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Finanční sektor: hic sunt leones

 
Finanční krize s následnými dopady na reálný sektor mnohé změnila. Zdaleka dnes  
nejde jen o přímé dopady ve smyslu okamžité potřeby značného množství čerstvého 
kapitálu či prudkých propadů řady ekonomik ve světě. Krize donutila silně reagovat 
autority zejména ve vyspělých zemích, což vedlo k posílení nadnárodních institucí  
či dokonce vytvoření nových. Kromě toho došlo a stále dochází k výrazné  
úpravě regulatorních pravidel ve finančním, a především bankovním sektoru.  

Mnozí argumentují, že tyto změny jsou šité horkou jehlou, navíc bez řádné analýzy 
možných nedostatků dosavadních pravidel. Koneckonců pravidla pro regulaci 
bankovního sektoru Basel II se zaváděla za značných nákladů těsně před krizí. Těžko 
se dá proto přijmout, že by krizi zavinila právě špatná pravidla. Otázka, zda regulatorika 
byla opravdu špatná a dohledovým autoritám chyběly pravomoce, či zda pravidla byla 
dostačující, ale dohledy v řadě zemí selhaly, pro mě osobně zůstává stále otevřená.  
To však teď není podstatné. Nové pravomoci, nové instituce a nová pravidla jsou na 
stole. Finanční sektor se tak potýká s výzvou, zda je implementace odpovídající, a musí 
rychle analyzovat možné dopady nejen na sektor samotný, ale na celou ekonomiku. 
 
V prvé řadě vzniká nová mezinárodní finanční architektura. Například došlo k založení 
Rady pro finanční stabilitu (Financial Stability Board), která globálně koordinuje činnost 
dohledových a regulatorních autorit ve velkých finančních centrech. Na úrovni Evropské 
unie s podobným cílem, byť jinými pravomocemi a samozřejmě jiným obsazením,  
vznikla Evropská rada pro systémová rizika (European Systemic Risk Board). Ta zase 
úzce spolupracuje se třemi Evropskými orgány pro dohled (European Supervisory 
Authorites), které koordinují činnost národních orgánů dohledu v oblasti bankovnictví, 
pojišťoven, penzijních fondů i kapitálového trhu. Svoji působnost kromě toho rozšířil  
také Mezinárodní měnový fond. V neposlední řadě jsou v oblasti regulace, na rozdíl  
od minulosti, daleko iniciativnější různá politická seskupení (G7, G20 apod.).  
Nové institucionální uspořádání včetně vzájemné koordinaci si bude nepochybně  
chvíli „sedat“. Důležité bude zejména, aby se zmiňované instituce doplňovaly  
a co možná nejméně překrývaly. 

Kromě toho se podstatným způsobem mění regulatorní pravidla. Motivace pro tyto 
změny je zřejmá: a) zabránit, aby se další krize, pokud možno, neopakovala, alespoň  
ne v takovém rozsahu, a b) vytvořit uvnitř finančního systému dostatečné polštáře 
v oblasti kapitálu a likvidity, aby případné budoucí turbulence na finančních trzích šlo 
zastavit již v zárodku, a zejména aby je nebylo nutné řešit s podporou veřejných rozpočtů. 
Řada opatření k větší stabilitě opravdu vede, zároveň však mnohdy platí něco za něco. 
Tlak na větší kapitálové polštáře bude tížit ziskovost v bankovním sektoru a povede  
buď ke zdražení služeb na finančních trzích, nebo k menší atraktivnosti pro investory. 
O to těžší pak bude tento nový kapitál získat. Podobně povede kritérium pro větší 
stabilitu zdrojů v delším období (tzv. net stable funding ratio) ke zdražení zdrojů,  
na druhé straně ale může omezit dlouhodobější půjčky. 

Tyto a další změny jsou zásadní povahy – nejde jen o interní cvičení finančních institucí, 
protože ovlivní podobu jejich podnikání. Důsledky některých opatření dnes můžeme jen 
obtížně kvantifikovat. Další opatření se navíc stále ještě diskutují, o jejich implementaci 
toho tudíž nelze mnoho říci. Před námi je ještě mnoho neznámého – hic sunt leones. 
Nové výzvy však zákonitě přináší i nové příležitosti. 

Zdeněk Tůma
Poradce, Bankovnictví 
KPMG Česká republika

Úvodní slovo

„Tlak na větší kapitálové 
polštáře bude tížit 
ziskovost v bankovním 
sektoru a povede buď 
ke zdražení služeb na 
finančních trzích, nebo 
k menší atraktivnosti  
pro investory.”
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Řízení zákaznického prožitku vypadá na první pohled poměrně 
jednoduše. Jedná se o zkušenost nebo, chcete-li, prožitek, 
který má každý z nás při jakémkoliv kontaktu s vybranou 
společností. Ať už si dáváte kávu v kavárně, hledáte konkrétní 
informaci na webových stránkách, nebo si vybíráte hotel 
či dovolenou, prožíváte při kontaktu s prodávající stranou 
zákaznický prožitek. Ten se skládá z toho, jak na vás 
prodávající společnost působí po hmotné stránce (třeba 
z hlediska ceny, kvality), jakým způsobem ve vás evokuje 
emoce (např. pocit důvěry, porozumění, nadšení) a smysly 
(pobočka je nová, restaurace čistá atd.). Všechny tyto faktory 
jsou pak intuitivně porovnávány s tím, co zákazník očekává, 
a to pokaždé, když přijde se společností do kontaktu. 
Naprosto logicky pak existuje poměrně silná korelace mezi 
vnímáním konkrétní společnosti ze strany zákazníků a mírou 
úspěchu firmy v očích jejích majitelů. Stále více společností, 
zejména těch, které působí na masovém maloobchodním 
trhu, si tento fakt nejen uvědomuje, ale snaží se prožitek 
svých zákazníků aktivně a zcela cíleně – přitom ale velmi 
nenápadně – řídit. 
 
Odkud se to všechno vzalo? 
Koncem osmdesátých let, a to zejména v západní Evropě 
a USA, se společnosti začaly poměrně intenzivně věnovat 
řízení kvality vztahu se zákazníky. Od té doby se marketing 
a řízení zákaznických vztahů (CRM) začaly mnohem více 
zaměřovat na vlastní prezentaci vůči zákazníkům a na to, 
co jim produkt nebo služba přináší, často pak za pomoci 
nákladných systémů. Jinými slovy, v devadesátých letech 
začalo všeobecné CRM šílenství, které do jisté míry stále 
přetrvává. Tehdy se však často opomíjelo, že zákazníci 
posuzují hodnotu produktu, popřípadě služby z velké 
části podle svých prožitků nebo zkušeností v konkrétních 
interakcích se společnostmi.  
 
Pouze malá část manažerů si tento fakt před zhruba třiceti 
lety začala uvědomovat a pokusila se učinit pomyslný krok 
dál. Janu Carlzonovi, jednomu z úspěšných pionýrů této 
myšlenky, se podařila malá revoluce ve Scandinavian Airlines, 
když se zaměřil na řízení tzv. momentů pravdy v zákaznické 
interakci s aerolinkami. Pochopil, že vnímání značky SAS  
a s ní související úspěch, nebo neúspěch se silně váže 
ke každé individuální interakci zákazníka s jejich firmou.

Dnes se momenty pravdy běžně považují za jeden z hlavních 
stavebních kamenů řízení klientského prožitku. Jak ale 
vůbec něco tak vágního řídit? Skutečné řízení čehokoliv přeci 
vyžaduje měřitelné výsledky! Zato měření emocí, intuice 
a podvědomí je přinejlepším věštěním z křišťálové koule. 
Zákazník není vždy schopen přesně říct, proč je určitý prožitek 
silný. Pouze ví, že na něj něco působí pozitivně, nebo naopak 
negativně. Kolikrát ví naprosto přesně, co odmítnout, ale 
netuší, co vlastně chce. Na pomoc pak manažerům přicházejí 
různé metriky zahrnující indexy spokojenosti, věrnosti 
zákazníků, nebo stále populárnější Net Promoter Score, které 
měří relativní podíl zákazníků ochotných doporučit služby dané 
společnosti svým blízkým.  
 
Kde začít? 
Jak ale lze docílit, abyste ve společnosti řídili zákaznický 
prožitek? Vše začíná již u obchodní strategie, která klade 
potřeby zákazníků na první místo. Realisticky však musíte dělat 
řadu kompromisů a definovat ekonomicky schůdnou rovnováhu 
mezi budováním pozitivních prožitků a hodnotou pro akcionáře. 
Právě tento moment dělá z řízení klientského prožitku i vztahu 
se zákazníky složitou disciplínu. V důsledku toho dnes bohužel 
existuje celá řada společností, které proinvestovaly nehorázné 
sumy v rozličných CRM systémech nebo klientských 
databázích, často však bez slibovaných efektů. 
 
Oddanost zákazníků nadevše 
Jistě, lze poměrně snadno namítat, že řízení klientského 
prožitku ve společnostech jako Apple, Disney nebo Lego je 
na hony vzdálené každodenní realitě konzervativního světa 
finančních institucí. Jejich produkty lze do značné míry zaměnit 
a všechny klientům připadají na první pohled totožné. Přesto 
existují finanční instituce (např. americká banka USAA), které 
se mohou pochlubit podobně oddanými zákazníky jako výše 
zmíněné společnosti. Zjednodušeně řečeno, ke stejnému 
cíli vede poměrně snadná cesta – přestat nabízet klientům 
produkty, které jim chce prodat management, a místo toho 
poskytnout, co zákazníci sami chtějí nebo potřebují. Celkový 
efekt se ještě více posílí, když se daná společnost dokáže 
na trhu výrazně odlišit od svojí konkurence. A rozhodně to jde 
i na trhu finančních institucí! 

Takzvaný customer experience management  
získává v posledním desetiletí čím dál větší ohlas.  
A není divu. Kdo by nechtěl mít mezi svými  
zákazníky takové stoupence značky, jaké má  
Apple nebo Facebook?
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Uvedení do praxe 
Ve chvíli, kdy se společnost odhodlá řídit zákaznický prožitek 
v podobě příslibu záštity této iniciativy nejvyšším vedením, 
může začít s vlastní prací. Ta předpokládá řadu nelehkých 
úkolů – důkladnou identifikací klientských potřeb a očekávání 
počínaje, přes všechny interakce klienta se společností napříč 
distribučními a komunikačními kanály a definicí již zmíněných 
momentů pravdy konče. Právě tím se izolují interakce 
s velkým i, na jejichž dokonalé exekuci pak závisí pověst 
společnosti na trhu. Společně s definicí standardů obsluhy, 
na jejichž vynucení napříč distribučními kanály ve společnosti 
stojí a padá úspěch této iniciativy, se pak získá solidní 

základna pro další kroky, jako jsou neustálá revize 
sledovaných momentů pravdy, kvalitní měření 
rozličných klientských i procesních parametrů, 
změna motivačního systému většiny pracovníků 
ve společnosti anebo zintenzivnění integrace 
komunikačních a distribučních kanálů. 
 

Správná realizace řízení 
zákaznického prožitku 
prostřednictvím celé řady 
iniciativ navždy změní  
způsob, jakým společnost 
funguje navenek, ale i uvnitř.
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Michal Pobuda 
Senior Manager 
Management Consulting 
 
+420 222 123 957 
mpobuda@kpmg.cz 

Tomáš Potměšil 
Associate Manager 
Management Consulting 
 
+420 222 123 969 
tpotmesil@kpmg.cz 
 

Disciplína změní společnost navenek 
i uvnitř 
Řízení zákaznického prožitku je 
poměrně komplexní oblastí, jež 
nekončí, jak se někteří mylně domnívají, 
zahájením měření vybraných indikátorů 
a definicí několika momentů pravdy. 
Jedná se o disciplínu související se 
značnou řadou aktivit, které procházejí 
napříč celou organizací. Její správná 
realizace tak prostřednictvím celé 
řady dalších iniciativ, které nastartuje 
potřeba řídit klientský prožitek, navždy 
změní způsob, jakým společnost 
funguje navenek, ale i uvnitř. 
 
Podle všeho se ale jedná o disciplínu, 
která se při správné exekuci vyplatí.
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Vnitřní kontrolní 
systém   
Proč využít standardů 
pro jeho rozvoj?

Vnitřní kontrolní systém patří ke klíčovým 
požadavkům druhého pilíře Solvency II.  
Proč bude jeho rozvoj pro mnohé těžký,  
kde hledat konkrétní náměty k jeho  
podobě a jak přistoupit k jeho 
konzistentnímu rozvoji?
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Kvantitativním aspektům Solvency II, které tvoří její první pilíř, 
se běžně věnuje mnoho pozornosti. Druhý pilíř zachycující 
kvalitativní požadavky nastupujícího regulatorního režimu 
zůstává, nebo spíše donedávna zůstával stranou hlavního 
zájmu. Dalo by se říci, že tento fakt je jedním z aktuálních 
problémů implementace Solvency II. Zatímco výpočty prvního 
pilíře jsou jednoznačně uchopitelné a nejedná se v jejich případě 
o zásadní změny „pravidel hry“ na pojistném trhu, kvalitativní 
požadavky druhého pilíře jsou svojí podstatou obecnější 
a zároveň představují významný posun proti doposud běžné 
praxi řízení pojišťoven. Výpočet kapitálového požadavku pojistní 
matematici, případně jiní odborníci, nepochybně v přiměřené 
kvalitě zvládnou, kulturní změny v řízení a fungování pojišťoven, 
které jsou vyžadovány druhým pilířem, budou pravděpodobně 
daleko náročnější. 
 
První dva pilíře Solvency II 
Struktura směrnice je principiálně budována na třech pilířích. 
První pilíř se snaží zajistit dostatek kapitálu pro případné 
nepříznivé události. Druhý pilíř má za cíl zajistit,  
aby k nepříznivým událostem, pokud možno, vůbec 
nedocházelo. Z tohoto pohledu lze očekávat, že regulátoři 
budou ověření plnění požadavků druhého pilíře věnovat 
značnou pozornost. Jeho horší uchopitelnost pak určitě  
nebude omluvou pro zjištěné nedostatky. 
 

Vnitřní kontrolní systém 
Vnitřní kontrolní systém (Internal Control System, ICS) musí 
být podle směrnice Solvency II účinný a musí zahrnovat 
přinejmenším správní a účetní postupy, rámec vnitřní 
kontroly, vhodné mechanismy ohlašování na všech úrovních 
pojišťovny nebo zajišťovny a funkci zajišťování shody s předpisy 
(compliance function). Další zpřesnění požadavků na vnitřní 
kontrolní systém lze získat v momentálně nejaktuálnější verzi 
textů druhé úrovně. Ani ty však nejsou příliš návodné. 
 
Standardy pro ICS 
Naštěstí platí, že vnitřní kontrolní systém obecně není v oblasti 
řízení novým tématem. Existuje celá řada standardů, které 
popisují, jak by měl efektivní vnitřní kontrolní systém vypadat. 
Tyto standardy se jeho nastavení věnují podstatně detailněji 
než oficiální texty k Solvency II. Zároveň platí, že oficiální 
texty z těchto standardů vycházejí. Pravděpodobně z důvodu 
zachování jisté volnosti pro trh však nejsou srovnatelně 
konkrétní. 
 
Nabízí se tedy využití některého ze standardů, které řeší vnitřní 
kontrolní systém, přímo jako vodítka při jeho rozvoji naplňujícího 
požadavky Solvency II. Jednotlivé standardy se liší jak cílovou 
skupinou, které jsou určeny a z jejíhož pohledu vnitřní kontrolní 
systém řeší, tak hlavním předmětem zájmu ICS. V zásadních 
principech jsou však tyto standardy jednotné a dá se říci, že 
nová verze jednoho z nich zpravidla zahrnuje v nějaké formě 
aktuální verze ostatních standardů. 
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Miroslav Šimurda  
Manager 
Aktuárské služby 
 
+420 222 123 189 
msimurda@kpmg.cz
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Dobrý základ 
Vnitřní kontrolní systém je především 
prostředkem vedení firmy, jak mít nad 
společností kontrolu. Význam, který  
Solvency II vnitřnímu kontrolnímu systému 
v rámci druhého pilíře přikládá, je proto  
zcela přirozený. 
 
Na druhou stranu neurčitost požadavků 
v oficiálních textech Solvency II může 
způsobovat jisté nejasnosti ohledně 
konkrétních očekávání regulátora. Obecně 
uznávané standardy tak mohou pojišťovnám 
poskytnout pevný a dobře zdůvodnitelný základ 
pro konzistentní rozvoj vnitřního kontrolního 
systému, který obecné požadavky Solvency II 
splňuje. Postup podle standardů zároveň vybaví 
pojišťovny i argumentačně pro případné dohady 
s regulátorem a automaticky naplní požadavek 
existence rámce vnitřní kontroly.

Standardy pro management společností 
Pojďme se nyní věnovat dvěma standardům určeným 
pro vedení společností, které nabízejí na vnitřní kontrolní 
systém zajímavé pohledy. Prvním je Control Objectives for 
Information and Related Technology (COBIT), který vydává 
asociace ISACA (Information Systems Audit and Control 
Association) a který je určen pro vedení společností coby 
uživatele IT. COBIT se zaměřuje právě na efektivní řízení IT  
a je zajímavý značnou strukturovaností a důsledným 
postupem od cílů k rizikům a kontrolám. Tento obecně  
velice zajímavý princip je možné rozšířit daleko za oblast IT.  
 
Druhý standard Internal Control Integrated Framework, 
vydávaný Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO), pokrývá celou společnost  
a je také určen vedením společností. I v tomto standardu  
se vychází z cílů podniku v různých oblastech a úrovních. 
 
Zejména druhý jmenovaný standard se zdá být vzhledem 
k uvedeným skutečnostem vhodným prostředkem 
ke konzistentnímu rozvoji vnitřního kontrolního systému  
podle požadavků Solvency II. Zároveň pro něj platí, že  
překryv s formulacemi v Solvency II je nezanedbatelný. 
 
Standardů pro vnitřní kontrolní systém existuje samozřejmě 
více. Například z pohledu auditorů, jak interních, tak externích, 
je vnitřní kontrolní systém řešen v řadě dalších standardů – 
například:

•  Statement on Auditing Standards (SAS)  

    nebo  

•  Systems Auditability and Control (SAC). 
 
Vnitřní kontrolní systém podle standardu COSO… 
… je proces vykonávaný vedením společnosti a ostatními 
zaměstnanci na všech úrovních. ICS má poskytnout 
přiměřenou jistotu v rámci dosahování cílů společnosti 
v oblastech efektivity a hospodárnosti operací, spolehlivosti 
finančního výkaznictví a souladu s legislativou a příslušnými 
předpisy.

Důležité zejména je, že proces vnitřního kontrolního systému 
má být prostředkem k dosažení cílů společnosti v jedné nebo 
více různých, ale prolínajících se oblastí. Rozhodně však 
není cílem samotným. Vnitřní kontrolní systém zajišťují lidé 
na každé úrovni společnosti. Nejedná se o soubor předpisů 

a instrukcí. Od vnitřního kontrolního systému můžeme  
očekávat rozumnou jistotu o chodu společnosti, nikoliv  
však jistotu absolutní.

Standard COSO rozděluje vnitřní kontrolní systém do pěti 
propojených komponent, které se odvozují od způsobu, jak 
vedení společnost řídí, a jsou integrovány v řídícím procesu.  
 
Těmito komponentami jsou:  

•  kontrolní prostředí, 

•  identifikace a ohodnocení rizik, 

•  kontrolní činnost, 

•  informace a komunikace, 

•  monitoring. 
 
Standard jednotlivé komponenty vnitřního kontrolního systému 
detailně popisuje, a poskytuje tak návod na konzistentní 
a ucelený rozvoj vnitřního kontrolního systému. To z něj dělá 
významného pomocníka při implementaci nebo hodnocení 
plnění požadavků Solvency II na vnitřní kontrolní systém. 

Ověření plnění požadavků 
druhého pilíře budou 
regulátoři zřejmě věnovat 
značnou pozornost. Jeho 
horší uchopitelnost pak 
určitě nebude omluvou pro 
zjištěné nedostatky.
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Vliv standardu IFRS 4  
Fáze II na pojistný sektor 
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Současný návrh mezinárodního 
standardu účetního výkaznictví  
IFRS 4 Fáze II, který se týká 
vykazování pojistných smluv,  
přináší poměrně významné změny  
v oblasti řízení pojišťoven. 

Návrh mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 4  
Fáze II (dále jen návrh) zavádí zcela nový přístup k oceňování 
pojistně-technických závazků, podle kterého bude výkonnost 
pojišťoven hodnocena úplně z jiného hlediska. Jednoduše řečeno, 
nový návrh oceňuje pozici pojišťovny na základě čisté současné 
hodnoty budoucích peněžních toků, které plynou ze stávajícího 
pojistného kmene.  
 
Revoluční změny v řízení 
V důsledku nového přístupu k oceňování pojišťoven vzniknou 
nové klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs), které s sebou přinesou 
požadavek na změnu v manažerském uvažování. Některé 
současné best practice KPIs ztratí na významu, protože externí 
uživatelé budou mít k dispozici nový soubor finančních výkazů,  
jež budou obsahovat jiné výkonnostní ukazatele.  
 
Přestože se nový návrh týká primárně změn v oblasti oceňování 
pojistně-technických závazků, lze očekávat, že budou mít 
významný dopad i v oblasti každodenního procesu řízení 
pojišťovny, procesu plánování a kontrolingu. Po podrobném 
prostudování současného návrhu, všech následných 
prozatímních rozhodnutí vydaných Radou pro mezinárodní účetní 
standardy (IASB) a Radou pro standardy finančního účetnictví 
(FASB), po rozsáhlých diskusích s řadou předních představitelů 
pojišťoven, a dále po provedení několika analýz, které se týkají 
připravenosti našich klientů, budou pojišťovny čelit následujícím 
výzvám: 
 
•  Revoluce v oblasti řízení a ukazatelů výkonu  
Jak již bylo výše uvedeno, nový přístup k oceňování pojistně- 
-technických závazků radikálně změní současnou podobu účetní 
závěrky. Externí uživatelé finančních výkazů proto budou, na 
rozdíl ode dneška, dostávat odlišné informace. Široká veřejnost 
se bude při svých investičních rozhodnutích opírat o nový soubor 
ukazatelů výkonnosti, protože většina stávajících KPIs, jako je 
např. hrubé předepsané pojistné, vyplacené pojistné plnění, 
rezerva na pojistná plnění a vyplacené provize, se již nebude 
vykazovat jako doposud. Mnohé současné ukazatele nebudou 
vykazovány ani ve výkazu o úplném výsledku (Statement 
of Financial Position, SOFP), ani ve výkazu o finanční pozici 
společnosti (Statement of Comprehensive Income, SOCI). 
V důsledku těchto změn se bude vedení společnosti muset při 
svém rozhodování spoléhat na nové KPIs a využívat tyto nové 
indikátory při posuzování výkonnosti pojišťovny.  
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Nicméně, tato úprava bude vyžadovat pravidelně 
aktualizovanou analýzu současné výše zisku týkajícího  
se kmene, který existoval před prvním dnem vykázání.  
 
•  Změna v plánování a rozpočtování  
Díky počátečnímu vykázání budoucích zisků z existujících 
pojistných kmenů do vlastního kapitálu (viz zmínka výše) bude 
společnost nucena změnit proces plánování a rozpočtování. 
Po dobu životnosti pojistných kmenů, které existovaly před 
přechodem na nový standard, se očekává, že pojišťovna 
může mít zkreslené údaje o skutečné ziskovosti za běžný 
finanční rok. Následně některé budoucí investiční projekty 
bude třeba financovat nejen ze zisků běžného účetního 
období, ale částečně také ze zisku vykázaného do vlastního 
kapitálu k prvnímu dni přechodu na nový standard. Výzvou 
pro oddělení plánování a rozpočtování pojišťoven bude nejen 
předejít okamžité spotřebě budoucích očekávaných zisků 
vykázaných ve vlastním kapitálu najednou, ale také mít na 
zřeteli skutečnost, že tyto zisky představují pouze odhad, 
který se nemusí nutně realizovat. 
 
Fast close závěrkové operace, požadavky na data  
a nový návrh 
Mateřské společnosti nastavují mnoha pojišťovnám časově 
velmi ambiciózní harmonogramy reportingu. Závěrkové 
účetní procedury obvykle neumožňují žádné další prodlevy 
či navýšení objemu závěrkových prací. I když nový návrh 

•  Akceptace nových ukazatelů 
Takto radikální změny, které návrh obsahuje, vyžadují od 
manažerů pojišťoven, aby si v co nejkratší době přivlastnili nové 
KPIs a seznámili se s primárními faktory, které tyto ukazatele 
ovlivňují. V důsledku zavedení nových klíčových ukazatelů 
výkonnosti mohou některé dříve méně atraktivní investiční 
příležitosti nabýt na větší atraktivitě. Vykazování budoucích zisků 
z nového pojistného kmene ve výkazu finanční pozice (SOFP) 
přinese lepší přehled o celkové finanční situaci pojišťovny.

Jedním z nejlepších příkladů dopadů standardu je ukazatel 
hrubého předepsaného pojistného, který se v současnosti 
využívá i jako klíčový indikátor pro tržní podíl pojišťovny.  
Kvůli jeho vypuštění z výkazu úplného výsledku (SOCI)  
dojde ke zvýšení významu jiných, respektive nových, finančních 
indikátorů. Pro měření tržního podílu pojišťoven již nemusí být 
v budoucnu rozhodující hrubé předepsané pojistné, ale některý 
z nových finančních ukazatelů. V neposlední řadě, důsledkem 
implementace požadavků nového standardu očekáváme změnu 
budoucích priorit managementu proti prioritám současným.  
 
•  Nová obchodní produkce přináší lepší výsledek  
Co se týče produktů životního pojištění, nový způsob oceňování 
pojistně-technických závazků bude vycházet z čisté současné 
hodnoty budoucích peněžních toků měřených po dobu 
životnosti každého pojistného kmene. Tato skutečnost může 
ještě zvýšit význam dlouhodobé profitability nově uzavřených 
pojistných smluv, protože pohyby hodnoty nového pojistného 
kmene pojišťovny budou jasně patrné v její účetní závěrce. 
Jinými slovy, pojišťovna, která vykazuje za současných pravidel 
nízké jednoroční pojistné, může podle nového oceňovacího 
modelu prezentovaného v návrhu vykázat mnohem lepší 
dlouhodobé výsledky. Na druhou stranu, velká pojišťovna 
s vedoucím postavením na trhu, která dosahuje relativně 
nízké nové obchodní produkce, se může ocitnout v mnohem 
horším postavení než nyní. Zdá se, že tento nový standard 
upřednostňuje zejména pojišťovny s vyšším dlouhodobým 
potenciálem.  
 
•  Budoucí zisky stávajícího kmene k okamžiku  
přechodu SOCI neovlivní 
Návrh požaduje, aby každá pojišťovna ke dni prvního 
vykázání vypočítala své očekávané budoucí zisky jako 
výši kladného rozdílu mezi očekávanými příjmy a výdaji 
existujícího pojistného kmene. Jakmile pojišťovna spočítá 
daný výsledek, musí vykázat ve vlastním kapitálu budoucí 
zisky z existujícího pojistného kmene. Jinak řečeno, budoucí 
zisky nikdy neovlivní výkaz úplného výsledku (SOCI), což 
bude vyžadovat, aby management tuto skutečnost zohlednil 
v očekáváních týkajících se zisků následujících účetních období. 
Navíc srovnání budoucích výsledů výkazu úplného výsledku 
s výsledky let před dnem prvního vykázání nebude relevantní. 
Aby bylo možné porovnat a vyhodnotit výkonnost pojišťovny  
za určitý počet účetních období, může vedení společnosti 
upravit zisky z nové produkce o podíl na zisku ke dni prvního 
vykázání, který byl již vykázán ve vlastním kapitálu společnosti.  

Nový standard o pojistných smlouvách 
přináší revoluční změny v řízení.
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nestanovuje žádné specifické požadavky na sestavení rychlé 
účetní závěrky, můžeme očekávat, že množství zejména 
pojistně-matematických výpočtů a manuálních operací 
vykonávaných v rámci účetní závěrky dramaticky vzroste. 
Nový standard pro vykazování bude navíc vyžadovat větší 
detail a včasnou přípravu dat. 
 
Nové požadavky na detailnější strukturu dat mohou ovlivnit 
mimo jiné vývoj nových produktů a řízení distribučních 
kanálů. Další dopady můžeme očekávat i v oblasti nastavení 
systému odměňování pojišťovacích zprostředkovatelů, 
což bude vyžadovat úpravu jeho schématu. I když se výše 
uvedené překážky týkají spíše procesní problematiky dat 
a jejich zpracování, představuje tato oblast jeden z hlavních 
problémů, kterým se budou pojišťovny muset intenzivně 
zabývat. 

Očekává se více možných dopadů návrhu  
Ve vztahu k diskutovaným potenciálním dopadům 
návrhu mezinárodního standardu účetního výkaznictví 
IFRS 4 Fáze II si jsme vědomi, že výše uvedený výčet 
není vyčerpávající. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, 
že žádná diskuse o dopadu návrhu na pojišťovny by 
nebyla bez těchto bodů úplná:

•  revoluční změny v řízení pojišťovny,

•  akceptace nových ukazatelů,

•  vyšší význam nové produkce,

•  budoucí zisky stávajícího kmene neovlivní výsledek,

•  překážky v plánování a rozpočtování,

•  dodržení harmonogramu reportingu vs. více  
    závěrkových prací.
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Boj              proti podvodům  na prahu nových výzev 
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Problematika podvodů momentálně prochází 
ve finančních institucích renesancí. Banky 
a pojišťovny proto přehodnocují nejen své  
strategie a systémy na odhalovaní podvodů,  
ale i kontrolní mechanismy.

              proti podvodům  na prahu nových výzev 
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že obchod nadále spolupracuje s agentem, který generuje 
100 procent podvodných úvěrů či pojistných smluv.  
 
Samotná motivace odpovědných zaměstnanců předcházet 
podvodům a odhalovat je bývá mnohdy slabá a neúčinná, 
motivace ze strany vedení společnosti pak nedostatečná. 
Na základě této skutečnosti se problematika podvodů 
podceňuje, ať už jde o zdroje, nebo priority zaměstnanců. 
Naopak odpovědnost za vyšetřování podvodů bývá 
definována jasně, na rozdíl od nejasného vlastníka prevence 
podvodů. Řízení rizik podvodů v rámci prevence a detekce se 
ke všemu tříští mezi více oddělení (interní audit, compliance, 
bezpečnost, operační rizika, kreditní rizika apod.). 
 
Nesrozumitelná pravidla 
Samotná problematika zásad a postupů prevence, 
detekce a vyšetřování podvodů ve finančních institucích je 
rozptýlena v různých směrnicích, které definují jednotlivé 
role a odpovědnosti dosti vágně, mnohdy dokonce vůbec. 
Často chybí plán, který by jasně stanovoval, jak na podvody 
reagovat, což výrazně oslabuje včasné odhalení podvodného 

Příčinou zmiňovaného znovuzrození boje s pojistným  

podvodem je výrazný nárůst škod způsobený nekalým  

jednáním, případně pokusů o ně, ze strany klientů 

i zaměstnanců, a to zejména v kontextu tvrdší cenové války 

a nižších marží. Novým trendem v rámci boje s podvody se 

stalo posílení řízení rizik podvodů a jeho centralizace ve formě 

samostatné jednotky, která za prevenci, detekci a šetření 

podvodů odpovídá. Pro finanční instituce má efektivní řízení 

rizik podvodů momentálně zásadní vliv, aby dosáhly účinného 

snížení pravděpodobnosti a dopadu samotného podvodu. 

Efektivitu současného boje proti podvodům ovšem omezuje 

nedostatečný rámec řízení jejich rizik. V této oblasti aktuálně 

pozorujeme hned několik trendů a problémů, jež do značné 

míry omezují účinnost řízení rizik podvodů. Které z nich  

to jsou? 

Nejasná strategie 
V rámci řízení rizik podvodů jsme na úrovni vrcholového 
managementu zaznamenali nedostatečné strategické 
směřování. Zejména proto ve společnostech neexistuje 
komplexní koncepce zaměřená na boj s podvody. Důsledkem 
nejasné strategie je pak omezená spolupráce a komunikace 
řízení rizik podvodu, a to jak na interní, tak externí úrovni. 
Strategie v oblasti podvodů často nemá formální pravidla. 
Tento fakt znemožňuje dohled nad plněním strategických 
cílů a omezuje kompetence nositele strategie – konkrétně 
například jednotky boje proti podvodům. 
 
Nekoordinovaný přístup 
Role a odpovědnosti bývají v souvislosti s řízením rizik 
podvodů nejasně definovány, a to zejména v oblasti prevence 
a detekce. Mezi jednotlivými odděleními mnoha institucí 
existuje v rámci řízení rizik podvodů omezená spolupráce, 
ačkoli hraje důležitou roli. Jednoduše řečeno, jedná se 
zejména o koordinaci aktivit mezi jednotkou boje proti 
podvodům, produktovým managementem, obchodem, 
likvidací pojistných událostí (u pojišťoven), úvěrovým  
rizikem a inkasem (u bank). Kupříkladu nebývá neobvyklé,  

V rámci řízení rizik podvodů 
jsme na úrovni vrcholového 
managementu zaznamenali 
nedostatečné strategické 
směřování. Zejména proto 
ve společnostech neexistuje 
komplexní koncepce  
zaměřená na boj s podvody.
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jednání, zamezení dalších ztrát a možnost potenciální náhrady 
již vzniklých škod. Existující směrnice navíc nejsou dostatečně 
propagovány.  
 
Jak dál? 
Účinný boj s podvody vyžaduje soustavnou, koordinovanou 
a formalizovanou práci. Hlavními elementy řízení jejich rizik jsou: 
 
•   Nastavení rámce řízení rizik podvodů, který jasně vymezí   
     strategii boje proti podvodům, role a odpovědnosti, stejně  
     jako přístup vedení společnosti. Tento rámec navíc obsahuje  
     směrnice a postupy pro uvedenou problematiku. Klíčovým  
     prvkem rámce je centralizovaná jednotka boje proti  
     podvodům. 
 
•   Porozumění rizikům podvodu a zneužívání moci, které  
     mohou znemožnit dosažení cílů společnosti – hodnocení  
     rizik podvodů.  
 
•   Po stanovení rámce řízení rizik by se finanční instituce  
     měly zaměřit na posílení kontrolního prostředí a procesů  
      v oblasti prevence, detekce a reakce na podvody.  

Efektivní řízení rizik podvodů…  
… poskytuje společnostem nástroje, jež jsou 
konzistentní nejen s regulatorními požadavky,  
ale i s potřebami společnosti a očekáváními trhu.

  
Základní element boje proti podvodům tvoří efektivní 
rámec řízení rizik podvodů, který by měl obsahovat:

•   Strategii vycházející z dlouhodobých cílů v oblasti  
     řízení podvodů společností a provozních činností  
     zaměstnanců k dosahování těchto cílů.  
     (Strategie řízení rizik podvodů je rozhodující  
     pro zajištění efektivní implementace rámce  
     řízení podvodů.) 

•    Jasnou definici rolí a odpovědností v rámci   
      prevence, detekce a reakce na podvody, stejně  
      jako v rámci hodnocení, návrhu a implementace  
      příslušných opatření, a to jak na korporátní, tak  
      na operativní úrovni. Vlastnictví jednotlivých prvků  
      řízení podvodů musí být jasně definováno a dobře  
      komunikováno.

•    Nekompromisní přístup představenstva a vedení  
      společnosti, které musí zřetelně proklamovat  
      nulovou toleranci podvodů. 

•    Jasné směrnice, které definují role, odpovědnosti,  
      postupy a pravidla boje proti podvodům.

•   Centralizovanou jednotku boje proti podvodům.  
      Vyšetřování musí být centrálně koordinováno,    
      zajištěna jeho konzistence, zároveň je dobré těžit  
      ze synergie v různých vyšetřovacích jednotkách/ 
      /prostředích. Prevence podvodů musí být úzce  
      propojená s detekcí a vyšetřováním. 



Zdaňování dividend 
a příjmů z prodeje 
cenných papírů

20 / Horizonty / listopad 2011



 Horizonty / listopad 2011 / 21

Zdaňování dividend 
a příjmů z prodeje 
cenných papírů

Čekají nás  
v roce 2013  
velké změny?

Vláda koncem srpna schválila 
zřízení Jednoho inkasního 
místa (JIM) a odsouhlasila 
reformu daně z příjmů a dalších 
souvisejících zákonů. Co nám 
tyto úpravy přinesou?

Díky sjednocení místa pro příjmy veřejných rozpočtů se 
s účinností od roku 2013 sblíží základ daně z příjmů fyzických 
osob se základy pro zdravotní i sociální pojistné. Poplatníci tak 
budou činit podání na společném formuláři a platit jednou platbou 
na společný osobní daňový účet. Daňová reforma však obsahuje 
i řadu dalších změn, které mají jiné cíle, například odstranění 
ekonomického dvojího zdanění zisků – osvobození dividend.  
Do konečné podoby změn, jejichž účinnost nastane v roce 2013, 
ovšem mohou ještě zasáhnout poslanci a senátoři.  
 
Dividendy plynoucí právnickým osobám 
Příjem z dividend a jiných podílů na zisku v současné době 
podléhá dani ve výši 15 procent, i když v řadě případů jsou 
již dnes dividendy osvobozeny. Osvobození se týká výplat 
mezi mateřskou a dceřinou společností, ať už se dějí v rámci 
vnitrostátních vztahů, nebo jde o výplaty přes hranice (v rámci 
EU či EHP). Osvobození se uplatní za podmínky držby nejméně 
desetiprocentního základního kapitálu dceřiné společnosti 
po dobu alespoň 12 měsíců. Obdobně mohou být osvobozeny 
i dividendy, které plynou od společností ze třetích států, avšak 
zde platí ještě další dodatečné podmínky. 
 
Návrh přináší zjednodušení v této oblasti a snížení daňového 
zatížení pro větší okruh právnických osob. Osvobození dividend 



by totiž mělo být uplatňováno obecně bez podmínky držby 
kapitálu, a to v případě výplat mezi tuzemskými subjekty a mezi 
tuzemskými poplatníky i poplatníky států Evropské unie, 
Švýcarska, Norska a Islandu. U přijatých dividend ze třetích států 
budou muset být splněny dodatečné podmínky; v opačném 
případě by tyto příjmy podléhaly zdanění ve výši 15 procent. 
Nové osvobození dividend a jiných podílů na zisku by se mělo 
týkat až výplat zisku vytvořeného po nabytí účinnosti nové právní 
úpravy, tzn. po 1. lednu 2013, což v praxi může způsobovat určité 
problémy, zejména pak při výplatě zisků za více let.  
 
Dividendy plynoucí fyzickým osobám 
Pro fyzické osoby by novela měla přinést převratnou změnu 
spočívající v osvobození dividend a jiných podílů na zisku od 
srážkové daně. Tato novinka dává určitý prostor pro daňové 
plánování. Úprava je obdobná jako u právnických osob – 
osvobození by se mělo týkat výplat dividend v tuzemsku  
i v případě přeshraničních transakcí v rámci Evropské unie, 
Švýcarska, Norska a Islandu. V opačném případě by dividendy 
podléhaly zdanění ve výši 15 procent. 
 
Nová úprava by se opět použila až na zisky vytvořené  
po 1. lednu 2013. 
 
Dividendy vyplácené podílovými a investičními fondy 
Podílové a investiční fondy mají v současné době nižší sazbu 
daně (5 procent) z příjmů právnických osob, než je obecná sazba 
daně (19 procent). Od roku 2013 by fondy dokonce neplatily 
žádnou daň z příjmů právnických osob. Ovšem na druhé straně 
by výplaty z nich byly na straně příjemce zdaňovány. Dividendy 
vyplácené investorům právnickým osobám by podléhaly dani 
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Díky daňové reformě můžeme 
od roku 2013 očekávat výrazné 
rozšíření osvobození dividend  
od daně z příjmů. 



z Ministerstva financí vyčleněno Ústřední finanční a daňové 
ředitelství, a vzniklo tak samostatné Generální finanční ředitelství. 
Letos jsou připraveny další legislativní kroky, které by měly být 
účinné od ledna 2012. Současných osm finančních ředitelství 
se 199 finančními úřady se má transformovat na 14 finančních 
úřadů se 199 územními pracovišti.  
 
Převratnou novinkou od roku 2012 bude vznik Specializovaného 
finančního úřadu se sídlem v Praze, který bude mít v kompetenci 
následující subjekty:

•  banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny a zajišťovny  
    (včetně poboček takovýchto zahraničních subjektů na našem  
    území),

•  právnické osoby s ročním obratem přesahujícím dvě miliardy  
     korun (tzv. velké subjekty), 

•  společnosti, které jsou členy skupiny pro účely DPH, pokud  
    je alespoň jeden z jejích členů buď výše zmíněnou finanční  
    institucí, nebo tzv. velkým subjektem. 
 

ve výši 19 procent. Tato sazba může být v případě zahraničních 
investorů snížena v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení 
dvojího zdanění. Negativní novinkou je, že tito investoři by 
nemohli využít osvobození dividendových příjmů, i kdyby 
naplňovali charakter vztahu mateřské a dceřiné společnosti 
 
Dividendy vyplácené fondy fyzickým osobám by podléhaly 
zdanění 15procentní srážkovou daní. V případě zahraničních 
investorů opět platí, že příslušná smlouva o zamezení dvojího 
zdanění může tuto sazbu daně změnit.  
 
Příjmy fyzických osob z prodeje cenných papírů 
Osvobození dividend daňoví poplatníci jistě ocení, nepotěší  
je však prodloužení časového testu u příjmů z prodeje cenných 
papírů. Ty by podle návrhu Ministerstva financí měly být 
osvobozeny pouze, pokud by byly drženy pět let a déle  
(dnešní časový test je relativně krátký – pouze šest měsíců).  
Tato změna by měla poměrně negativní dopad na kapitálový  
trh a pro poplatníky by znamenala větší administrativní zátěž.  
Ti by totiž museli rozlišovat, o jaké cenné papíry se jedná:  
zda o cenné papíry pořízené před 1. lednem 2013, které by byly 
nadále osvobozeny po šesti měsících (za splnění současných 
podmínek), nebo o cenné papíry pořízené po tomto datu,  
jež by byly osvobozeny až po pěti letech.  
 
2012: vznik Specializovaného finančního úřadu 
Je jasné, že projekt Jednoho inkasního místa potřebuje nejen 
změny ve sjednocování základů pro výpočet daně a veřejného 
pojištění, ale i změny institucionální. První kroky reorganizace 
daňové správy provedla vláda již v loňském roce, kdy bylo 

Radek Halíček   
Partner    
Daňové poradenství   
 
+420 222 123 535 
rhalicek@kpmg.cz 
 

Ladislav Malůšek  
Manager 
Daňové poradenství 
 
+420 222 123 521 
lmalusek@kpmg.cz 
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Na co se úředníci zaměří? 
Ministerstvo financí deklarovalo, že vytvořený 
Specializovaný finanční úřad bude elitou mezi 
správci daně se zaměřením na oblasti, které 
dříve nebyly předmětem detailní kontroly ze 
strany finančních úřadů. Jedná se například 
o oblast převodních cen, cenných papírů, 
opravných položek či využívání různých 
metod daňového plánování. Je tedy více než 
pravděpodobné, že úředníci Specializovaného 
finančního úřadu svou pozornost na tyto oblasti 
jistě zaměří. 



Nadcházející regulace 
pojišťovnictví  
 
Jak ovlivní informační  
systémy a data?
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Pojistný sektor čeká 
v nadcházejících letech nebývalé 
množství změn. Hlavní příčinou 
je evropská směrnice Solvency II 
a návrh mezinárodního standardu 
účetního výkaznictví IFRS 4 
Fáze II, který se týká vykazování 
pojistných smluv.
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Na správných datech a systémech jsou postaveny všechny 
aspekty Solvency II (SII) a požadavky pro všechny tři pilíře, 
které ji tvoří. Kvalita dat používaných k měření současné 
hodnoty peněžních toků podle návrhu IFRS 4 Fáze II 
také nabývá na významu. Na základě našich informací 
čeká pojišťovny ještě hodně práce. V následujícím článku 
upozorňujeme na klíčové požadavky a také na aktivity, které 
pojišťovny musí provést před předpokládaným termínem 
implementace Solvency II v lednu 2014.

Co nového přináší Solvency II pro data?
Jedním z klíčových požadavků SII je nutnost prokázat,  
že data používaná k výpočtu kapitálových požadavků jsou 
odpovídajícím způsobem řízena. Pojišťovny proto musí 
formalizovat a implementovat procesy řízení dat (data 
governance), datovou politiku, definici dat, testování  
kvality dat a nápravy defektů.  

Na jaké systémy a data se S II vztahuje?
U organizací, které zvolily cestu interního modelu,  
předurčuje identifikaci relevantních dat a systémů právě 
tento model. Organizace, které používají standardní vzorec, 
mohou při identifikaci dat a systémů vycházet z kvantitativní 
dopadové studie QIS5. Je však důležité mít na paměti,  
že požadavky na řízení dat se neliší.

Co vše spadá do oblasti řízení dat?
Solvency II požaduje, aby interní směrnice a postupy 
pokrývaly řízení dat v průběhu celého životního cyklu, 
tedy identifikaci, shromažďování, uchovávání, zpracování 
a archivaci. Podle našeho názoru by vlastníkem dat nemělo 
být oddělení IT, ale provozní útvary (např. obchod, likvidace), 
a řízení dat by se tedy mělo realizovat napříč všemi 
příslušnými útvary organizace.

Jak by měl vypadat datový slovník?
Dobře nadefinovaný datový slovník tvoří základ veškerých 
budoucích hodnocení kvality dat. Pojišťovny by měly 
vytvořit katalog všech dat použitých pro interní model, 
vlastní posouzení rizik a solventnosti (tzv. ORSA), SFCR 
(Solvency and Financial Condition Report) a QRT reporting 
(Quantitative Reporting Template). Toto zahrnuje zmapování 
datových toků od zdroje přes všechny systémy, které jsou 
součástí procesů SII.  
 
Definici dat lze urychlit použitím nástrojů tzv. data profilingu, 
musí se však manuálně identifikovat vlastníci pro veškeré 
datové prvky a přidělit odpovědnost za kvalitu dat, jejich 
aktualizaci a včasné poskytování.  
 
Rovněž je potřeba zvolit vhodný formát datového slovníku 
tak, aby data mohla být efektivně spravována a používána 
relevantními útvary společnosti. Jako ideální řešení se 
jeví slovník zabudovaný do klíčových datových toků 
(např. do nástrojů pro extrakci, transformaci a nahrávání 
dat – tzv. ETL nástrojů), aby změny či chyby v datech byly 
automaticky identifikovány a hlášeny. Datový slovník,  
který se nachází mimo základní toky dat, totiž může být 
náročný na údržbu.

Jak se hodnotí kvalita dat?
Podle Evropského orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA, dříve CEIOPS) 
musí být veškerá data posouzena, co se úplnosti, 
relevantnosti a přesnosti týče. Pojišťovny si mají vytvořit   

 „vlastní koncepci kvality dat“ v rámci sestavování své 
datové politiky a také nastavit pravidla, jak budou tyto 
klíčové atributy posuzovat. Dále mají vyvinout vlastní testy 
kvality dat a používat je k monitorování a pravidelnému 
vykazování kvality dat. Toto vykazování bude součástí 
standardního balíčku informací předkládaných regulatorním 
orgánům (ČNB), proto je potřeba vyvinout metody, jež 
umožní efektivní sestavování a prezentaci informací 
o kvalitě dat. Požadovaná častost vykazování dovedla 
mnoho organizací v západní Evropě k myšlence testování 
automatizovat s pomocí centrální knihovny pravidel,  
která mají data splňovat. 

Vznik  
dat

Uložení  
dat

Přenos 
dat

Použití 
dat

Archivace/ 
/smazání 

dat

Rámec pro 
řízení dat
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A co data třetích stran?
Požadavky platí pro veškerá data používaná k výpočtu 
technických rezerv, v interním modelu nebo v rámci 
Solvency II výkaznictví, a to bez ohledu na původ dat.  
To znamená, že by si pojišťovny měly být jisty nejen 
kvalitou dat používaných z externích zdrojů, ale i kvalitou 
dat pocházejících z vnitřních zdrojů (například ze systémů 
poskytovaných skupinovým IT oddělením). Pojišťovny by 
měly co nejdříve začít spolupracovat se svými poskytovateli 
dat a ujistit se, že veškerá předmětná data jsou správně 
řízena.

Jaký dopad má SII na informační systémy?
Směrnice Solvency II nestanovuje konkrétní požadavky 
na informační systémy, nicméně pravdou je, že stávající 
systémy nemusí být schopny podporovat rychlejší 
výkaznictví a zvýšené nároky na řízení/kontrolu dat, které 
směrnice vyžaduje. Mnoho projektů Solvency II tedy 
přistupuje k implementaci nových řešení datových skladů, 
aby získaly větší kontrolu nad zdroji a uchováváním dat  
a aby také doložily regulátorovi, že se na data lze spolehnout.

Co nového přináší IFRS 4 Fáze II pro data?
Detail, rozsah a historie – to jsou důležité parametry dat 
používaných k měření současné hodnoty peněžních toků 
podle IFRS 4 Fáze II. Údaje o nákladech, ekonomická 
a demografická data stejně jako údaje o pojistných 
smlouvách se musí generovat včas a v odpovídajícím 
detailu, aby mohly vstoupit do IFRS modelů. Sice je možné 
dosáhnout značných synergií se Solvency II, nicméně 
existují rozdíly v požadavcích na data vyplývající z různého 
pohledu na dobu trvání pojistných smluv (tzv. contract 
boundaries), diskontní sazby a rizikové marže. Pojišťovny 
proto musí mít k dispozici data v mnohem podrobnějším 
členění než pro účely Solvency II, aby je byly schopny  
znovu agregovat podle rizik a portfolií.

Co by tedy pojišťovny měly udělat nejdříve?  
•  Porozumět požadavkům Solvency II  
    na data a systémy.
•  Identifikovat dopad na své postupy pro správu  
    a řízení dat.
•  Formulovat vlastní definici kvality dat,  
    která bude odsouhlasena regulátorem.
•  Začít definovat datový slovník potřebný  
    pro interní model a výkaznictví.
•  Vyhodnotit kvalitu všech dat, zavést procesy  
    nápravy defektů a monitorování kvality.

Výše uvedené kroky musí pojišťovny realizovat 
brzy, aby měly ještě dost času na nezbytnou 
nápravu defektů a implementaci všech procesů 
před termínem implementace Solvency II. Datová 
a systémová řešení pro SII by se zároveň měla 
ověřit oproti datovým požadavkům IFRS 4 Fáze II 
s cílem identifikovat a pochopit budoucí synergie 
a minimalizovat náklady na implementaci nových 
řešení.

Vlastníkem dat by nemělo 
být oddělení IT, ale provozní 
útvary (např. obchod či 
likvidace), a řízení dat by se 
mělo realizovat napříč všemi 
příslušnými útvary organizace.

Interní a externí data

Pilíř I Pilíř II Pilíř III

Řízení dat (data governance) a datová politika

Definice dat, kvalita dat a opravy chyb

Systémová strategie

Soulad s požadavky Solvency II
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Řízení lidských zdrojů 
podle kompetencí



Řízení lidských zdrojů podle kompetencí se v současnosti 
považuje za nejprogresivnější způsob personální práce 
v podnicích – sdružuje klíčové personální procesy do jednoho 
celku. Jeho základnu a sjednocující prvek představují právě 
kompetence, respektive kompetenční model.  
 
Za klíčové personální procesy lze považovat: 
 •  získávání a výběr pracovníků, 
 •  rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, 
 •  řízení a hodnocení pracovního výkonu, 
 •  odměňování.  
 
Firmy mají pro používání kompetencí přinejmenším dva 
dobré důvody. Zapojení kompetencí do personálních procesů 
firmy zaprvé pomáhá zvýšit výkon pracovníků. A za druhé, 
kompetence umožňují zřetelné vyjádření firemních hodnot.  
 
Jak správně chápat pojem kompetence? 
Dá se říci, že termín kompetence v našem slovníku již 
zdomácněl. Jeho používání i chápaní se přitom liší u odborné 
a laické veřejnosti. V očích laika znamená spíše pravomoc 
či oprávnění, zatímco personalista definuje kompetenci jako 
souhrn znalostí, schopností, dovedností, postojů a motivů, 
které nám umožňují podávat očekávaný výkon, úspěšně 
jednat a rozvíjet svůj potenciál. Kompetence se tedy 
týká celé osobnosti člověka, tvoří ji různé zdroje a je vždy 
zasazená do určitého prostředí nebo situace.  
 
Pro lepší názornost si můžeme uvést konkrétní příklad 
z firemní praxe.

Klíčové kompetence
První krok, který musí při implementaci systému řízení lidských 
zdrojů podle kompetencí firma učinit, je vytvoření kompetenčního 
modelu. Ten představuje již zmiňovanou základnu, ale zároveň 
funguje jako sjednocující prvek celého systému.  
 
Kompetenční model obsahuje pro firmu významné  
a klíčové kompetence, mezi něž se řadí ty, které: 

 •  organizace potřebuje k úspěšnému plnění aktuálních 
    i budoucích cílů, 
 •  zároveň sdílejí všichni pracovníci organizace, 
 •  zaměstnanci ve své činnosti alespoň částečně využívají. 
 
Pracovní výkon zaměstnanců je navíc uvedenými cíli pozitivně 
ovlivňován. Klíčové kompetence mohou být podle potřeby 
dále rozvíjeny za předpokladu, že byly předem popsány, 
standardizovány a byly stanoveny principy jejich měření 
a vyhodnocování.  
 
Nejčastěji se v kompetenčních modelech objevují tyto klíčové 
kompetence: 

 •  týmová orientace, 
 •  komunikace, 
 •  orientace na výsledky, 
 •  řešení problémů, 
 •  rozhodování, 
 •  orientace na zákazníka, 
 •  flexibilita. 
 
Jmenované kompetence se také většinou považují za univerzálně 
platné a týkají se všech pracovníků. Jako manažerské pak bývají 
označovány následující kompetence: 
•  řízení lidí, 
•  řízení informací, 
•  plánování a organizování, 
•  leadership, 
•  podnikatelská orientace, 
•  koučování a vedení,
•  iniciativa, 
•  integrita, 
•  strategická orientace, 
•  kreativita, 
•  osobní rozvoj a další.  
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Při náboru zaměstnanců dnes v popředí zájmu firem 
stojí klíčové kompetence jako například výkonnost, 
samostatnost, flexibilita, komunikace či emoční 
inteligence. Speciální a odborné vědomosti pracovníků 
totiž rapidně zastarávají.

Zdroj: Kompetenční model české stavební firmy 

Název kompetence

Řízení informací •  Srozumitelně komunikuje.
•  Umí vysvětlit a věcně  
    formulovat svůj názor, myšlenku,…
•  Odstraňuje bariéry v komunikaci.
•  Pracuje s fakty, nikoli domněnkami.
•  Aktivně získává informace  
    potřebné pro chod týmu.
•  Má informované podřízené.

Pozorovatelné chování 
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Kompetenční model
Při tvorbě kompetenčního modelu se nejprve identifikují 
klíčové kompetence. Poté, co je každá z nich popsána a jsou 
určeny její jednotlivé složky, si stanovíme, zda se jedná 
o kompetenci „závaznou“ pro všechny zaměstnance, nebo 
pouze pro určité skupiny zaměstnanců (například pro řídící 
pracovníky). Zároveň dojde ke stanovení požadovaných 
úrovní pro jednotlivé pracovní pozice, respektive pro skupiny 
pracovních pozic podle postavení v organizační struktuře 
firmy (např. jinou úroveň kompetence řízení lidí vyžadujeme 
od vedoucího týmu a jinou od ředitele divize).  
 
V praxi se běžně setkáváme se dvěma variantami 
kompetenčních modelů: 

a) univerzální – platný pro všechny zaměstnance firmy,
b) výběrový – skládá se jak z kompetencí závazných pro 
všechny zaměstnance, tak i volitelných pro jednotlivé skupiny 
pracovníků.  
 
Odborné kompetence 
Součástí obou typů kompetenčních modelů jsou kromě 
klíčových kompetencí také kompetence odborné. Ty se 
odvozují od dané pracovní funkce, zahrnují kvalifikační 
požadavky, znalosti a vědomosti významné pro výkon 

Systém řízení lidských zdrojů 
podle kompetencí sdružuje 
klíčové personální procesy 
do jednoho celku. Jeho 
základnu pak představuje 
kompetenční model.

konkrétní pracovní pozice. Odborná kompetence také ale 
znamená schopnost a připravenost řešit praktické problémy 
a pracovní situace. Z uvedeného vyplývá, že odborná 
kompetence představuje širší pojem než kvalifikace. 
Kvalifikaci dnes chápeme jako určitý  
předpoklad k formování odborné kompetence. 

Propojení s personálními procesy
Při získávání a výběru pracovníků podle kompetencí se 
orientujeme nikoli na obsah dané pracovní pozice, ale 
na výkon, který by měl dotyčný podávat. Proto musíme 
identifikovat kompetence, které jsou pro konkrétní 
obsazovanou pozici specifické a klíčové. Výběrové řízení 
má za úkol zjistit, zda uchazeč disponuje požadovanými 
kompetencemi, případně jak rozvinuté u něj jsou. Tento 
přístup firmám umožňuje identifikovat mezi uchazeči 
potenciální talenty a posoudit jejich relevanci. V kladném 
případě mohou následně zaměřit své úsilí na jejich získání. 

V řízení pracovního výkonu… 
 …se kompetence používají proto, aby se posuzování 
výkonu neorientovalo jen na výsledky, ale aby se věnovala 
pozornost i aspektům zaměstnancova chování. Hodnocení 
pracovního výkonu nezahrnuje jen hledisko, zda byly 
cíle splněny, ale také jak a čím jich bylo dosaženo. 
Hodnocení pracovního výkonu podle kompetencí vede 
zároveň k odlišení vysoce výkonných pracovníků od těch 
průměrných či ještě méně výkonných. Informace získané 
z hodnocení výkonu pracovníka, jehož součástí bývá 
i hodnocení jeho potenciálu, jsou zároveň vstupními 
informacemi pro analýzu rozvojových a vzdělávacích 
potřeb zaměstnance a pro plánování jeho dalšího rozvoje 
i vzdělávání. 

Plánovaní rozvoje a vzdělávání
Při plánování rozvoje a vzdělávání také vycházíme z popisů 
pracovních míst, jež definují odborné kompetence. 
Popisy pracovních míst by měly obsahovat i kompetence 
požadované pro jednotlivé úrovně pracovních pozic, 
abychom mohli v rámci řízení kariéry stanovit, které 
kompetence si potřebuje pracovník osvojit pro svůj další 
kariérní růst. Při odměňování bychom pak měli zohlednit 
nejen dosažené výsledky, ale i chování zaměstnance, jeho 
ztotožnění se s hodnotami a cíli společnosti či jeho celkový 
přínos pro firmu. 
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Šárka Horňáková 
Manager 
Management Consulting 
 
+420 222 123 208 
shornakova@kpmg.cz 

Pozitiva nového systému
Správně nastavený a užívaný systém řízení lidských 
zdrojů podle kompetencí má velkou výhodu v tom, 
že se na něm podílejí a jsou v něm zainteresovaní 
všichni pracovníci.  

Systém tak posiluje jejich odpovědnost za vlastní 
rozvoj, dokáže rozlišit mezi vysoce, průměrně a málo 
výkonnými pracovníky. K dalším přínosům systému 
můžeme zařadit i jeho celkovou flexibilitu. 
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Regulace 
odměňování

Platy a odměny manažerů bank sídlících na našem území 
jsou totiž v porovnání s těmi z velkých finančních center přeci 
jen výrazně střídmější. I proto bylo těžké předpovídat, jak 
banky nakonec zareagují. Na jedné straně převládá názor, že 
implementace přísných pravidel povede k růstu fixních mezd 
zaměstnanců bankovních domů, na straně druhé panuje obava, 
že nová struktura odměn negativně ovlivní motivaci těchto 
zaměstnanců. Jak se ale banky zachovaly ve skutečnosti? Jaké 
změny v pravidlech odměňování zavedly? A jaký vývoj můžeme 
do budoucna očekávat? 
 
Pozice dohledu 
Česká národní banka (ČNB) promítla nová pravidla odměňování 
do vyhlášky č. 123/2007 Sb., následně vydala úřední sdělení 
a přidala výkladový materiál spolu s odpověďmi na nejčastější 
otázky. Celý koncept vyhlášky dává bankám relativně velkou 
flexibilitu a působí jako rozumný kompromis mezi striktní 
evropskou direktivou CRD III a lokálními podmínkami. V červnu 
2011 se konal seminář, na němž zástupci regulátora seznámili 
odpovědné osoby z bank, jak některá ustanovení vyhlášky ČNB 
vykládá a jaký postoj k této regulaci zaujme.  
 
Dalším faktickým počinem ze strany orgánu dohledu bylo 
rozeslání obsáhlého dotazníku, jehož vyhodnocení má ČNB 
sloužit k tomu, aby správně zacílila svůj budoucí dohled 
na místě. Ze struktury dotazníku vyplývá, že snahou ČNB bude 
skutečně kompletní zmapování principů odměňování. Doposud 
se této oblasti regulace příliš nevěnovala. Analýza dotazníků 
bude nejspíš hotová na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí 
roku 2011, aby ČNB ještě stihla oznámit první reálné dohlídky 
před jeho koncem. V tuto chvíli by měl mít regulátor podklady 
ke svému zpracování. Další kroky ze strany ČNB očekáváme 
před koncem letošního roku.  
 
Ze všech dostupných informací a dosavadních kroků je 
zřejmé, že ČNB spíše čeká, s čím banky samy přijdou, a teprve 
následně bude řešit, zda jsou jejich kroky dostatečné, či nikoli. 

O regulaci odměňování se na 
přelomu roku bavil celý finanční 
svět. V České republice převládá 
spíše nejistota z možných 
dopadů…
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Reakce bank 
Komerční banky se v této chvíli nacházejí ve stadiu zavádění 
změn. Některé banky již dopad nové regulace podrobně 
analyzovaly a navrhly nutná opatření, jiné naopak teprve situaci 
podrobněji analyzují, aby vše do konce roku stihly. 

Z pohledu regulace odměňování je také zajímavé sledovat 
komunikaci našich bank v rámci nadnárodních skupin. 
Z dostupných informací vyplývá, že co se aplikace pravidel 
odměňování týče, mají české banky relativně velkou volnost 
a nedostávají od mateřských společností žádná předepsaná řešení. 
I tuto nižší míru skupinového zapojení můžeme brát jako důkaz, 
že byť se jedná o celoevropskou regulaci, nikdo nemá ambici 
přijít s komplexním řešením, ale spíše se vyčkává, jaké mantinely 
nakonec jednotliví národní regulátoři vytyčí. 
 
Konkrétní aspekty regulace  
Jak je banky řeší a jak si je vykládají? 
•  Proporcionalita a podíl na riziku 
Jedním z hlavních atributů, který banky zohledňují v rámci aplikace 
nových pravidel odměňování, je princip proporcionality. V našich 
podmínkách rozdělení trhu máme tři silné hráče následované 
velkou skupinou středních a menších bank. Tato početně větší 
skupina samozřejmě směřuje k tomu, aby aplikovala pouze 
základní, a tedy jednodušší zásady pro odměňování (vyhláškou 
označené jako S1 a S2), a měla tudíž relativně volnější ruku při 
realizaci změn v oblasti odměňování. Pokud budou pravidla takto 
potvrzena, znamenalo by to, že většina místních bank se dokáže 
obejít bez řešení typu oddálení výplaty bonusu nebo výplaty 
v nepeněžní formě. 
 
V rámci skupiny S2 vyhláška přímo stanoví pozice, pro které 
banky musí aplikovat specifické zásady odměňování. Největším 
problémem je v praxi identifikace tzv. risk takerů, tedy 
zaměstnanců, kteří svým chováním vystavují banku určitému 
riziku. Tuto podskupinu lze prvotně hledat především v oblasti 
korporátního a investičního bankovnictví a dealingu, resp. 
treasury.  
 
V rámci regulatorního prostředí bankovního sektoru se však 
zároveň jasně hovoří o základních parametrech vnitřního 
řídicího a kontrolního systému bank. Mezi hlavní stavební 
kameny patří oddělení neslučitelných funkcí, nastavení 
schvalovacích pravomocí, evidence a kontrola různých limitů, 
systém řízení rizik apod. Uvnitř banky by tedy mělo být velmi 
obtížné, aby se jednotlivci podařilo vystavit ji riziku, aniž by došlo 
k selhání některého z těchto základních prvků. Pokud totiž banka 
efektivně funguje a nemá problém se správným nastavením 
procesů a kontrol, pak je množství rizikových zaměstnanců 
automaticky eliminováno těmi, kteří musí transakce schválit 
a posvětit. Z těchto důvodů označení „risk taker“ směřuje na top 
manažery, resp. na úroveň představenstva čili první řídicí linie – 
jejich schvalovací a rozhodovací pravomoci jsou totiž individuálně 
významné. 
 
Důležitým faktorem, který může dále minimalizovat množství 
rizikových zaměstnanců, je fakt, že se v České republice ve 
větší míře neobchodují složité strukturované produkty. Také 
limity obchodování s klasickými finančními produkty jsou 
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relativně přísné, v neposlední řadě není ani podíl investičního 
bankovnictví na hospodaření banky nikterak velký; jinými 
slovy, české banky se věnují klasickému bankovnictví  
(tj. přijímání vkladů a poskytování úvěrů), nikoli finančnímu 
inženýrství. 
 
Zajímavé může být i hodnocení samotného provozu 
banky, tedy oblasti operačního rizika. Zde najdeme 
relativně hodně zaměstnanců, jejichž chyba, opomenutí či 
nesplnění pracovních povinností může vést k významnému 
negativnímu dopadu na kapitál banky. Problém této oblasti 
tkví v kvantifikaci samotného rizika. Zřejmě i z tohoto důvodu 
je velmi náročné identifikovat konkrétní pracovní pozice, 
které by samy o sobě snesly označení „risk taker“.  
 
•  Ex ante úprava rizika a vztah odměny a hodnocení 
Klíčovým bodem, který nejspíš vyvolá další diskusi, je vazba 
mezi hodnocením zaměstnanců a jejich odměňováním. 
Evropská regulace odměňování počítá s faktem, že mezi 
finančními a nefinančními ukazateli hodnocení a výší bonusu 
existuje přímá vazba, a to de facto napříč celou bankou. 
Finanční ukazatelé by pak měly být relativně vyspělé a měly 
by zohledňovat tržní faktory a dopady rizik na zisk, resp. na 
vlastní kapitál banky. Mezi tyto ukazatele patří např. cena 
akcií, RAROC („Risk Adjusted Return on Capital“) apod.  
 
V České republice jsme této situace napříč bankovním trhem 
ještě nedosáhli. Samozřejmě existují výjimky, častěji se ale 
setkáváme s případem, kdy existuje tzv. bonus pool, tedy 
objem prostředků, které mohou být vyplaceny na základě 
dosažení účetních výsledků celé banky za uplynulé období. 
Bonus pool je následně distribuován napříč divizemi až 
k samotným zaměstnancům a zahrnuje nepsané „ex ante“ 
pravidlo. Na jeho základě rozhoduje vedení banky o výplatě se 
zpožděním od konce účetního období. Má tedy další informace, 
které může zohlednit pro konečné rozhodnutí o výplatě.

Na úrovni jednotlivých zaměstnanců se pak používají různá 
kvalitativní kriteria, nicméně celkový přiznaný bonus se 
pohybuje v relativně malém intervalu, čímž dochází k drobné 
diferenciaci na úrovni jednotlivých pracovních pozic.

Regulaci odměňování 
vnímáme spíše jako 
příležitost k tomu, aby banky 
přehodnotily vlastní systém 
hodnocení a kritérií, která 
musí zaměstnanci splňovat.

Jindřich Vašina   
Partner    
Audit 
 
+420 222 123 350 
jvasina@kpmg.cz 
 

Jiří Medřický 
Senior Manager 
Risk Consulting 
 
+420 222 123 389 
jmedricky@kpmg.cz 
 

Přechodné období vyčkávání 
Byť se o regulaci odměňování jedná již déle než 
rok, stále se nacházíme ve stadiu očekávání. Banky 
dokončují implementaci pravidel podle vlastního 
výkladu, zatímco regulátor vyhodnocuje prvotní 
informace a následně se chystá vyrazit na dohlídky. 
 
Z našeho pohledu se současná situace jeví jako 
relativně stabilní. Množství pozic, jejichž odměny 
výrazně vybočují z řady, je mizivé. Stejně tak věříme, 
že je skutečně málo zaměstnanců, kteří mají motivaci 
obejít předpisy a vystavit banku riziku jen proto, aby 
dosáhli významného bonusu. 
 
Regulaci odměňování vnímáme spíše jako příležitost 
k tomu, aby banky přehodnotily svůj systém hodnocení 
a kritérií, která musí zaměstnanci splňovat. Samotné 
odložení či nevyplacení bonusů by mělo být minoritním 
tématem, klíčovými prvky naopak správná míra 
motivace pracovníků a zároveň zodpovědnost za 
dodržování pravidel a všech regulatorních předpisů.
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1. místo v kategorii Služby pro podniky v žebříčku  
100 obdivovaných firem České republiky  
Czech Top 100 v letech 2011, 2010, 2009, 2007 a 2006.

1. místo v kategorii Poměr výše darovaných prostředků 
k hrubému zisku v mezinárodním žebříčku TOP Filantrop 
v letech 2010 a 2009.

2. místo pro celosvětovou síť poradenských společností  
KPMG v žebříčku nejatraktivnějších zaměstnavatelů  
světa podle průzkumu společnosti Universum  
v letech 2011 a 2010.
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Předchozí vydání:



 
PORADENSKé SLUžBy

KPMG – váš lokální partner  
pro Solvency II  

 
V roce 2012 máte nejvyšší 

čas doladit přípravy na novou 
směrnici.  

 
Odklad v účinnosti regulace neznamená odklad v přípravách!  

•  Pomůžeme vám s implementací veškerých požadavků. 
•  Nabízíme řešení šitá na míru.  

•  Zastoupíme vás při komunikaci s regulátorem. 
•  Disponujeme zkušenostmi a znalostmi z celé Evropy.  
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