinásobek (cca 1 707 048 Kč 
v roce 2010). S ohledem na tuto 
změnu je možné zvážit, zda nevyplatit 
manažerské bonusy ještě v roce 2009.

Pro rok 2010 byla zrušena sleva 
na pojistném na sociální zabezpečení, 
která byla zavedena v letošním roce 
a s níž se počítalo pro rok 2009 a 2010. 
Sleva se týkala zaměstnanců s nižšími 
a průměrnými mzdami, zhruba do  
27 tisíc Kč hrubé mzdy.

Ceny obvyklé mezi 
spřízněnými osobami
Institut obvyklých cen je v zákoně 
o DPH zaveden nově. Použije se 
na transakce mezi spřízněnými osobami, 
z nichž alespoň jedna nemá plný nárok 
na odpočet daně, což je právě častý 
případ finančních institucí. Cena obvyklá 
by se tedy povinně aplikovala například 
na transakci, kdy spřízněná servisní 
společnost poskytuje bance služby 
a úplata za ně je nižší než cena obvyklá. 
Vymezení spřízněných osob však není 
totožné s definicí pro účely daně z příjmů. 

Místo plnění 
u přeshraničních služeb
Změny se týkají přeshraničních 
transakcí mezi podnikatelskými 
subjekty – například v případě, kdy 
české společnosti poskytují služby 
podnikatelským subjektům se sídlem 
mimo ČR nebo naopak od těchto 
subjektů služby nakupují. Rozšiřuje se 
spektrum služeb, u kterých ke zdanění 
dochází v sídle příjemce. To může 

na finanční instituce čekají v roce 2010 dvě důležité daňové 
novinky. aby se zmírnily dopady ekonomické krize na finanční 
situaci podniků a snížil deficit státního rozpočtu, byl přijat 
soubor nových opatření v oblasti daně z příjmů. kromě toho 
vstoupí v roce 2010 v platnost novela zákona o DpH. Jedná 
se především o zavedení obvyklých cen mezi spřízněnými 
osobami, změnu určování místa plnění u přeshraničních služeb 
a podávání souhrnného hlášení.
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mít pro finanční instituce významný 
dopad například u outsourcingu back-
office činností, transakcí s centry 
sdílených služeb či u některých 
zprostředkovatelských služeb, u kterých 
je v určitých případech v současné době 
stanoveno místo plnění podle sídla 
poskytovatele služeb. 

Novela by tedy měla zredukovat počet 
případů, kdy je u poskytování služeb 
stále nutné zahraničním podnikatelům 
účtovat českou DPH. Na druhé 
straně při nákupu těchto služeb 
od zahraničních poskytovatelů může 
novela finančním institucím přinést 
povinnost zdaňovat pořízení těchto 
služeb českou DPH, což může být 
spojeno s nárůstem nákladů v podobě 
DPH, kterou není možné nárokovat.

Finanční instituce by si měly 
v dostatečném předstihu udělat 
„revizi“ služeb, které poskytují 
do zahraničí a které jsou jim ze zahraničí 
poskytovány, a podle toho nastavit 
režim DPH. V některých případech lze 
dosáhnout významných úspor.

souhrnná hlášení
V současné době se podávání 
souhrnných hlášení obecně netýká 
osob, které poskytují služby, tedy 
například finančních institucí či jejich 
servisních společností. Od roku 2010 
však těmto osobám může vzniknout 
povinnost podávat souhrnné hlášení 
(povinně v elektronické podobě), a to 
v případě, že budou poskytovat služby 
podléhající mechanismu reverse-charge 
plátcům daně v jiných zemích EU, 

přičemž příjemci vznikne povinnost 
odvést daň v zemi jeho sídla. Může 
se jednat například o poradenské 
služby, služby zmiňované v předchozím 
odstavci, ale i dle našeho zákona 
osvobozené finanční činnosti. Vymezení 
osvobozených finančních činností totiž 
může být v každé zemi EU odlišné, 
například při obhospodařování majetku. 
Některé země EU navíc svým plátcům 
umožňují, aby některé své finanční 
činnosti zdaňovali. Bude tedy nutné 
zjišťovat, jaký režim se na finanční 
služby v dané zemi uplatňuje.

Ladislav Malůšek
Manager

+420 222 123 521
lmalusek@kpmg.cz

Daňové poradenství

Karel Engliš
Senior Manager

+420 222 123 508
karelenglis@kpmg.cz

Daňové poradenství

Závěr
Převodní ceny
O převodních cenách se neustále 
diskutuje, ale jejich úpravě 
v podmínkách finančních institucí 
se speciální pozornost nevěnuje. To 
ovšem neznamená, že by se banky či 
pojišťovny s otázkami převodních cen 
nesetkávaly. Naopak, naprostá většina 
z nich je součástí větší skupiny a má 
často vazbu na zahraničí. Lze proto 

očekávat, že zde budou existovat 
vzájemné transakce, pro které by 
měla platit obdobná pravidla jako pro 
transakce s nespřízněnými stranami. 
Řízení převodních cen se stalo 
součástí řízení operačního rizika. 

V blízké době proto připravujeme 
specializovaný seminář, který se 
bude zabývat převodními cenami 

u finančních institucí. Zaměříme 
se na současný stav odpovídající 
legislativy v České republice, poslední 
vývoj v mezinárodní oblasti (Evropská 
unie, OECD) a vybrané typové příklady 
charakteristické právě pro finanční 
instituce. Termín konání semináře je 
27. ledna 2010 v pražské kanceláři 
společnosti KPMG Česká republika. 
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Když se svět najednou 
výrazně změní, jak se k tomu 
postavíte? Jste připraveni 
na svět, kde jsou peněžní 
prostředky vzácné, ale riziko 
číhá na každém kroku? Jste 
připraveni na svět, který je 
propojen, avšak způsobem, 
jenž je vám cizí? Svět, 
který vyžaduje výkon, ale je 
nemilosrdný k nákladům? 

Ve společnosti KPMG Česká 
republika jsme připraveni 
vám pomoci, aby byl pro vás 
tento nový svět srozumitelný. 

Disponujeme nástroji, které 
vám umožní získat peněžní 
prostředky, zlepšit efektivitu, 
snížit riziko, zvýšit kontrolu  
– a připraví vás na růst, až  
se věci vrátí zpět do  
normálního stavu.

A tak směle vykročte 
do tohoto nového prostředí.

Více na www.kpmg.cz

Je to nový svět. 
Máte odvahu?
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