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Poslední dobou daleko častěji a zřetelněji slyšíme z úst 
akcionářů bank a pojišťoven zklamání nad ziskovostí jejich 
investic. Není se čemu divit, vždyť především investice 
do bank se za posledních pět let ukázaly jako jedny z nejméně 
výhodných – akcionáři bank ztráceli v průměru 10 až 20 procent 
z hodnoty své investice ročně. V některých případech došlo 
i k jejich úplné destrukci. Nepříznivá situace neovlivňuje 
jen akcionáře samotné, ale také celou ekonomiku, která je 
na efektivním fungování finančního systému životně závislá. 
Jestliže nebude dostatek investorů ochotných kupovat akcie 
a dluhopisy bank a pojišťoven, nebude ani dostatek prostředků 
pro zdravé fungování celého finančního trhu. Celý systém se 
zároveň stane náchylnější k potřebě nestandardních intervencí 
ze strany regulátorů či samotných států, čehož jsme byli 
od vypuknutí finanční krize mnohokrát svědky. 

Úvodní slovo

Zvýšená volatilita finančních trhů a stále se zhoršující 
makroekonomické a politické faktory negativně působí 
na ziskovost bank a pojišťoven, zároveň znepokojují investory, 
regulátory a ve finále i samotné klienty. Očekávanou snahou 
regulátorů v Evropě i po celém světě bylo a stále je zpřísnění 
regulace, která by zajistila stabilitu celého sektoru. Na jejím 
základě došlo ke zvýšení požadavků na posílení kapitálu,  
a to především u bank, ale i pojišťoven, které tak zaznamenaly 
pokles rentability vlastního kapitálu. Tuto skutečnost dále 
posilují zpřísněná pravidla na řízení likvidity a výrazný tlak 
na omezení rizikovějších, ale zároveň obecně ziskovějších 
obchodů. Rentabilita vlastního kapitálu celého sektoru se tak 
výrazně snížila a v současnosti se dostala z předkrizových  
10 až 20 procent na úroveň 5 až 10 procent. Obdobný vývoj 
můžeme sledovat také v rámci bankovního sektoru střední 
a východní Evropy. Vůbec nejvýraznější pokles ziskovosti jsme 
zaznamenali v Maďarsku, jak je zřejmé z aktuálního průzkumu 
Banking Executive Survey, který uskutečnila KPMG Česká 
republika mezi bankami ze střední a východní Evropy včetně 
Rakouska.  

Mnoho investorů dnes v důsledku snížené ziskovosti, která 
jde ruku v ruce se zvýšenou a leckdy nepředvídatelnou mírou 
regulace a intervence do tržního prostředí, zvažuje, jestli 
se jim ještě vůbec vyplatí investovat či držet své investice 
ve finančních institucích. Otázka, zda budou investoři ochotni 
akceptovat výnosy na úrovni síťových odvětví s bankovním 
rizikovým profilem a volatilitou, zůstává nezodpovězena. 
Mnoho z nich ale poslední dobou upřednostňuje jiná odvětví 
(např. energetiku či telekomunikace), která se jeví z pohledu 
kombinace rizika a výnosu jako mnohem zajímavější.  

Jak tedy mohou banky a pojišťovny znovu získat částečně 
ztracenou důvěru investorů? Nabízejí se dvě základní 
možnosti. Úspěchu mohou dosáhnout buď navýšením výnosů, 
optimalizací nákladů, případně kombinací obojího. Instituce, 
které se efektivněji a rychleji přizpůsobí změnám v chování 
svých klientů a dokážou uvést na trh inovativní produkty 
a používat nové distribuční kanály, porostou i v této obtížné 
době. Druhou cestou je snížit celkové náklady, zefektivnit 
veškeré procesy, zpracování dat a řízení rizik nevyjímaje. 

Finanční instituce mohou obnovit, případně zvýšit důvěru 
investorů především tím, že jejich silné a odhodlané vedení 
bude schopno dělat chytrá, v mnoha případech dokonce 
odvážná rozhodnutí. Jen tak totiž budou banky a pojišťovny 
prosperovat i v nepříznivých podmínkách a v očích investorů 
budou opět atraktivnější! 

Jindřich Vašina
Partner
Audit a Poradenské služby

Jsou banky a pojišťovny stále atraktivní 
investiční příležitostí?

Nalezli regulátoři finančních institucí 

správný poměr mezi bezpečností  

a ziskovostí?
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Bankovní sektor 
střední a východní 
Evropy se stále 
transformuje
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Globální finanční krize zasahuje 
již šestým rokem do většiny 
oborů podnikání. Nikde jinde 
však nemá tak velký dopad jako 
v bankovnictví. Jak se na ni 
dívají samotní bankéři a v čem 
vidí budoucnost svých firem 
a celého sektoru?

Vůbec poprvé uskutečnila KPMG Česká republika průzkum 
Banking Executive Survey mezi českými a slovenskými 

bankami v roce 2010. V letošním roce jsme rozsah průzkumu 
rozšířili o relevantní instituce z bankovních sektorů České 
republiky, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska 
a Slovenska a ptali se na současný stav odvětví a očekávaný 
výhled do budoucna včetně opatření, která bude třeba učinit 
ke zvýšení finanční výkonnosti. 
 
Většina bank v zahraničním vlastnictví 
Země střední a východní Evropy prodělaly v posledních 
třiadvaceti letech významnou ekonomickou transformaci  
– místní bankovní sektory prošly restrukturalizací a privatizací. 
Podíl zahraničního vlastnictví se tak ve všech pro nás 
relevantních zemích kromě Polska (63 procent) pohybuje  
na úrovni vyšší než 80 procent. Bankovní sektor sousedního 
Rakouska hrál v této transformaci významnou roli – tamní 
banky mají díky tomu na všech sledovaných trzích své 
zastoupení. Také proto je Rakousko v  průzkumu zahrnuto. 
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Zajímavé bankovní rozdíly 
Země, ve kterých průzkum proběhl, se sice v mnoha oblastech 
podobají, ale v bankovních sektorech můžeme pozorovat 
zajímavé rozdíly:

•   Polsko je velkým a atraktivním trhem se stabilně rostoucím 
objemem úvěrů. Hodnota celkových vkladů však meziročně 
(2010/2011) mírně poklesla. Průměrná rentabilita vlastního 
kapitálu se v posledních letech stabilně pohybuje kolem  
14 procent. Specifickou situaci na polském bankovním  
trhu vytváří banka PKO, která má na trhu téměř 14procentní 
podíl a je vlastněna státem.

•   Maďarský bankovní sektor zasáhla krize snad 
nejvíce – velká část problémů pramení z místní vysoké 
nezaměstnanosti a velkého objemu půjček v cizích 
měnách (61 procent všech půjček, především hypoték 
ve švýcarských francích). V Maďarsku se také naplno 
projevilo kurzové riziko, které negativně ovlivňuje finanční 
stabilitu. Hodnota bankovních aktiv v zemi zasvěcené 
lázeňství klesá již tři roky, objem celkových úvěrů se pak 
meziročně (2010/2011) propadl o více než 10 procent 
a rentabilita vlastního kapitálu byla v loňském roce záporná 
(-1,7 procent). Vrásky bankéřům jistě přidělává i nová daň  
ze všech bankovních transakcí (0,1 procent).

•   Stav českého bankovnictví je solidní. Rentabilita vlastního 
kapitálu se snížila v roce 2011 na necelých 20 procent. 
Objemy půjček i vkladů nadále mírně rostou a poměr půjček 
ke vkladům je stále velmi konzervativní (pod 80 procent). 
Na rozdíl od Maďarska jsou objemy půjček v cizích měnách 
v České republice minimální (15 procent). Největší riziko 
pro český bankovní sektor tak představují západoevropské 
mateřské banky, kterým české pobočky většinou slouží  
jako čistí věřitelé.

•   Na Slovensku se bankám v roce 2011 dařilo – vytvořily 
nejvyšší zisk v historii (674 milionů eur) při rentabilitě 
vlastního kapitálu na úrovni 14 procent. Podobně jako 
v Česku je poměr půjček k vkladům nízký (90 procent),  
což zvyšuje stabilitu místního bankovního sektoru. 
Nepříjemná je snad jen zvláštní bankovní daň v objemu 
0,4 procenta, která se aktuálně platí z vkladů podniků. 
Od podzimu 2012 však bude hrazena ze všech vkladů 
klientů, čímž dojde k významnému snížení bankovních 
zisků.

•   Rumunský bankovní sektor vykazuje slušnou stabilitu, 
i když se již dva roky nachází v mírné ztrátě. Téměř dvě 
třetiny objemu půjček jsou v zahraničních měnách a poměr 
půjček k vkladům se ustálil na 111 procentech. Podstatná  
je vazba na Rakousko – 30 procent bankovního sektoru  
totiž vlastní banky vedené rakouskými matkami. 

Největší riziko pro české 
bankovnictví představují 
západoevropské mateřské 
banky, kterým české pobočky 
většinou slouží jako čistí 
věřitelé.
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Martin Kirschner 
Associate Manager
Management Consulting 

+420 222 123 958
martinkirschner@kpmg.cz

Zdeněk Tůma
Poradce odpovědný za 
služby pro bankovnictví 

+420 222 123 390
ztuma@kpmg.cz

•   Situace rakouského bankovnictví se od ostatních 
účastníků průzkumu v mnohém liší. Tržní podíl 
zahraničních bank je na rakouském trhu minimální, jen 
kolem 5 procent. Poměr půjček k vkladům je poměrně 
vysoký – dosahuje 130 procent a rentabilita vlastního 
kapitálu představuje hodnotu 1,6 procent. Významným 
zdrojem příjmů rakouských bank zůstávají jejich dceřiné 
společnosti v zemích regionu, které i přes některé 
ztráty vykazují celkově pozitivní trend. Vyšší profitabilitu 
však doprovází kreditní riziko. Pokud bude zapotřebí 
je významnějším způsobem snižovat, pak může dojít 
k určité destabilizaci bankovních sektorů dotyčných zemí.

Závěr

•   Co podle vás ovlivní bankovní sektor v příštích pěti letech? 

•   Jaká jste přijali opatření, abyste zvýšili finanční výkonnost 

vaší společnosti a jaká opatření zvažujete či plánujete?

•   Jak se vaše společnost strategicky zaměřila v rámci 

nákladů?

Tyto otázky jsme spolu s několika dalšími respondentům 
položili. Zaujal vás dotazník a rádi byste znali názory bankéřů 
na stav jejich odvětví? Obraťte se prosím na autory tohoto 
článku. 
se prosím na autory tohoto článku.

Tržní podíl zahraničních bank  
(střední a východní Evropa – 2011)
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Solvency II:  
jsou pojišťovny
připraveny?
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Solvency II:  
jsou pojišťovny
připraveny?

Regulatorní rámec Solvency II by měl začít platit počínaje 
rokem 2014.1 Pojišťovny tudíž mají před sebou poslední rok, 

aby doladily zbývající drobnosti. Potvrzují však jejich odpovědi 
obecně nastolené předpoklady? Díky podobnému průzkumu, 
který jsme provedli již v roce 2010, nyní můžeme zjistit,  
jak pojišťovny ve svých přípravách pokročily.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 84 pojišťoven, což je vzorek 
srovnatelný s minulým šetřením. Zhruba dvě třetiny tvořily 
malé až střední pojišťovny s ročním objemem předepsaného 
pojistného do 100 milionů eur. 
 
Celkový stav implementace Solvency II 
Většina dotázaných plánuje, že bude schopna splnit požadavky 
Solvency II nejdéle koncem roku 2013, nicméně přibližně  
30 procent uvedlo jako datum plné připravenosti až rok 2014. 
Takto nejčastěji odpovídaly pojišťovny z nečlenských států 
EU (tj. Chorvatsko, Srbsko, Albánie), nicméně figurovala mezi 
nimi i řada účastníků z EU, u nichž se předpokládá, že by plná 
připravenost od 1. ledna 2014 měla být zcela automatická.

Většina pojišťoven již spustila projekt na implementaci  
Solvency II, mezi malými pojišťovnami se však poměrně často 
vyskytují společnosti, které nemají žádný implementační projekt. 
Převážná část pojišťoven si pro svůj projekt schválila rozpočet 
pohybující se mezi stem tisíc a jednou miliardou eur. Téměř 
polovina účastníků, včetně několika velkých pojišťoven,  
pak překvapivě nemá pro projekt vyhrazen rozpočet žádný. 

Na přelomu druhého a 
třetího čtvrtletí 2012 provedla 
celosvětová síť poradenských 
společností KPMG průzkum 
mezi pojišťovnami v regionu 
střední a východní Evropy.  
 
Jak tedy jsou připraveny na 
novou regulaci Solvency II? 

1 V době  přípravy průzkumu pracovala většina pojišťoven s tím, že datem 
účinnosti Solvency II bude 1. leden 2014.



10 / Horizonty / listopad 2012

Solvency II zatím generuje náklady 
V souvislosti se zavedením Solvency II pojišťovny čekají, že se 
do projektu zapojí jejich pracovníci prakticky ze všech oblastí. 
Největší nárůst kapacit zvažují pojišťovny v oblasti pojistné 
matematiky, IT a řízení rizik. Pro samotné období implementace 
požadavků Solvency II plánují v těchto oblastech navýšit vlastní 
zdroje až o dva pracovníky na plný pracovní poměr (full time 
equivalent, FTE) a s přibližně stejným nárůstem počítají i pro 
externisty (navýšení o 1–2 FTE). V běžném provozu v režimu 
Solvency II pak respondenti očekávají, že proti projektové fázi 
dojde k mírnému snížení pracovních kapacit.  
 
Pilíř 1 – kapitálové požadavky 
Více než 80 procent pojišťoven uvedlo, že bude pro výpočet 
solventnostního kapitálového požadavku (SCR) používat 
standardní vzorec, zbytek hodlá využít částečný, nebo plný 
interní model, který ještě v roce 2010 plánovalo využít 40 procent 
pojišťoven. Zhruba polovina účastníků nově hodlá zavést jen roční 
výpočet SCR, necelá třetina pak chce znát své SCR čtvrtletně. 
Srovnatelný počet pojišťoven bude usilovat o to, aby měl SCR 
vypočtený jeden měsíc po konci vykazovacího období.

Rizika, která SCR nezahrnuje (např. riziko selhání státních 
dluhopisů), chtějí pojišťovny vyhodnocovat pouze kvalitativním 
způsobem, případně počítají s analýzou těchto rizik v rámci 
vlastního posouzení rizik a solventnosti (ORSA) společně s jejich 
interní kvantifikací. Jen malá část účastníků průzkumu plánuje 
pokrýt taková rizika v rámci svého interního modelu. 

Pilíř 2 – řídicí a kontrolní systém 
Zhruba dvě třetiny dotázaných pojišťoven počítají s tím, že 
klíčové funkce (řízení rizik, interní audit, compliance a pojistně-
matematickou funkci) budou zajišťovat současní zaměstnanci 
v rámci svých existujících rolí, případně stávající orgány 
pojišťoven. Pouhá čtvrtina účastníků plánuje, že zavede orgány 
nové, nebo svým zaměstnancům upraví pracovní náplň. Více 
než polovina účastníků dále vyhodnotila, že jejich funkce řízení 
rizik již funguje v souladu s požadavky Solvency II, třetina 
pojišťoven ji plánuje implementovat během následujícího roku. 
Je zarážející, že 15 procent účastníků implementaci  
buď neplánuje vůbec, nebo až na rok 2014. 
 
ORSA nanečisto? Zatím jen výjimečně  
Velkým tématem Solvency II je již zmíněná ORSA, v jejímž 
rámci mají pojišťovny vyhodnotit, jaké budou jejich kapitálové 
potřeby a rizikový profil ve výhledu jejich plánovacího období. 
Jen necelých 15 procent pojišťoven si již nanečisto posouzení 
ORSA zkusilo, další čtvrtina plánuje, že jej spustí v druhém 
pololetí 2012, necelá třetina účastníků pak v průběhu příštího 
roku. Zbytek respondentů podobný test nanečisto neplánuje 
vůbec, nebo až na rok 2014. Necelé dvě třetiny pojišťoven pak 
budou v rámci ORSA počítat s tříletým časovým horizontem 
a pro projekce kapitálových potřeb plánují využít buď plný 
výpočet pomocí standardního vzorce, nebo metodu založenou 
na jednoduchých rizikových indikátorech. 
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Pilíř 3 – výkaznictví a zveřejňování informací 
V rámci implementace požadavků třetího pilíře spousta 
úkolů pojišťovny ještě čeká. Dvě třetiny dotázaných  
plánují automatizované vyplňování budoucích výkazů pro 
dohled (QRTs) a zhruba stejný počet pojišťoven uvedl,  
že hodlá svůj systém otestovat v průběhu roku 2013. 
Jediný účastník již tento test provedl. Necelá polovina 
uvedla, že zatím identifikovala zhruba polovinu dat 
potřebnou pro vyplnění QRTs. Za největší výzvu považují 
pojišťovny přípravu čtvrtletních výkazů a pravidelných  
zpráv o solventnosti a finanční situaci (SFCR). 

2 %5 %

Jak rychle plánujete počítat solventnostní kapitálový  
požadavek (SCR)?

Pokud plánujete automaticý systém pro vyplňování 
QRTs, kdy budete schopni poprvé připravit tyto výkazy?

V jaké oblasti byste uvítali více pokynů od regulátora?

Data a systémy 
Z průzkumu dále vyplývá, že zajištění datové kvality, které má 
poměrně zásadní implikace jak pro požadavky třetího pilíře, tak pro 
výpočty v rámci Pilíře 1, pojišťovny zatím spíše opomíjejí. Více než 
dvě třetiny účastníků si tento fakt alespoň uvědomují a předpokládají, 
že interně v této oblasti zavedou nové, potřebné role. Kvůli 
správnému zajištění datové kvality hodlá necelá polovina účastníků 
implementovat nový software stejně jako vyhodnocovací procesy. 
 
Dialog s regulátory 
Orgány dohledu jsou v komunikaci s pojišťovnami poměrně aktivní  
– jejich činnost sahá od organizace obecných konferencí zaměřených 
na téma Solvency II až po aktivní účast na jednáních kolegií 
a předschvalování interních modelů. Pojišťovny by nicméně uvítaly 
ještě větší zapojení z jejich strany, a to zejména při výkladu evropské 
legislativy a vydávání pokynů k jednotlivým pilířům. 

Pojišťovny v regionu střední a východní Evropy  
trápí v souvislosti s novou regulací velká  
administrativní zátěž a nedostatek  
lidského kapitálu.

 
Co tedy pojišťovny trápí?  
Za poslední dva roky udělaly pojišťovny v rámci připravenosti 
na Solvency II značný pokrok. Společně žehrají zejména 
na nedostatek lidských zdrojů, které by jim měly pomoci 
s přípravami na implementaci. Zároveň si stěžují na velkou 
administrativní zátěž v souvislosti s dokumentací vnitřních procesů. 
Ta v očích některých účastníků dokonce zastiňuje pozitiva nové 
regulace. Pro více než 80 procent účastníků však klady Solvency II 
převažují nad jejími negativy. Věří totiž, že jim nový režim přinese 
přidanou hodnotu, jež bude spočívat v lepším řízení rizik, které 
budou moci častěji využít při přijímání strategických rozhodnutí.

 

 

 

 

15 %

4 %

16 %
14 %

13 %

13 %

37 %24 %

17 %

  Už jsme připravili

  Druhá polovina roku 2012

  První polovina roku 2013

     Druhá polovina roku 2013

      2014

      Neplánujeme

   Více výkladových stanovisek k rámcové  
směrnici / návrhu prováděcího předpisu

   Pokyny v oblasti Pilíře 3

   Pokyny v oblasti Pilíře 2

      Pokyny v oblasti Pilíře 1

       Lepší komunikaci s trhem

       Pokyny v oblasti Data a systémy

  V rámci předschvalování interního  
 modelu

23 %

17 %
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Příležitosti a hrozby  
nového soukromého 
práva
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Již jen něco málo přes rok zbývá,  
než nabude účinnosti nový občanský 
zákoník, zákon o obchodních 
korporacích a další právní předpisy, 
jež znamenají přelom v českém 
soukromém právu. 

Díky letos přijatým zákonům dochází k završení 
dlouholetého procesu rekodifikace soukromého práva 

v České republice. Stále se sice setkáváme s určitými 
pochybnostmi, zda jde reálně dodržet schválené datum 
účinnosti (leden 2014) – doprovodné předpisy, bez kterých 
nelze nový občanský zákoník aplikovat, totiž prozatím chybí. 
Přesto by nebylo prozřetelné s odkladem účinnosti jakkoli 
kalkulovat a polevovat v přípravě na nadcházející, v mnoha 
ohledech významné, změny.  
 
Co konkrétně nové právo přináší 
Nový občanský zákoník mění současný přístup k platnosti/ 
/neplatnosti právního jednání, koncepci právnické osoby 
i pravidla zastupování. Úprava vlastnických práv se 
přelomově navrací k tradičnímu římskoprávnímu principu, 
podle něhož je stavba součástí pozemku. Zásadní revizí také 
prošla oblast dědického práva, převratnou novinkou je pak 
návrat institutu svěřenského fondu. 

V případě finančních institucí se přijetí nového občanského 
zákoníku a zákona o obchodních korporacích může dotknout 
prakticky všech oblastí jejich činnosti, a to jak z hlediska 
vnitřního uspořádání, tak z pohledu jejich podnikání a správy 
klientského či produktového portfolia. Zastavme se alespoň 
u několika aspektů.  
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Výzvy v oblasti corporate governance 
Nový zákon o obchodních korporacích zásadním způsobem 
mění pojetí českého korporátního práva směrem k větší 
liberalizaci. Takový přístup nepochybně klade velké výzvy 
v oblasti corporate governance jak na straně finančních 
institucí, tak jejich klientů. 

Liberální přístup inspirovaný zejména angloamerickými 
vzory se projevuje například v uvolnění pravidel pro nakládání 
s majetkem společnosti, kdy regulace tzv. vnitřního 
obchodování, zakotvená dnes zejména v ustanoveních  
§ 196a obchodního zákoníku, prakticky zmizí a zachována 
budou minimální omezení, která vyžaduje komunitární právo. 

Významná je rovněž nová úprava podnikatelských seskupení, 
která ovlivní nejen vztahy v rámci koncernu, ale může 
se dotknout i jiných situací, kdy na obchodní společnost 
uplatňuje vliv jiný subjekt, a to z jakéhokoli důvodu. Banky 
coby nositelé smluvního vlivu na korporace by měly zvážit, 
zda by neměly provést analýzu potenciálního rizika vzniku 
povinnosti k náhradě způsobené újmy, případně v určitém 
rozsahu i ručení.  

Jak zákoník ovlivní bankovní smlouvy 
V případě bankovních smluv, které tvoří rámec úvěrových 
či depozitních obchodů, se zásadní změny netýkají ani tak 
smluvních typů (i když dochází k sjednocení smluv o běžném 
a vkladovém účtu do jednoho smluvního typu) jako spíše 
dokumentů a procesů, které uzavírání smluv doprovází. 
Jednak jde o novou úpravu předsmluvního jednání, jednak 
o nové vymezení obchodních podmínek a změny  
u tzv. adhezních smluv.

Nevyhnutelným praktickým problémem bude rozdvojení 
smluvního portfolia na dvě části v závislosti na zvolené 
právní úpravě, s jejíž pomocí byla ta která smlouva uzavřena. 
Na druhou stranu bude pro oblast správy smluv přínosem 
zavedení institutu postoupení smlouvy, který současná 
obchodní praxe citelně postrádá. 
 
Úprava zajištění závazků  
Právní rámec zajištění vychází ze současné právní úpravy, 
nicméně ji kvůli potřebám trhu v řadě ohledů upřesňuje 
a doplňuje. Vedle formálně terminologické změny, kdy 
smluvní pokuta a uznání dluhu – ve shodě se současným 
insolvenčním právem – nadále nebudou považovány 
za zajištění závazku, ale za jeho utvrzení, přináší nový 
občanský zákoník řadu praktických změn. 
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Novému soukromému 
právu bychom měli věnovat 
pozornost nejen z důvodu 
prevence komplikací, ale 
i s ohledem na možnosti 
a příležitosti, které nové 
normy přinášejí.

Pro banky je jistě zajímavá výslovná úprava možnosti sjednání 
omezené dispozice nebo zatížení věci (tzv. negative pledge). 
Zákaz zatížení nebo zcizení věci působí v zásadě jen mezi 
smluvními stranami, ale může být ujednán také jako věcné 
právo s účinky vůči třetím stranám. 

Současná právní úprava nevytváří příliš vstřícný rámec pro 
poskytování syndikovaných úvěrů. Z tohoto pohledu přináší 
nový občanský zákoník pro banky příznivý posun, který spočívá 
v zavedení možnosti poskytnout zajištění nejen přímo věřiteli, 
ale také třetí osobě, správci zajištění, a to ve prospěch věřitele. 

Nový občanský zákoník dále výrazně zjednodušuje realizaci 
zástavního práva věřitelům. Již dnes je přitom možné 
v zástavní smlouvě ujednat, že pokud k realizaci zástavního 
práva dojde po 1. lednu 2014, použije se úprava obsažená 
v novém občanském zákoníku. 
 
Posun v oblasti náhrady škody 
A jaký vliv bude mít nové soukromé právo na pojišťovny? 
Nejvíce viditelnou změnou, která souvisí s integrující povahou 
kodifikace, je návrat úpravy pojistné smlouvy do občanského 
zákoníku. Ta byla od roku 2005 vyčleněna do samostatného 
zákona o pojistné smlouvě. Stejně jako u výše zmíněných 
smluv, jež upravují bankovní a jiné finanční produkty, si tento 
přesun vyžádá úpravy smluv a související dokumentace, 
protože veškeré odkazy na současné právní předpisy zastarají.

Spíše než úprava samotné pojistné smlouvy budou pro 
pojišťovny daleko zásadnější změny, které nastávají v oblasti 
náhrady škody. V případě majetkových škod jde zejména 
o preferování uvedení věci do původního stavu před peněžní 
náhradou. U nemajetkové újmy je přelomové rozšíření 
působnosti její definice i na situace, které dnes pojišťovnami 
odškodňovány nejsou, stejně jako zrušení vyhlášky, která 
dnes poskytuje základní vodítko pro stanovování výše náhrad 
škod na zdraví. 
 
Rekodifikace českého soukromého práva… 
… mění nejen řadu právních institutů, přináší také některé 
instituty, které byly v českém právním prostředí dosud 
neznámé. Novému soukromému právu bychom měli věnovat 
pozornost, abychom předešli komplikacím, jež mohou 
v mnoha oblastech bez náležité přípravy nastat, ale abychom 
také dokázali identifikovat možnosti a příležitosti, které nové 
normy přinášejí. 
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Banky bojují 
s přísnějšími 
požadavky na 
řízení likvidity
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Banky a firmy se musejí v důsledku vleklé finanční  
krize připravit na významné dopady v oblasti  
přísnějšího řízení rizika likvidity. Likvidita se totiž  
v rámci řízení bankovních rizik a rozhodování  
o financování podniků dostala do popředí.

Prostředí, ve kterém banky operují, prochází momentálně radikální 
změnou. Řízení likvidity se stává klíčovým faktorem pro nabídku 

i poptávku bankovních produktů, pro fungování mezibankovního trhu. Mění 
se také role centrálních bank, regulátoři finančních institucí zpřísňují pravidla, 
nebo zavádějí pravidla nová. Jaké tedy momentálně jsou největší změny 
a jaký bude jejich dopad? Kde mají banky na domácím trhu největší rezervy 
ve srovnání s bankovními lídry, kteří disponují moderními metodami řízení 
rizika likvidity? A jaký vlastně bude dopad na samotné klienty bank?

Dopad současné finanční krize na řízení likvidity

Riziko likvidity 
zakomponované 
do cen na trzích 
(např. rozpětí 
nákupních 
a prodejních cen, 
rozdíl depozitních 
a derivátových 
sazeb)
 
Zavedení 
regulace derivátů 
a vypořádání 
obchodů – obsahuje 
i požadavky 
na zajištění 
transakcí
 
Omezená poptávka 
po sekuritizovaných 
cenných papírech, 
kterými banky řídily 
rizika a zvyšovaly  
si likvidní pozici

Transakce 
na mezibankovním 
trhu jsou pouze 
na krátké období 
(v řádu týdnů)
 
Opadá zájem 
o bankovní 
dluhopisy
 
Institucionální 
klienti přestávají 
kupovat 
do dlouhodobých 
portfolií nástroje 
emitované bankami
 
Banky musejí více 
soupeřit o retailová 
depozita
 
Požadavek 
na obsáhlejší 
informace 
o aktivech 
poskytnutých  
jako kolaterál

Zavedení nových 
krátkodobých 
nástrojů pro 
posílení likvidity
 
Rozšíření možností 
kolaterálu pro 
financování bank
 
Financování 
dlouhodobých 
státních dluhopisů

Zavedení ukazatelů 
pro řízení likvidity:
 – LCR* pro 
krátkodobou 
likviditu, 
 – NSFR** pro 
dlouhodobou 
likviditu
 
Omezení poměru 
úvěrů ke kapitálu 
(tzv. pákový poměr)
 
Vydávání pravidel 
a postupů pro řízení 
rizika likvidity
 
Důraz na lokální 
dostupnost 
likvidních zdrojů

Pobídky pro 
dlouhodobé 
depozitní produkty
 
Penalizace 
dlouhodobých 
úvěrů použitím 
likvidní přirážky
 
Omezení 
financování 
rizikovějších 
projektů na úkor 
držení rychle 
likvidních aktiv, 
např. státních 
dluhopisů, 
(z důvodu 
dostupnosti 
kolaterálu pro 
transakce banky)
 
Zpřísnění 
podmínek 
financování 
a sledování účelu 
financování
 
Omezení 
úvěrových rámců

*    LCR (Liquidity Coverage Ratio) – Ukazatel likvidního krytí, tj. poměr zásoby kvalitních likvidních aktiv  
     k potenciálnímu čistému odlivu zdrojů po dobu 30 dní.  

**  NSFR – (Net Stable Funding Ratio) – Ukazatel čistého stabilního financování, tj. poměr dostupných  
     zdrojů stabilního financování k požadovaným zdrojům stabilního financování

Finanční  
a kapitálové trhy

Financování bank Akce centrálních 
bank

Reakce regulátorů Dopad na firmy  
a retailové klienty



Zaspaly banky v řízení likvidity?
Kreditní a tržní riziko či kapitálová přiměřenost patřily až 
do počátku současné finanční krize k nejdiskutovanějším 
tématům bankovní regulace. Likvidita byla dlouho 
opomíjenou popelkou, protože si banky mohly snadno 
půjčovat na mezibankovním trhu, případně vydávaly 
dluhopisy. Tyto zdroje peněz však s příchodem finanční  
krize rychle vyschly a bankovní domy se obracejí 
s naléhavými žádostmi o posílení likvidity na centrální  
banky. Ty už proto neslouží jen jako věřitel poslední  
instance: dnes jsou nejen jedním z hlavních zdrojů likvidity, 
ale i dlouhodobějšího financování. Likvidita se tak zařadila 
mezi hlavní témata v oblasti řízení rizik.

Co konkrétně banky trápí?
Bankám dnes problémy primárně nečiní retailová depozita, 
ale mezibankovní trh a firemní peníze, které citlivě reagují 
na zprávy o vývoji kapitálových trhů, výši úrokových sazeb 
a obavy z likvidních problémů. I v České republice, kde je 
ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi poměr depozit 
k úvěrům obecně vyšší, mají banky problémy s pasivní 
stranou své bilance. Zejména specializované a menší banky 
obtížně shromažďují stabilní zdroje financování a depozita. 
Navíc současný trend přetahování klientů pomocí úrokových 
sazeb tuto situaci jen zhoršuje.

Banky, podporované návody a popisy nejlepší praxe z per 
regulátorů, tak začínají narovnávat vnitřní procesy v řízení 
likvidity a likvidního rizika. Revize přístupů se týká zejména 
následujících oblastí:

Likvidita byla dlouho opomíjenou popelkou – banky 
si mohly snadno půjčovat na mezibankovním trhu, 
nebo těžit ze stabilních retailových depozit.
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Zkušenosti z domácích bank dokládají, že zejména stresové 
testování, pohotovostní plán likvidity a začlenění likvidity 
do celkového posouzení dostatečnosti kapitálu (ICAAP) jsou 
témata, kde banky nejvíce aktualizují zastaralé metody a postupy.

Také nabídka produktů prochází změnami 
Na společnosti, klienty bank, patrně nejvíce dolehne 
restrukturalizace aktivní strany bankovních bilancí. 
Upřednostňovány budou krátkodobé úvěry s co nejkratším 
splátkovým kalendářem. Motivací pro zvolení krátkodobého 
úvěru bude vysoká penalizace v podobě likvidní přirážky, která 
dnes může dosahovat ke dvěma až třem procentním bodům 
pro dlouhodobější úvěry se splatností pěti až deseti let.  

Banky budou rovněž více potřebovat rychle likvidní aktiva 
a aktiva použitelná jako kvalitní kolaterál pro operace s centrální 
bankou, na mezibankovním trhu a pro obchody s deriváty. Tím 
se dále sníží objem prostředků, které banky budou schopné 
poskytnout na financování firem. Tento trend omezení nových 
úvěrů a změna profilu bilance bank z pohledu likvidity se stává 
skutečností jak v Evropě, tak v České republice. 

Proticyklická, nebo procyklická opatření 
regulátorů a centrálních bank? 
Nová regulace a programy financování centrálních bank 
mají za cíl omezit dopad ekonomické recese. Výsledný 
efekt však nemusí být jednoznačně pozitivní. Centrální 
banky sice poskytují bankám peníze, které je mohou 
použít i pro dlouhodobější investice či projekty s větším 
rizikem. Dostupné a levné peníze od centrální banky však 
zpomalují nebo zcela zastavují ozdravný proces, který by 
mohl ekonomiku zbavit špatných a ztrátových úvěrů a posílit 
důvěru v ekonomiku. Nová regulace snižuje riziko insolvence 
bank, negativně však ovlivňuje objem peněz dostupných  
pro úvěrování. 

Pro klienty bank…
 … je proto v dnešní době vhodné analyzovat nabídky 
bankovních produktů z hlediska likvidity a výsledné ceny 
a rovněž uzpůsobit celý plánovací a investiční proces 
změněným podmínkám na trhu. V rozhodování o financování 
podniků totiž získala přední místo nová dimenze – likvidita.

•   Řízení celkové struktury aktiv a pasiv v krátkodobém  
     i dlouhodobém horizontu

•   Definování struktury produktů a jejich nastavení (krátkodobé   
     vs. dlouhodobé úvěry, struktura z hlediska rizika likvidity  
     – možnosti rychlého prodeje či poskytnutí jako kolaterálu apod.)
•   Definování výsledné likvidní pozice v horizontu 1, 3–5, 5 a více let

•   Stanovení velikosti likvidního polštáře a délky období  
     a stresových podmínek, kdy zajišťuje likvidní pozici banky
•   Stanovení nástrojů, které budou součástí likvidního  
     polštáře (výpočet sedliny, zahrnutí státních a korporátních  
     dluhopisů, apod.)

•   Oddělení likvidní přirážky od ostatních komponent ceny
•   Stanovení likvidní přirážky v závislosti na aktuální struktuře 
     bilance a požadované finální struktuře bilance

•   Agregace informačních toků v rámci oddělení řízení rizik  
    (kreditní rizika, tržní rizika, řízení aktiv a pasiv) a obchodní linie
•   Nastavení datových služeb pro sledování dostupnosti  
     a ocenění kolaterálu 

•   Agregace rizik a následná alokace kapitálu na jednotlivé  
    obchodní linie

•   Stanovení procedur pro identifikaci externích a interních  
     událostí (stanovení zodpovědností, zahrnutí obchodních  
     i podpůrných procesů v bance)
•   Modelování reakce aktiv a pasiv na dané změny parametrů
•   Kompilace scénářů (samostatné, souhrnné scénáře)
•   Proces aktualizování pohotovostního plánu
•   Definování eskalačních stupňů krize likvidity

•   Definice likvidního polštáře a stanovení tolerance  
     k riziku

•   Stanovení a používání likvidní přirážky

•   Konstruování stresových scénářů – modelování aktiv  
    a pasiv v reakci na změny ve vnitřním a vnějším  
    prostředí – a jejich provázání s pohotovostním  
    plánem pro případ krize likvidity

•   Provázanost řízení likvidity s řízením tržního  
     a kreditního rizika (např. alokace a ocenění  
     kolaterálu)

•   Způsob začlenění rizika likvidity do vnitřně  
     stanoveného kapitálu (ICAAP*)

* ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) – celkové posouzení dostatečnosti kapitálu

Revize přístupů v oblasti řízení rizika likvidity

Oblast zájmu Aktuální projekty řešené bankami



Pojišťovna – věc 
veřejná  
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Požadavky na harmonizaci zveřejňovaných informací začaly 
na nadnárodní úrovni vyžadovat Mezinárodní standardy  
pro účetní výkaznictví pojišťoven (IFRS 4) před téměř deseti  
lety a v jejich duchu se nese také příprava druhé fáze  
IFRS 4. Kromě účetního zachycení v IFRS jsou v rámci přípravy 
režimu Solvency II stanoveny požadavky na minimální obsah 
zveřejňovaných skutečností z pohledu kapitálové přiměřenosti 
a hodnocení rizika pojišťoven.  

Ačkoliv nejsou požadavky na zveřejňování dokončeny zatím ani 
v jednom z navrhovaných standardů, zamysleme se nad jejich 
přínosem a porovnatelností pro zainteresované subjekty na trhu. 
S ohledem na omezený prostor jsme se rozhodli ilustrovat 
dopad navrhovaných opatření na kvantitativní vykazování 
technických rezerv pojišťoven.

Vykazování technických rezerv
Zpráva o solventnosti a finanční situaci, základní veřejný 
dokument v režimu Solvency II, obsahuje výkaz výše 
technických rezerv pro jednotlivá odvětví pojištění.  
Jeho součástí je rozpad rezervy na nejlepší odhad a rizikovou  
marži, jejichž výpočet ovlivňují poměrně striktní pravidla.
Druhá fáze IFRS pro pojistné smlouvy zavádí do účetnictví 
podobné principy ocenění technických rezerv jako  
Solvency II, tzn. stanovení nejlepšího odhadu technických  
rezerv a dodatečných bezpečnostních marží. Na rozdíl 
od dosavadní verze standardů ovlivní tyto principy účetní 
vykazování technických rezerv okamžitě.  

Navzdory společnému základu ocenění rezerv můžeme nalézt 
odlišnosti, které naznačují jednodušší porovnatelnost u hodnot 
vykázaných podle Solvency II proti hodnotám IFRS.

IFRS 4, nebo Solvency II:
které z veřejných účetních 
informací poskytují konzistentní 
obraz o finančním zdraví 
a výkonnosti pojišťoven?  
 
O tomto tématu se v souvislosti 
s připravovanými regulatorními 
změnami v pojišťovnictví již 
dlouho hovoří.  
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Které mechanismy ovlivňují porovnatelnost 
technických rezerv?
Mezi oběma režimy existují rozdíly, jež mají dopad na 
vykazované hodnoty technických rezerv. Kvůli přístupu, který 
je založen na obecných principech, hrozí u budoucího IFRS 
standardu vyšší variabilita pojetí mezi různými společnostmi, 
kdy dvě identické společnosti mohou vykazovat rozdílné 
výše závazků z důvodu použití odlišných oceňovacích metod. 
Uveďme si nyní nejzřetelnější příčiny těchto rozdílů:

    •   Agregace smluv
    Mezi zásadní rozdíly patří různorodá míra a způsob  
    agregace vykazovaných hodnot podle IFRS. V režimu  
    Solvency II se rezervy člení podle předem daných  
    odvětví pojištění.  

    V IFRS naopak členění závisí na společnosti a jejím  
    způsobu správy portfolia, což přináší pojišťovnám  
    sníženou možnost porovnání podle provozovaných  
    činností.  

    •   Časová hodnota peněz 
    Při stanovení časové hodnoty peněz pro rezervy podle 
    Solvency II můžeme očekávat použití diskontních sazeb,  
    jež předepíše regulátor. IFRS chce naopak nechat  
    stanovení diskontních sazeb na společnostech a jejich  
    vliv zohlednit prostřednictvím zveřejnění jejich výše nebo  
    rozpětí. Bez podrobných údajů o budoucích peněžních 
    tocích pak nebude možné získat konzistentní informace  
    o výši rezerv mezi jednotlivými společnostmi. 
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    •   Zohlednění nejistoty v rezervách 
    Výše rezervy v obou režimech závisí také na rizikové  
    marži, která zohledňuje nejistotu v budoucích peněžních  
    tocích. Zatímco v Solvency II je předepsán jednotný  
    způsob jejího stanovení, IFRS nechává společnostem 
    značnou volnost. Porovnatelnost informací chce zajistit  
    zveřejňováním hladiny bezpečnosti rezerv. V případě  
    zveřejnění této omezené informace opět hrozí, že  
    subjekty trhu jen obtížně naleznou společnou bázi,  
    podle které bude možné porovnat výkazy jednotlivých  
    společností. 

Jaké údaje budou používat zainteresované 
subjekty? 
Ačkoliv jsme se v příkladech omezili jen na úzkou oblast 
výkaznictví pojišťoven, můžeme obecně říci, že režim 
Solvency II nese proti vykazování podle IFRS nižší míru 
volnosti. Vyvstává tedy otázka, které výkaznictví bude  
pro účastníky na trhu nakonec atraktivnější.  

Budou je zajímat standardizované hodnoty, jež nemusí 
odrážet způsob řízení firmy? Nebo raději upřednostní 
kritéria, která sice odráží situaci společnosti, ale nabízí  
jen omezené možnosti tržního srovnání?  

Domníváme se, že výkaznictví Solvency II bude sloužit 
jako významný doplněk hodnocení výkonnosti firmy, 
neboť umožní jednodušší porovnání mezi jednotlivými 
společnostmi na trhu. Zároveň můžeme předpokládat,  
že kvalitativní požadavky Solvency II, např. proces ORSA, 
přinesou sblížení přístupů k řízení rizik společností.  
To by se následně mělo odrazit i ve vykazování podle 
nového standardu IFRS. 

Mezi režimem Solvency II  
a IFRS 4 existují rozdíly, 
které mají poměrně zásadní 
dopad na vykazované 
hodnoty technických rezerv.
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Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované 
informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, nebo že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného 
prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.
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Provedeme vás novým 
soukromým právem  
Na přípravu zbývá už  
jen jeden rok!   
 
Nastává nejvyšší čas definovat požadavky na změny 
informačních a dalších systémů a upravit vaše  
obchodní i provozní procesy včetně související  
dokumentace. 
 
 •  Vysvětlíme vám rozdíly mezi stávající a novou  
     právní úpravou. 
 •  Ukážeme vám, jak ovlivní nové normy  
     vaše procesy a systémy. 
 •  Pomůžeme vám implementovat změny. 
 •  Připravíme či zrevidujeme nové vzorové  
     smlouvy, vnitřní předpisy. 
 •  Poradíme vám, jaké obchodní příležitosti  
     změna nabízí právě vám.  
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