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S cílem uspokojit poptávku našich klientů po komplexních službách jsme 

založili advokátní kancelář KPMG Legal. Rozšířili jsme tak nabídku našich 

služeb o právní poradenství, především v oblastech korporátního práva, 

obchodních transakcí, pracovního práva a regulatorních otázek.

Celosvětová síť poradenských společností KPMG, jejímž je společnost 

KPMG v České republice členem, se umístila na druhém místě v žebříčku 

nejatraktivnějších zaměstnavatelů světa, který je každoročně sestavován 

společností Universum na základě hlasování studentů ekonomických oborů 

z předních světových univerzit. 

nový řídící partner Jan žůrek

Založena advokátní kancelář kpMG legal

Druhé místo v žebříčku nejatraktivnějších  
zaměstnavatelů světa

Novým řídícím partnerem KPMG v České republice byl jmenován  

Jan Žůrek, jeden ze zakladatelů české kanceláře celosvětové sítě 

poradenských společností KPMG, který ve společnosti působí již  

od roku 1990. Na pozici řídícího partnera vystřídal Františka Dostálka,  

který společnost vedl od roku 2001 a bude nadále zastávat pozici  

předsedy a výkonného ředitele KPMG střední a východní Evropa.

Důležité novinky

Jan Žůrek
řídící partner
KPMG Česká republika



V tomto vydání

Jak zvýšit efektivitu marketingových kampaní
10

Marketingové kampaně jsou pro většinu firem běžnou součástí 
obchodních procesů. Jejich úspěšnost je však mnohdy kolísavá.

Úvodní slovo
4

Petr Bučík, Partner společnosti KPMG Česká republika 
odpovědný za poradenské služby pro bankovní sektor

Tržní arbitráž – strategie růstu na klesajícím 
trhu 18

Volba vhodné cenové politiky je za této situace klíčovým 
předpokladem, aby společnost dosáhla svých strategických cílů.

ifrs pro pojistné smlouvy – fáze ii
24

Aplikace nového standardu bude pro pojišťovny podobnou 
výzvou jako Solvency II a může také srovnatelně ovlivnit jejich 
podnikání.

Dvě novinky v bankovní legislativě
14

Bankovní instituce čekají dvě legislativní novinky. První z nich  
se týká systému pojištění, druhá významně mění podmínky  
pro nabízení a poskytování úvěrových produktů spotřebitelům.

Řízení nejistot aneb „neznámé“ ve finančních 
službách 6

Vedoucí manažeři finančních institucí čelí velkému tlaku a kritické 
problémy se na ně valí z mnoha stran – od neodbytné a měnící 
se regulace až po získávání kapitálu a likvidity.



4 Horizonty listopad 2010

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

Úvodní slovo
Petr Bučík, Partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný  
za poradenské služby pro bankovní sektor

Globální finanční instituce se zmítají v nejistotě. Jak se bude vyvíjet světová 
ekonomika? Jak přísná a svazující budou nová regulatorní pravidla? Obnoví  
se důvěra investorů a klientů k finančním trhům?

Čím více naléhavých otázek, tím méně 

jasných odpovědí. Jeremy Anderson to 

v prvním článku našeho nejnovějšího 

vydání čtvrtletníku pro top management 

Horizonty říká jasně: předvídání 

a řízení „nejistot“ se pomalu stávají 

neoddělitelnou součástí agendy vedení 

finančních institucí. Nejlépe se se 

současnými zmatenými poměry vyrovnají 

ti, kteří se přizpůsobí a budoucí nejistotu 

zvládnou. 

V tomto oceánu nestability a nejistot 

se zdá, že český a slovenský bankovní 

sektor neutrpěl vážnější škody, plachty 

má stále napnuté a přes občasné výkyvy 

pluje správným směrem. Do značné míry 

to potvrzuje i nejnovější průzkum kpMG 

banking Executive survey 2010, který 

jsme provedli mezi vrcholovými manažery 

českých a slovenských bank. 

Jeho výsledky ukazují, že banky 

vidí svou budoucnost optimisticky. 

V průběhu let 2011 a 2012 očekávají 

zotavení ekonomiky a jsou rozhodnuty 

ho beze zbytku využít. Mají dostatek 

primárních vkladů, a tedy i stabilní zdroj 

likvidity pro poskytování prostředků 

na finančním trhu. Nedošlo u nich 

k masivnímu odlivu kapitálu. Spíše 

než se ztrátami se musely vyrovnat se 

sníženou dynamikou trhu, na niž rozumně 

reagovaly tvorbou opravných položek, 

vzrůstem rizikové marže a klasickými 

optimalizačními opatřeními – snížením 

počtu zaměstnanců, redukcí benefitů 

a zastavením některých investičních 

projektů. 

Jak ale využít nadcházejícího růstu? 

I zde mluví představitelé bank jasnou 

řečí: soustředíme se na investice 

do dlouhodobého růstu, především 

do rozvoje informačních technologií 

a marketingu, s cílem neustále 

zkvalitňovat služby zákazníkům. Tento 

trend je dobře vidět především na rozpětí 

investic, které jsou banky ochotné 

vložit do svého rozvoje – investice 

v řádu dvou až deseti milionů korun 

mají směřovat do rozvoje zaměstnanců, 

regulatoriky, řízení rizik a rozšíření 

produktového portfolia, vyšší částky 

zase do informačních a komunikačních 

technologií a marketingu.

Pro poradenské firmy z toho vyplývá 

zřetelné zadání. To, co od nás budou 

finanční instituce v následujících 

měsících a letech potřebovat, jsou 

návrhy kreativních služeb a řízení 

komplexních projektů zaměřených 

na základní oblasti života banky či 

pojišťovny – zvýšení efektivity, nastavení 

účinných marketingových kampaní, návrh 

inovativních produktů, zajištění souladu 

s novou regulatorikou a předvídavé řízení 

rizik.  

S některými z těchto postupů bychom 

vás chtěli seznámit detailněji. Důležité 

je především zvyšování hodnoty pro 

klienta v podobě inovativních produktů 

a cílenějšího, personalizovaného 

marketingu. Hadis Medenčevič se zamýšlí 

nad efektivitou marketingových kampaní 

a důvody, proč často nebývají úspěšné. 

Analyzuje proto některé z nejnovějších 

trendů v této oblasti, jako je datová 

kvalita, data governance, event driven 

marketing, web intelligence, vícekanálové 

kampaně či optimalizační procedury. 

V článku o tržní arbitráži se Ondřej 

Bušta zabývá tím, jakou vhodnou 

cenovou politiku v podmínkách vysoce 

konkurenčního trhu s komoditním 

charakterem zvolit, aby společnost 

dosáhla svých strategických cílů.  

Martin Kofroň z naší čerstvě založené 

advokátní kanceláře KPMG Legal zase 

upozorňuje na dvě legislativní novinky 

týkající se systému pojištění a změn 

v podmínkách pro nabízení a poskytování 

úvěrových produktů spotřebitelům. 

Limitujícím faktorem růstu finančních 

institucí bude jednoznačně rozvoj 

a implementace nové regulatoriky, 

která se na globální i evropské úrovni 

připravuje. Netýká se to jen často 

mediálně diskutované regulace bank. 

I pojišťovny čeká významná revoluce 

ve vykazování výsledků a poskytování 

citlivých údajů. Imrich Lozsi analyzuje 

dopady nového standardu IFRS pro 

pojistné smlouvy, který bude pro 

pojišťovny podobnou výzvou jako 

Solvency II. 

Přeji vám příjemný a inspirativní  

čtenářský zážitek. 
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„Banky vidí  

svou budoucnost 

optimisticky.  

V průběhu let 2011  

a 2012 očekávají 

zotavení ekonomiky  

a jsou rozhodnuty ho 

beze zbytku využít.“
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Řízení nejistot 
aneb „Neznámé“  
ve finančních 
službách
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Když jsem se poprvé setkal 
se slovním spojením “známé 
neznámé a neznámé neznámé”, 
byl jsem k jeho poselství 
skeptický. Stejně jako mnoho 
jiných jsem však musel svůj 
postoj v průběhu uplynulých let 
přehodnotit.
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Vedoucí manažeři finančních institucí 
čelí velkému tlaku a kritické problémy 
se na ně valí z mnoha stran – 
od neodbytné a měnící se regulace 
až po získávání kapitálu a likvidity. 
Často teď od nich slýchávám, že nikdy 
předtím netrávili tolik času rozhovory 
s politiky a regulátory, aby se pokusili 
zajistit, že navrhované změny budou 
praktické a uskutečnitelné. Bez ohledu 
na to, jak jsou tyto problémy tíživé, 
nejlépe se současnými zmatenými 
poměry vyrovnají ty manažerské 
týmy, které si právě s těmito náhlými 
a důležitými problémy poradí, 
přizpůsobí se jim a zvládnou budoucí 
nejistotu – právě ony “neznámé 
neznámé”. 

Citlivostní scénáře ještě 
nikdy neobsahovaly tolik
proměnných:

Na jedné straně existují tzv. ‘defenzivní
nejistoty’:
• Jak si v budoucnosti povede 

ekonomika?
• Jaký dopad budou mít na organizaci 

změny požadavků na kapitál 
a likviditu? 

• Budou nová pravidla pro ochranu 
spotřebitelů břemenem či hrozbou? 

• Pokusí se noví hráči na trhu změnit 
zavedený obchodní model? 

• Jaký bude dopad dalších 
regulatorních prostředků na naše 
odvětví a strukturu naší společnosti? 

• Jak máme řídit hospodaření 
společnosti, jsou-li trhy s cennými 
papíry stále tak svázané?

Dále existují tzv. ‘interní nejistoty’: 
• Jak bychom měli přizpůsobit naše 

portfolio služeb novým podmínkám? 
• Jakou míru rizika jsme za odlišných 

okolností ochotni přijmout? 
• Je potřeba změnit a zjednodušit 

strukturu naší firmy? 

• Jak máme změnit firemní kulturu 
a nalézt rovnováhu mezi riziky, 
ziskem a službami pro zákazníky? 

Nakonec jsou tu tzv. ‘ofenzivní 
nejistoty’:
• Jaké budou zdroje růstu?
• Máme vstoupit na nové trhy? 
• Jaká kombinace produktů a trhů 

zoptimalizuje naše budoucí výnosy?
• Jaké zvolit načasování pro jakékoliv 

odvážnější kroky?
• Můžeme převzít iniciativu a změnit 

pravidla hry v našem odvětví? 

Za těchto okolností bude pravděpodobně 
potřeba vypracovat taktické plány, 
které se zaměřují na klíčové priority. 
Ovšem skutečnou výzvou je vytvořit 
si přesnější obrázek o nových 
oblastech, které se mohou objevit, 
až se současná komplikovaná situace 
vyjasní – a připravit se jak zareagovat. 
Ti nejúspěšnější ředitelé firem to tak 
pravděpodobně vždy dělali, a tak se 
do značné míry odlišovali ti „výborní“ 
od těch jen „dobrých“. 

V dnešním světě je třeba robustnější 
a strukturovanější rámec:
• Intuice a zkušenosti samy o sobě 

nemusí stačit k tomu, aby člověk 
dokázal tyto scénáře objektivně 
posoudit. 

• Externí zainteresované osoby stále 
silněji vnímají, že odpovědnost nese 
celé představenstvo firmy. 

• Firmy, které se s poslední 
ekonomickou krizí vyrovnaly nejlépe, 
naslouchaly signálům a informacím 
ze všech svých zdrojů a podle toho 
také jednaly. 

• Je třeba vybudovat v rámci 
společnosti institucionální kapacity 
pro řízení a využívání nejistoty – je 
to příliš důležité téma na to, aby 
se jím zabývalo jen několik málo 
„vyvolených“.

„Firmy, které 

se s poslední 

ekonomickou krizí 

vyrovnaly nejlépe, 

naslouchaly signálům 

a informacím ze všech 

svých zdrojů a podle 

toho také jednaly.“ 

Článek Managing uncertainty. Addressing the unknowns in financial services vyšel původně v zářijovém vydání časopisu celosvětové sítě členských společností 
KPMG Frontiers in Finance.
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Závěr
Můžeme se od jiných odvětví
a organizací mnoho naučit, 
jak přistupovaly a přistupují 
k proměnlivým a komplexním 
situacím. Na konci asi nebude 
jedno jediné definitivní řešení. 
Ty nejsofistikovanější organizace 
budou pravděpodobně 
uplatňovat celou řadu přístupů, 
aby si z různých úhlů pohledu 
a perspektiv vyzkoušely možné 
budoucí scénáře. Jasné ovšem 
je, že věta „co dělat, když…“ 
bude při jednáních představenstev 
firem zaznívat stále častěji a ti, 
kteří nejlépe podchytí komplexní 
charakter budoucích nejistot 
a zvládnou jej, zvítězí. 

To se samozřejmě snáze řekne 
než udělá. Nicméně vedení 
a představenstva firem si budou 
muset udělat čas a prostor na to, aby 
se těmito nejistotami systematicky 
zabývala – co je třeba posoudit 
a vyhodnotit; jaké kombinaci scénářů 
je třeba věnovat čas, na jaké impulsy 
trhu zareagovat, kdy je třeba vyčkávat 
a dívat se, co se děje, a kdy je třeba 
okamžitě zareagovat a jak z hrozeb 
udělat příležitosti. Zdá se, že se 
představenstva nevyhnou tomu, aby 
se méně věnovala tomu „co se právě 
děje“ a více času naopak trávila diskusí 
o tom „co by se mohlo stát“.

U některých méně komplexních 
hospodářských sektorů jsme 
zaznamenali, že členové představenstva 
firem velmi efektivně využívají simulační 
pomůcky a nástroje, aby se zaměřili 
na oblasti a témata, které nutně 
vyžadují jejich pozornost (a výhodou 
představenstva je, že má obvykle 
větší zkušenosti než management 
společnosti). Takovéto pomůcky 
a nástroje se léta používali při školení 
studentů MBA při řízení aktiv a pasiv. 

Členské společnosti celosvětové sítě 
KPMG v nedávné době tyto postupy 
velmi efektivně využily u jedné větší 
banky, aby jí pomohly vyhodnotit 
strategické možnosti pro rekonfiguraci 
části jejích podnikatelských aktivit. 
Cílem bylo zjistit, jak zvýšit hodnotu 
pro banku, partnery a cílové zákazníky 
v případě, že by prodali některé její 
části. 

Povaha našeho odvětví a velikost 
a komplexní charakter mnoha 
společností však znamená, že používat 
takové simulační nástroje je pro 
představenstvo firmy nerealistické – 
buď by taková řešení byla příliš složitá, 
nebo naopak povrchní. 

Finanční sektor stále čeká, až se objeví 
postupy podle tzv. best practice.  
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Než k tomu dojde, můžeme se poučit 
u jiných odvětví:

• ropný průmysl provádí významné 
dlouhodobé investice, ale zároveň 
musí reagovat na kolísání cen ropy, 
nejisté politické prostředí, nepříznivé 
přírodní podmínky, proměnlivé 
postoje k ochraně životního prostředí 
a trvale udržitelnému rozvoji či 
nejistotu, zda objeví nová naleziště. 
Jak se v tomto odvětví vytvářejí 
scénáře a řídí nejistoty? 

• Orgány, které jsou zodpovědné 
za péči o zdraví obyvatel, se 
musí rozhodovat, jak definovat 
a simulovat situace, na něž budou 
muset reagovat – vypuknutí závažné 
choroby nebo katastrofu většího 
rozsahu. Stráví-li vrcholové vedení 
příliš času studiem teoretických 
a nerealistických scénářů, bude 
jen plýtvat cennými zdroji a svým 
časem. Příliš úzce zaměřený přístup 
zase může ohrozit lidské životy 
ve velkém měřítku. Kde leží při jejich 
plánování hranice, aby jejich plány 
byly realisticky rozsáhlé, ale zároveň 
dostatečně konkrétní?

• Účelem válečných her bylo 
vždy vycvičit lidi tak, aby získali 
cit pro skutečný boj v poli a byli 
schopni reagovat na měnící se 
a neočekávané okolnosti. Budeme 
vytvářet týmy z našich „budoucích 
vůdců“, které se budou vzájemně 
střetávat v prostředí neustále se 
měnících se pravidel hry, kdy jeden 
tým bude představovat měnící se 
vnější prostředí a druhý tým bude 
na tyto změny reagovat?

• Členské společnosti sítě KPMG 
využívají postupy z jiných oborů 
hospodářství a často se na banky 
dívají optikou soukromého kapitálu, 
aby jim pomohly vyhodnotit jejich 
strategické příležitosti a hrozby 
a získat pohled na věc z jiné 
perspektivy. 
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Jak zvýšit 
efektivitu 
marketingových 
kampaní



Marketingové kampaně jsou pro většinu firem běžnou součástí 

obchodních procesů. Jejich úspěšnost je však mnohdy kolísavá. 

Proč? Důvody musíme hledat v přípravě relevantní cílové skupiny, 

správném časovém plánování kampaní, optimalizaci distribučních 

kanálů, ale i atraktivitě nabízených produktů a služeb. V tomto 

článku se zaměříme na několik klíčových aspektů, které mohou 

z průměrných kampaní udělat kampaně excelentní. 
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Proměna množství dat 
v hodnotné informace 
Nedávno mi jeden známý popisoval, 
jak se zachoval, když se ho z call centra 
jeho banky dotazovali, zda by neměl 
zájem o jistý finanční produkt. I přesto, 
že zrovna měl čas, rozhovor a nabídku 
zdvořile odmítl. Když později prováděl 
pomocí elektronického bankovnictví 
určitou transakci, uvědomil si, že by 
nedávno nabízený finanční produkt 
skutečně potřeboval. Na otázku, 
proč tehdy nabízený produkt nepřijal, 
odpověděl jednoduše: „V tu chvíli 
jsem prostě nebyl mentálně naladěn 
na řešení finanční agendy. Dostat tu 
samou nabídku v momentu, kdy jsem 
v bankovním „módu“, můj zájem by byl 
určitě daleko větší.“

Kolik takových zpravidla nákladných 
kampaní mine svůj cíl jen proto, že 
jsme zvolili nesprávný čas, nevhodný 
komunikační kanál či neadekvátní 
produkt?

Pokud se této problematice budeme 
věnovat systematicky, relativně snadno 
můžeme dosáhnout těchto výsledků: 
• generovat i 10krát více lépe 

zacílených kampaní se stejnými 
provozními náklady,

• navýšit reakci na kampaně o 50 
procent, 

• snížit hodnotu time-to-market o 50 
procent,

• snížit náklady na řízení kampaní 
o dvě třetiny. 

Jak zvýšit efektivitu 
marketingových kampaní
Existuje několik kritických faktorů 
úspěchu, s jejichž pomocí jsme schopni 
efektivněji komunikovat se zákazníkem. 
Na základě naší zkušenosti (best practice) 
a s využitím trendů v oblasti campaign 
managementu nové generace některé 
z nich uvádíme níže.

Datová kvalita 
Dělat správná rozhodnutí na základě 
nesprávných dat vede k neočekávaným 
výsledkům. Jedním z atributů dat je 
rovněž hodnota informací (dat), která 
může být i záporná. Pokud například 
máme duplicitní data a marketingovou 
kampaň spouštíme různými kanály, zcela 
jistě se stane, že jednoho zákazníka 
oslovíme se stejnou nabídkou několikrát. 
Násobí se nám tak nejen náklady, ale 
daleko horší je, že u takového zákazníka 
vyvoláme pocit nedůvěryhodnosti, 
jenž ho může přimět i k odchodu 
ke konkurenci.



Data governance
Bohatství každé společnosti, a pro 
finanční instituce to platí dvojnásob, 
se skrývá v zákaznických datech. 
Tato data však musí svojí strukturou, 
formou, dostupností a srozumitelností 
odpovídat potřebám byznysu. Máme-li 
tato data v různých úrovních detailu 
(od atomických až po tematicky 
agregované) a tvoří-li přehledný 
zákaznický profil, čas na přípravu 
marketingových kampaní se může 
výrazně snížit.

Event Driven Marketing 
(EDM) 
EDM je disciplína, která má 
na efektivitu marketingových kampaní 
přímý a nejvýraznější vliv. Jejím cílem 
je včas identifikovat relevantní události 
konkrétního zákazníka a adekvátně 
a adresně na ně reagovat. EDM je 
bezpochyby vlajkovou lodi campaign 
managementu nové generace.

V případě implementace EDM se 
čas reakce obchodní nebo servisní 
nabídky může blížit on-line reakci, 
čímž docílíme toho, že požadovaná 
nabídka je dostatečně aktuální. Zároveň 
jsme schopni nabídnout produkt nebo 
službu, která je pro zákazníka skutečně 
relevantní, a nabídka je tak skutečně 
adresná. Pokud navíc zvolíme pro 
zákazníka nejvhodnější či zákazníkem 

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

1312   Horizonty listopad      2010 Horizonty listopad 2010

preferovaný komunikační kanál, 
pravděpodobnost, že kampaň bude 
úspěšná, se výrazně zvýší.  

Události můžeme rozdělit do několika 
kategorií:
• transakční (mimořádný vklad či 

výběr nebo překročení limitu při 
výběru z bankomatu)

• behaviorální (on-line aktivity, 
výstupy data mining modelů 
či události relevantní pro daný 
zákaznický segment – například 
daňové úlevy)

• servisní (expirace kreditní karty 
nebo smlouvy či změna osobních 
údajů)

Web Intelligence
Na webových portálech můžeme nalézt 
data, která jsou pro marketingové 
kampaně nesmírně důležitá. Zpravidla 
se však dostatečně nevyužívají. Web 
Intelligence umožňuje sofistikované 
datové analýzy nejen z webového 
prostředí, ale i z ostatních relevantních 
provozních dat. Mohou nám pomoci 
poznat zvyklosti, chování a potřeby 
klienta, odhalit jak efektivně uspořádat 
balíčky produktů či jak navrhnout 
nové produkty. Je to zároveň i zdroj 
relevantních dat pro výzkum trhu. Web 
Intelligence je také kompatibilní disciplína 
s EDM a díky jejich vzájemnému spojení 
se efektivita marketingových kampaní 
synergicky navyšuje. 
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„Bohatství každé společnosti, a pro finanční instituce to platí 

dvojnásob, se skrývá v zákaznických datech.“

Pokročilá analýza dat
Pokročilá analýza dat se opírá o různé 
statistické a data mining modely. 
Hlavním cílem tohoto typu analýzy je 
využít validní poznatky z historizovaných 
dat včetně jejich vzájemných vazeb. 
Klíčovým znakem marketingové 
kampaně nové generace je, že se 
posouvá od tradičních ex-post analýz 
k prediktivním analýzám. Typickým 
příkladem je predikce odchodu 
zákazníka a příprava propenzitního 
prodejního modelu, který tomuto 
zákazníkovi nabídne nejvhodnější další 
produkt. 

Vícekanálové kampaně
Pro marketingovou komunikaci máme 
k dispozici celou řadu distribučních 
kanálů – call centra, direct mail, e-mail, 
SMS, MMS, bankomaty, apod. Některé 
typy kampaní je vhodné koncipovat 
podle pravidla „nenajdeme-li zákazníka 
pomocí jednoho distribučního kanálu, 
zvolíme jiný“. Takový přístup můžeme 
použít v případě tzv. vícevlnné kampaně 
(multi-wave campaign), u níž se již 
dopředu počítá s tím, že první vlna 
začíná direct mailem a pokračuje 
například call centrem. Zde je ovšem 
důležité brát potaz optimalizaci kampaní 
jak z pohledu kapacit distribučních 
kanálů, tak i jejich ziskovosti. 
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Hadis Medenčevič

Manager
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Poradenské služby 
zaměřené na výkonnost 
a technologii

Závěr
Datová kvalita, data governance, 
event driven marketing, pokročilé 
analýzy dat, web inteligence, 
vícekanálové kampaně 
a optimalizační procedury jsou 
nejvýznamnější oblasti, jejichž 
implementací či rozvojem jsme 
schopni docílit výraznějšího 
zvýšení efektivity marketingových 
kampaní. Investice do těchto 
oblastí zpravidla mají krátkodobou 
návratnost (viz příklad). Z pohledu 
implementace se však rozhodně 
nejedná o další „krabici“ do již tak 
složité firemní IT infrastruktury, 
ale o nástroj pro efektivní 
rozvoj samotného podnikání. 
Ve společnosti KPMG Česká 
republika se dané problematice 
systematicky věnujeme již řadu 
let a pro každou z identifikovaných 
oblastí jsme schopni poskytnout tým 
špičkových expertů. Řešíme úlohy 
jak technologické, tak i ty týkající 
se optimálního nastavení business 
pravidel a procesů. 
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Modelový případ úspor
Jak efektivně řízená marketingová kampaň může bance ušetřit 160 milionů Kč  
za tři roky (retence zákazníků: 160 000 000 Kč za tři roky)

1) Konkurence nabízí nový produkt.
2) Predikujeme odchod 5 000 zákazníků. 
3) Efekt cílené kampaně – sníží se odchody o 25 procent.
4) Pokud zareagujeme do 14 dnů, zůstane u nás 1 250 klientů.

Výpočet
1) 1 250 × MPU (průměrná měsíční marže (MPU) v bankách je cca 3 560 Kč)
2) 1 250 × 3 560 = 4 450 000/měsíc = 53 400 000/rok = 160 200 000/3 roky

plošné 
kampaně

Známe trendy

efektivita náklady

výběrové 
kampaně

segmentové 
kampaně

event-driven 
kampaně

on-line 
kampaně

Další efekt efektivně 
řízené kampaně
Většina marketingových kampaní 
zpravidla zahrnuje ve svých cílech 
„tvrdé“ metriky úspěšnosti (response 
rate, sales rate, náklady). Efektivní 
campaign management však přináší 
celou řadu jiných aspektů, které jsou pro 
celkový vztah se zákazníkem nesmírně 
důležité:  

• loajálnější zákazníky,

• důvěryhodnější společnost,

• vyšší retenci zákazníků,

• efektivnější cross sell/up sell, 

• dojem z moderních způsobů 

komunikace, 

• méně závislosti na iT.

Technologie a zvýšení 
efektivity kampaní
Významná technologická společnost 
se nedávno rozhodla v rámci svých 
strategických akvizic získat jednoho 
z lídrů v oblasti technologií pro řízení 
marketingových kampaní. To svědčí 
o tom, jak je tato oblast důležitá i pro 
ty největší technologické společnosti. 
Otázkou je, zda máme očekávat 
významnější posun ve vývoji samotných 
technologií.

Domnívám se, že informační systémy 
a technologie pro podporu řízení 
marketingových kampaní jsou již nyní 
velmi sofistikované a výkonné. Znalost 
informačních technologií a moderních 
technologických trendů je pro rozvoj 
marketingových kampaní důležitá, 
nicméně technologie bez vhodně 
nastavených procesů vše nevyřeší. 

Mnohem větší pozornost vyžaduje 
důkladná znalost zákazníků, jejich potřeb 
a preferencí a rozvoj jejich hodnoty 
(customer value). Klasické řízení vztahu 
se zákazníkem se přesouvá směrem 
k řízení hodnoty zákazníka. Patří sem 
i rozvoj a optimalizace business procesů, 
které mají zajišťovat efektivní koncové 
(end-to-end) řízení obchodních aktivit.
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Dvě novinky  
v bankovní legislativě
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Dvě novinky  
v bankovní legislativě

Bankovní instituce čekají dvě 

legislativní novinky. První z nich 

se týká systému pojištění, druhá 

významně mění podmínky pro nabízení 

a poskytování úvěrových produktů 

spotřebitelům. 
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Na přelomu roku nabývají účinnosti 
dvě legislativní novinky, které 
vycházejí ze snah orgánů Evropské 
unie zvýšit ochranu klientů bank 
a v nadcházejícím období jistě ovlivní 
činnost bankovních institucí. První 
z nich se týká systému pojištění 
a bezprostředně pochází z takzvaného 
prvního, „pokrizového“ balíčku opatření 
Evropské komise. Druhá legislativní 
novinka podstatným způsobem mění 
podmínky pro nabízení a poskytování 
úvěrových produktů spotřebitelům. 
Kořeny této směrnice EU sahají ještě 
hluboko do předkrizového období. Je 
však zjevné, že svým načasováním 
i svým obsahem do současných snah 
o přísnější regulaci finančního trhu 
poměrně přesně zapadá.

Fond pojištění vkladů
Některé z prosazovaných opatření 
Evropské komise na posílení ochrany 
majitelů bankovních účtů se v tomto 
roce promítly do české bankovní 
legislativy zákonem č. 156/2010 Sb.  
Jde o jednu ze dvou dílčích novel 
českého bankovního zákona 
schválených v tomto roce ještě 
minulou Poslaneckou sněmovnou. 
Tou druhou je harmonizační zákon 
č. 160/2010, kterým bylo do české 
legislativy implementováno nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o ratingových agenturách.

Zákonem č. 156/2010 Sb. byl zvýšen 
limit pojištění bankovních vkladů 
podle § 41e odst. 2 zákona o bankách 

z dosavadních 50 000 EUR na 100 000 
EUR. Dále se uvedenou novelou 
zákona o bankách rovněž zkracuje lhůta 
pro výplatu náhrad za pojištěné vklady 
z tří měsíců na dvacet pracovních 
dnů od data, kdy Fond pojištění 
vkladů obdrží od České národní banky 
oznámení o platební neschopnosti 
pojištěné instituce. Toto oznámení musí 
být nově vydáno do pěti pracovních dnů 
ode dne zjištění rozhodné skutečnosti. 

Vedle toho dochází rovněž k navýšení 
částek a zkrácení intervalů pro odvody 
příspěvků jednotlivých pojištěných 
institucí do Fondu pojištění vkladů, 
přičemž maximální úroveň rezervy je 
stanovena na 1,5 procenta objemu 
pojištění vkladů. Zákon č. 156/2010 

„Spotřebitel 

bude mít právo 

od smlouvy 

odstoupit 

ve lhůtě 14 

dnů ode dne 

uzavření 

smlouvy, a to 

i bez udání 

důvodu.“
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Counsel
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KPMG Legal

Sb. nabyl účinnosti 5. června 2010, 
nicméně uvedené změny týkající se 
výše limitu a lhůty pro vyplácení náhrad 
nabudou účinnosti 31. prosince 2010. 

Poskytování úvěrů 
spotřebitelům
Na počátku roku 2011 nabývá účinnosti 
zákon č. 145/2010, kterým dochází 
k harmonizaci českého práva se 
směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2008/48/ES o smlouvách 
o spotřebitelském úvěru. Nový 
zákon o spotřebitelském úvěru 
s sebou přináší mnoho změn, které 
zásadním způsobem ovlivní to, jak 
budou banky a jiné finanční instituce 
nabízet své finanční produkty 
spotřebitelům, tedy fyzickým osobám, 
které při sjednání a přijetí úvěru 
nejednají v rámci své podnikatelské 
činnosti. Ve srovnání se současným 
zákonem o některých podmínkách 
sjednávání spotřebitelského úvěru 
č. 321/2001 Sb. přináší nový zákon 
řadu podstatných změn. Rozšiřuje 
se například výčet informací, které 
banka či jiný poskytovatel úvěru bude 
muset uvádět v reklamě a poskytnout 
spotřebiteli před i po uzavření smlouvy 
a ve smlouvě samotné. 

Zákon rovněž zavádí tzv. zásadu 
odpovědného úvěrování. Mění se 
rovněž metodika týkající se výpočtu 
takzvané roční procentní sazby nákladů, 
která musí banka sdělit při nabízení 
úvěru a uvést ve smlouvě. Spotřebitel 
bude mít právo od smlouvy odstoupit 
ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření 
smlouvy, a to i bez udání důvodu. 
Zákon dále omezuje banku i jiné 
věřitele, pokud jde o stanovení výše 
náhrady nákladů účtovaných v případě 
předčasného splacení úvěru klientem. 
Právo na předčasné splacení známé 
již ze současného zákona zůstává 
samozřejmě zachováno i v zákoně 
novém. 

Závěr

Zejména u změn v oblasti 
ratingových agentur a nových 
podmínek pojištění bankovních 
vkladů jde jen o počátek procesu, 
v jehož rámci se budou přijímat 
nová regulatorní opatření, která mají 
a budou mít původ na globální úrovni 
a jejichž kontury se začínají stále 
jasněji rýsovat i na úrovni Evropské 
unie. Tato pravidla se mimo jiné 
dotknou kapitálové přiměřenosti, 
likvidity, kontrolních mechanismů, 
ochrany klientů, ale také účetních či 
daňových otázek.
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Na středoevropském pojistném trhu lze v současné 

době pozorovat vzrůstající konkurenční tlaky, které 

se projevují poklesem reálných pojistných sazeb. 

Tento efekt je patrný zejména v neživotním pojištění, 

které se stále více stává komoditním zbožím. Volba 

vhodné cenové politiky je za této situace klíčovým 

předpokladem, aby společnost dosáhla svých 

strategických cílů.

Tržní arbitráž  
strategie růstu  
na klesajícím trhu
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V tomto článku bych se primárně chtěl 

zaměřit na to, jaké zvolit obchodní 

strategie na vysoce konkurenčním 

trhu s charakterem komoditního 

trhu. Typickým příkladem může být 

maloobchodní trh povinného ručení či 

havarijního pojištění, ale i další produkty 

převážně neživotního pojištění. 

Za podmínek vysoce konkurenčního 

trhu s komoditním charakterem lze 

efektivně využít strategii založenou 

na tržní arbitráži. Při vhodném použití 

bude tarif založený na tržní arbitráži 

dosahovat ve všech případech vyšších 

hodnot ukazatele výkonnosti (například 

objem produkce, zisk) než běžně 

používaný tarif. Ve srovnání s běžně 

používanými tarifními konstrukcemi  

se tak jedná o dominantní strategii.

Arbitráž trhu
Tržní arbitráž obecně definujeme jako 

způsob jak využít výhody odlišných cen 

na různých trzích. Tím, že identické 

zboží kupujeme na jednom trhu 

a prodáváme na jiném za různé ceny, 

dosahujeme bezrizikového zisku.

V případě cenotvorby pojistných 

produktů lze využít tohoto principu 

za předpokladu, že pojistitel disponuje 

konkurenční výhodou, kterou ostatní 

účastníci trhu v daném okamžiku 

nemají. Při jejím použití lze dosáhnout 

nadprůměrného a „jistého“ růstu 

ukazatele výkonnosti v porovnání 

s ostatními tržními účastníky.

Konkurenční výhoda
Klíčovou otázkou pro efektivní tržní 

arbitráž v tomto případě je, jakým 

způsobem lze získat konkurenční 

výhodu. V této části uvádíme hlavní 

oblasti, u nichž se snažíme při našich 

projektech konkurenční výhodu získat:

Ocenění rizika

Pojistitel je schopen ocenit riziko lépe 

než konkurence na trhu. V tomto 

případě lze nabídnout nejméně 

rizikovým klientům výhodnější cenu 

při stejných nebo lepších ziskových 

parametrech. V nejužším pojetí 

definujeme ziskové segmenty na úrovni 

skupin pojistníků. V širším pojetí se 

zabýváme i dalšími faktory ocenění 

pojistného rizika jako například volbou 

zajistného programu, kde lze zvýšit 

výkonnost pojistného kmene bez 

ohledu na cenovou situaci na trhu.

Retence zákazníků

Pokud dokáže pojistitel lépe než 

konkurence identifikovat pojistníky 

s vysokou retencí, může pak těmto 

zákazníkům nabízet cenově výhodnější 

tarif. Zároveň může dosáhnout 

minimálně shodné současné hodnoty 

zisků jako u zákazníků s nízkou retencí.

Znalost konkurenčního prostředí 

Detailnější znalost trhu a schopnost 

identifikovat tržní segmenty, u nichž se 

aktuální tržní cena pohybuje výrazně nad 
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V grafu 1 je individuální riziko 

(po zohlednění retence a minimální 

požadované výnosnosti) oceněno 

výrazně níže než cena nabízená 

nejlevnějším konkurentem. 

Stanovení cenové strategie 

na úrovni nejlevnějšího konkurenta 

neovlivní atraktivitu pro zákazníka – 

racionální zákazník nemá důvod, aby 

volil jiného pojistitele. Zisková marže 

je v tomto případě stanovena přímo 

z trhu na výrazně vyšší úrovni, než 

je na trhu obvyklé. 

Příklad 1: tržní arbitráž Příklad 2: tržní arbitráž
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Zjednodušeně lze tržní arbitráže ukázat na následujících grafech:

úrovní individuálního rizika, znamenají,  

že pojistitel je schopen realizovat pro 

tyto segmenty dodatečný zisk, aniž by 

byla ovlivněna cenová atraktivita tarifu. 

 

Diferenciace produktu 

Odlišit produkt od konkurence může 

pojistitel například tak, že rozšíří rozsah 

poskytovaných služeb či pojistného 

krytí nebo využije marketingové aktivity 

na podporu prodeje. Pojistitel tak může 

dosáhnout jedinečného postavení 

na trhu, omezit vliv konkurence 

a nabízet tarif s vyššími ziskovými 

parametry, než je na trhu obvyklé. 

Jedná se o potlačení komoditního 

charakteru produktu.

Efektivita distribuční sítě 

Velikost a schopnost distribuční sítě 

představuje pro pojistitele příležitost jak 

oslovit klienty, k nimž ostatní konkurenti 

nemají přístup. V tomto případě se opět 

omezuje vliv konkurence a je možné 

realizovat vyšší ziskovou marži, než je 

na trhu obvyklé.

Efektivní tržní arbitráž
Problematiku diferenciace produktu 

a efektivity distribuční sítě lze převést 

na problém ocenění rizika, retence 

a konkurenčního prostředí s nižším 

počtem konkurentů. Omezíme se 

proto na aplikaci teorie tržní arbitráže 

z pohledu ocenění rizika, retence 

a konkurenčního prostředí.

V grafu 2 je zobrazena situace, kdy 

individuální riziko je oceněno výše 

než nejlevnější cena konkurence. 

Cena je stanovena na úrovni 

konkurenta s nejbližší vyšší cenou 

(Konkurent 2). Opět dochází 

k situaci, kdy racionální pojistník 

nemá důvod, aby měnil pojistitele, 

a zároveň je realizován dodatečný 

zisk plynoucí z rozdílu ocenění rizika 

nejbližší vyšší nabízenou cenou.

„Tržní arbitráž 
je jednou 
z nejefektivnějších 
strategií jak zvýšit 
ziskovost nebo 
objem produkce pro 
finanční produkty 
s charakterem 
komodity.“
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V obecné rovině se jedná o velmi 
jednoduchý princip, který ovšem při 
praktické aplikaci vyžaduje široký 
matematický aparát a detailní znalost 
pojistného trhu, konkrétně:

1) vhodný model pro ocenění 
rizika s maximální úrovní členění 
detailu rizika, minimálně na úrovni 
nejdynamičtějších konkurentů,

2) vhodný model retence umožňující 
efektivní monitorování pojistníků 
včetně jejich citlivosti na cenu,

3) model cenové elasticity pojistníků, 
který je založen na detailní znalosti 
trhu. V praxi to znamená, že se 
tržní ceny účastníků sledují pro celý 
trh v takovém detailu, že je možné 
přiřadit každé smlouvě v pojistném 
kmeni sazby konkurentů. Pro 
rozvinutý trh může jít o sledování 
sazeb pro více než jeden milión 
tržních segmentů.

Za výše uvedených předpokladů je 
možné využít přístupu založeného 
na tržní arbitráži. Zároveň platí, že se 
jedná o neustálý proces ocenění rizika, 
retenčních vlastností a monitorování 
konkurence. 

Červená přímka na prvním grafu 
zobrazuje průběh individuálního rizika 
po zohlednění minimální ziskové 
marže. Modrá označuje zvolené 
minimální pojistné na trhu pro dané 
riziko. Body pod přímkou individuálního 
rizika reprezentují ty části tarifu 
nabízeného konkurenty na trhu, které 
se nacházejí pod úrovní individuálního 
rizika. Body nad úrovní individuálního 
rizika reprezentují části tarifu, kde trh 
nedostatečně reflektuje pokles rizika. 
Tyto vysoce ziskové segmenty jsou 
primárním cílem tarifu založeného 
na tržní arbitráži.

Druhý graf ukazuje způsob konstrukce 
tarifu založeného na tržní arbitráži. 
U části tarifu, kde je zvolená tržní sazba 
nad úrovní individuálního rizika,  
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Konstrukce rizikového profilu tarifu
V této části si ukážeme, jakým způsobem probíhá tržní arbitráž.

se přijímá sazba příslušného konkurenta. 
V případě, že zvolená tržní sazba 
nedosahuje úrovně individuálního rizika, 
nabízí se sazba konkurenta s nejbližší 
vyšší sazbou.

Vyplatí se strategie 
arbitráže trhu?
Podle našich zkušeností lze aplikací 
teorie tržní arbitráže na částečně 
komoditizovaném trhu dosáhnout 
následujících výsledků:

• nárůst produkce nového obchodu 
o 10 až 30 procent oproti současně 
používanému tarifu za předpokladu, 
že je zachován absolutní objem zisku 
na úrovni současně používaného 
tarifu,
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Závěr
Tržní arbitráž je jednou 
z nejefektivnějších strategií  
jak zvýšit ziskovost nebo objem 
produkce pro finanční produkty 
s charakterem komodity. Platí to 
zejména v situaci, kdy trh klesá 
a dynamika cenových změn na trhu 
roste. 

Jedná se o ucelený proces řízení, 
a proto implementace arbitrážního 
modelu umožňuje dynamicky 
přizpůsobovat cenovou politiku 
situaci na trhu. Zároveň lze díky 
znalosti cenové elasticity zákazníků 
kvantifikovat očekávaný dopad 
úprav tarifu na produkci a zisk.
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• nárůst absolutního zisku z nového 
obchodu o 10 až 30 procent oproti 
současně používanému tarifu 
za předpokladu, že je zachován 
objem produkce na úrovni 
současného tarifu.

Navíc je třeba uvést, že význam tržní 
arbitráže poroste s tím, jak bude 
pojistný trh nabírat na dynamice 
a produkty se na trhu budou 
„komoditizovat“. Vyvinutý způsob 
výpočtu ziskové marže z trhu umožňuje 
„automatické“ přizpůsobení tarifu 
podmínkám na trhu. 

Přístup založený na tržní arbitráži lze 
velmi dobře implementovat i na ostatní 
produkty finančního trhu, které vykazují 
alespoň částečný komoditní charakter.



IFRS  
pro pojistné   
smlouvy

Některé myšlenky obsažené v nedávno 

publikovaném ověřovacím konceptu 

mezinárodních standardů finančního 

výkaznictví pro pojistné smlouvy Exposure 

Draft Insurance Contracts lze bez nadsázky 

označit za revoluční. Aplikace nového 

standardu bude pro pojišťovny podobnou 

výzvou jako Solvency II a může také 

srovnatelně ovlivnit jejich podnikání. Období 

pro předkládání připomínek k navrženému 

ověřovacímu konceptu končí 30. listopadu 

2010. Finální aplikace, jíž pravděpodobně již 

nic nestojí v cestě, bude provedena v roce 

2012.
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Ocenění závazků
Mezi nejvýznamnější změny oproti 

stávajícímu stavu patří navrhovaná 

metoda ocenění závazků, platná 

rovněž pro zajistná aktiva, a především 

změněná prezentace výsledků. Tato 

metoda posouvá vykazování výsledku, 

zejména u životních pojišťoven směrem 

k formátu analýzy změny, který se 

používá v tržně konzistentní implicitní 

hodnotě. Vykazovaný výsledek tak 

ukáže vliv marží na pojistné, rozdíly 

mezi očekávanými a skutečnými 

peněžními toky a vliv změn 

předpokladů do budoucna.  

Pojistné a vyplacené škody se přitom 

budou účtovat pouze bilančně. 

Pro krátké smlouvy typicky neživotního 

pojištění se navrhuje zavést koncept, 

který se stávajícímu způsobu 

vykazování podobá, ale je mnohem 

složitější a náročnější na výpočty. 

Změny v rozsahu 
platnosti
Samotná definice rozsahu platnosti 

nepřináší ve srovnání s dřívější 

definicí obsaženou v IFRS 4 zdánlivě 

nic nového. Navrhovaný účetní 

„Aplikace nového 
standardu bude  
pro pojišťovny 
podobnou výzvou  
jako Solvency II  
a může také 
srovnatelně ovlivnit 
jejich podnikání.“
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standard pro pojistné smlouvy má 

platit pro vydané pojistné a přijaté 

zajistné smlouvy, respektive pro 

investiční smlouvy s nezaručeným 

podílem na zisku. Podrobnější pohled 

ovšem odhalí dvě důležité změny, 

které vyplývají z upřesněné definice 

pojistné smlouvy a z úpravy definice 

nezaručeného podílu na zisku.

V definici pojistné smlouvy je zvýrazněn 

vliv časové hodnoty peněz na objem 

pojistného rizika. Smlouvy, u nichž 

je pojistné riziko vlivem diskontování 

významně sníženo, nemusí být podle 

nových pravidel uznány jako pojistné 

a bude nutné změnit jejich dosavadní 

účetní model. 

Změněná a poněkud užší definice prvku 

nezaručeného podílu na zisku bude 

mít stejný efekt. Některé investiční 

smlouvy obsahující prvek nezaručeného 

podílu na zisku a dříve účtované podle 

pravidel platných pro pojistné smlouvy, 

budou nyní muset být účtovány 

podle pravidel platných pro investiční 

smlouvy. Aby bylo možné zachovat 

stávající účetní postup, bude třeba 

prokázat, že tyto investiční smlouvy 

mají určité vazby na pojistné smlouvy 

obsahující podobné nezaručené 

podíly na zisku. Pro tyto smlouvy 

musí existovat společné portfolio 

aktiv, od jehož výnosů se objem 

nezaručených podílů na zisku společně 

odvozuje nezávisle na účetní klasifikaci 

těchto smluv.

Oddělené účtování
Diskuse o odděleném účtování 

vychází z předpokladu, respektive 

přání, podle něhož se mají stejné 

prvky smluv účtovat podle stejných 

účetních postupů. Důsledná aplikace 

tohoto principu by znamenala, že by 

bylo například nutné rozdělit jednotlivé 

složky smlouvy kapitálového životního 

pojištění na složku investiční, 

odpovídající části pojistného na dožití, 

na pojistnou, odpovídající riziku smrti, 

a servisní, odpovídající části pojistného 

určeného na krytí nákladů spojených 

s poskytovanou službou klientovi. 

Každá složka by se v tomto modelu 

účtovala pomocí jiného účetního 

modelu. O takovém návrhu se během 

přípravné fáze ověřovacího konceptu 

vážně diskutovalo, ale dospělo se 

k závěru, že vyžadovat takový postup 

není rozumně odůvodnitelné, a to 

především kvůli značné nerovnováze 

mezi vynaloženým úsilím a získaným 

užitkem. 

Ověřovací koncept ovšem povinnost 

odděleného účtování přesto v jisté 

omezené formě zavádí. Oddělené 

účtování bude povinné pro smlouvy, 

u nichž není investiční či servisní složka 

smlouvy přímo svázaná se složkou 

pojistnou. Kandidáty na oddělené 

účtování na českém trhu mohou být 

některé smlouvy investičního životního 

pojištění či smlouvy typu universal 

life, ale i některé smlouvy neživotního 

pojištění, u nichž se poskytují asistenční 

služby.
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Model ocenění
Výbor pro mezinárodní účetní standardy 

chápe pojistné smlouvy jako svazek 

nerozlučných práv a povinností, jež 

by se proto měly oceňovat společně. 

Navrhovaný oceňovací model obsahuje 

následující čtyři stavební kameny:

• odhad budoucích peněžních toků,

• diskontování pro zohlednění časové 

hodnoty peněz,

• rizikovou marži pro zohlednění rizika 

odhadu budoucích peněžních toků,

• zbytkovou marži pro eliminaci 

případného zisku při sjednání 

smlouvy.

Souhrn prvních tří složek představuje 

tzv. vypořádací peněžní toky, jejichž 

odhad je založen na kombinaci 

předpokladů specifických pro účetní 

jednotku a tržních předpokladů. To je 

posun od dřívějšího konceptu současné 

výstupní hodnoty Current Exit Value, 

která měla reflektovat výhradně 

pohled hypotetického účastníka trhu, 

a pracovala proto pouze s tržními 

předpoklady. Současně navrhovaný 

koncept vypořádací hodnoty Current 

Fulfillment Value tak posouvá ocenění 

závazků z pojistných smluv blíže 

k intuitivní představě. 

Úprava o rizikovou marži pokrývá 

riziko nesprávného odhadu budoucích 

peněžních toků, tj. rozdíl mezi 

očekávanými a skutečnými peněžními 

toky. Bude se určovat na úrovni 

portfolia pojistných smluv, která 

obsahují přibližně stejná rizika a jsou 

spravována společně. Výše rizikové 

marže má reagovat na změny úrovně 

rizika a tržních podmínek, a proto se 

předpokládá, že se bude v každém 

účetním období periodicky přeceňovat. 

Zbytková marže má zajistit rovnoměrné 

vykázání zisku během trvání smlouvy. 

Nevyžaduje se její periodické 

přeceňování s výjimkou proporčních 

úprav o rozdíl mezi předpokládaným 

a skutečným počtem smluv v ocenění. 

Je důležité zdůraznit, že peněžní toky 

zahrnuté do výpočtu závazku obsahují 

rovněž přírůstkové pořizovací náklady. 

Tyto náklady jsou tak součástí ocenění 

závazku. 

Klíčové položky výsledku pojišťovny 
jsou uvedeny níže v tabulce.

Hlavní komponenty výsledku pojišťovny podle ověřovacího konceptu

Změna rizikové marže

Změna zbytkové marže

Rozdíl mezi očekávanými a skutečnými peněžními toky

Trvalé snížení hodnoty zajistných aktiv

Pořizovací náklady, které nejsou přírůstkové

Změny v odhadech budoucích peněžních toků a diskontních sazeb

Úrok



schéma vykazování výsledku dle ověřovacího konceptu

Předpokládané peněžní toky CFt ve stejné výši x po dobu tří let.

Závazek na počátku jednotlivých let, bez vlivu diskontu, ve výši Vt = (4-t) * x,  

kde t = 1, 2, 3.

Nejlepší odhady předpokladů zůstávají v platnosti po celou dobu. 

Riziková marže RMt periodicky aktualizována podle výše rizika.

Skutečně realizované peněžní toky CF’t.
Neuvažuje se o zbytkové marži.
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Vliv změn rizikové marže na výsledek je následně znázorněn na obrázku. 

Změna závazku

RM1
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CF1

CFt

Vt – Vt+1

t = 1

t = 1

t = 2

t = 2

t = 3

t = 3

0 0 0

P & L P & L P & LCF’1 CF’2 CF’3

RM2

V2 CF2

RM3

V3

CF3

Očekávané  
peněžní toky

Neočekávané  
peněžní toky

Změna  
rizikové marže
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Závěr

Změněná prezentace výsledků 
pojišťoven zvýší transparentnost 
trhu a zlepší srovnatelnost s jinými 
finančními institucemi. Uživatelé 
výkazů, doposud zvyklí pouze na 
omezené informace, dostanou 
do rukou značné množství 
podnikatelsky citlivých informací. 
Je otázkou, nakolik je současný 
pojistný trh připraven tyto 
informace sdílet a co tato zvýšená 
transparentnost přinese trhu jako 
celku. Zatím je jisté pouze to, že 
dostupnost klasických ukazatelů 
výkonnosti, například pojistného, 
se zhorší. Bude proto jistě zajímavé 
sledovat další vývoj. 

Navrhovaný koncept pro ocenění 
závazků z pojistných smluv se bude 
aplikovat rovněž na zajistné smlouvy, 
což je poměrně významná změna 
oproti stávajícímu stavu. Je třeba 
poznamenat, že na rozdíl od závazků, 
u nichž se v pravděpodobnostně 
váženém odhadu budoucích peněžních 
toků ignoruje vlastní úvěrové riziko 
pojistitele, ocenění zajistných aktiv 
zohlední úvěrové riziko zajistitele.     

Model ocenění pro krátké 
smlouvy
Pro ocenění závazků ze smluv, 
jejichž trvání je přibližně dvanáct 
měsíců nebo jsou kratší a neobsahují 
žádné opce a garance se povinně 
navrhuje ocenění pomocí metodiky 
založené na konceptu podobném 
nezaslouženému pojistnému. Stejně 
jako v případě dlouhých smluv se zde 
mají zohlednit přírůstkové pořizovací 
náklady v závazku a rovněž tak zahrnout 
vliv časové hodnoty peněz, diskontu. 

Předpokládá se, že se tento model 
bude aplikovat především na smlouvy 
neživotního pojištění. Formát výkazu 
zisků a ztrát bude v tomto případě 
totožný s tím, jenž se dosud používá. 
Povinné diskontování závazků pro tento 
typ smluv je poměrně zásadní novinka.  

Jak budou reagovat 
pojišťovny
Účetní standard by v zásadě neměl 
ovlivnit produktovou strategii či 
podnikatelský záměr. Přesto se 
domníváme, že snaha ověřovacího 
konceptu vymezit hranice mezi 
pojistnými smlouvami a jiným typem 

smluv může stávající produktovou 
nabídku jednotlivých pojišťoven změnit. 
Pojišťovny přitom na navrhované změny 
mohou reagovat různě. Na jedné straně 
mohou zvýraznit rizikové složky smluv, 
na straně druhé zase oddělit účtování 
smluv, jejichž primárním účelem není 
pojištění, ale investice. Výsledkem 
může být, že se zvýší transparentnost 
trhu a primárně investiční nástroje se 
přesunou do jiných finančních institucí.

Aplikace navrhovaného standardu 
pro účtování o závazcích z pojistných 
smluv je obrovskou výzvou pro 
účetní, aktuáry, ale také pracovníky 
v informačních technologiích. Ve všech 
těchto oblastech budou muset 
pojišťovny zásadně předefinovat své 
dosud používané postupy. Příprava 
podkladových dat pro požadované 
výpočty, jejich samotné provedení 
a archivace budou vyžadovat veliké  
úsilí a značné zdroje. 

Pojišťovny, které již vykazují tržně 
konzistentní implicitní hodnoty, budou 
ve výhodě, neboť mají minimálně 
zkušenosti s náročností příprav 
analogických výpočtů. Bez ohledu 
na tyto zkušenosti se ovšem bude 
nutné na aplikaci nového standardu 
dobře připravit, a to jak z hlediska 
proveditelnosti výpočtů v dostupném 
čase, tak z hlediska očekávaných 
dopadů na výsledek.
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