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Určitě bychom také neměli ignorovat rozvoj tzv. stínového 
bankovnictví na území Evropy, kde banky často utlumují 
své úvěrové aktivity. Toho naopak hojně využívají nebankovní 
subjekty, které zpravidla nepodléhají stejným regulatorním 
požadavkům. Otázkou tedy zůstává, jak budou nakonec 
regulované subjekty schopny nebankovním hráčům 
konkurovat.

Přeji vám mnoho úspěchů, pevné nervy a hlavně bezpečné 
proplutí regulatorní smrští.  

Vladimír Dvořáček
Partner
Audit finančních institucí 
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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

vítejte u dalšího vydání Horizontů, které se tentokrát věnuje 
podnikání finančních institucí. Nacházíme se v období, kdy 
se optimisté těší z náznaků oživení ekonomiky a pesimisté 
varují, že špatné časy ještě neskončily. Celkovou nejistotu 
v zemi navíc podtrhuje neutěšená politická situace, 
předčasné volby a nepředvídatelný povolební vývoj.  

Finanční instituce dnes musí čelit řadě regulatorních opatření, 
ve kterých se už pomalu přestávají orientovat. Vždyť jen stručný 
výčet zkratek LCR, NSFR, CRD4, EMIR, SLD, PRIPs, FINREP  
napovídá, že s nadsázkou proplouváme regulatorní smrští. Nároky 
na schopnosti kormidelníků a pevnost plachet jsou tedy značné. 
A zatímco se regulátoři snaží svými kroky zvyšovat stabilitu 
finančního sektoru a snižovat jeho rizika, pro většinu hráčů na trhu 
představují opatření zátěž při jejich implementaci, ať už se jedná 
o nastavení procesů, lidské zdroje nebo spojené náklady.  

Za zmínku stojí, že většina studií zabývajících se dopadem nové 
regulace na podnikání finančních institucí se detailně věnuje jen 
jedné konkrétní oblasti – likviditě, kapitálové přiměřenosti atd. 
Ovšem jen málo z nich se snaží o celkovou kumulativní analýzu. 
Pojďme se tedy podívat na scénáře a problémy, které můžeme 
ve střednědobém horizontu očekávat:

Vyšší požadavky na likviditu zřejmě přispějí k nižšímu 
rizikovému profilu zejména bankovních institucí, nicméně 
nadále zůstává otázka, zda budou investoři ochotni vložit svůj 
kapitál do aktiv s nižší výnosností v porovnání s alternativními 
investičními příležitostmi a zda si banky dokážou udržet 
dostatečnou rezervu proti kapitálovým požadavkům. 

Tlak na snižování nákladů s možným negativním dopadem 
na zaměstnanost ve finančním sektoru přetrvává.  

Náklady spojené s regulatorními opatřeními se finanční 
instituce budou částečně snažit přenést na zákazníky 
prostřednictvím vyšších poplatků a úrokových sazeb 
úvěrových produktů, popř. nižších sazeb vkladových produktů. 

Pravidla Basel III a CRD IV částečně podněcují banky, 
aby  investovaly do vládních dluhopisů, čímž se může ještě 
více upevnit závislost mezi státními financemi a úvěrovým 
ratingem bank.

Kumulativní charakter regulace neovlivňuje finanční 
instituce jen z finančního hlediska, ale dotkne se významně 
také kapacity bank při zavádění příslušných změn. Banky 
tak budou muset uvolňovat dostatečný objem vysoce 
kvalifikovaných lidských zdrojů a kapitálu, aby  dosáhly cílů 
zaměřených na spokojenost zákazníků, inovaci produktů 
a rozvoj svých obchodních činností. 

Proplouváme 
regulatorní smrští 

24/  
Čeká nás daň  
z finančních  
transakcí?   
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Finanční ústav  
budoucnosti  

Bankovní účet, hypotéka, pojištění 
domácnosti či životní pojistka nejsou 

produkty, po kterých by člověk prahl, 
a jejich zisku zasvětil svůj život. Ovšem 

abychom si mohli plnit své sny, 
musíme je prostě mít. 
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chceme zaplatit co nejméně, v případě finančních služeb to 
platí dvojnásob. Proč platit bance za vedení účtu, když pro mě 
prakticky nemá přidanou hodnotu? Proč platit za poskytnutí 
hypotéky, když konkurence si za položku nic neúčtuje?  
A proč využívat služby této banky či pojišťovny? To jsou  
typické otázky, které si coby klienti finančních domů klademe. 

Říkáte si, jak ale na hrozící odliv klientů zareagovat v době 
komoditizace finančních produktů? Jednoduše – nabídněte 
svou péči, radu, výhodnější produkt. Zkrátka něco, co vašim 
klientům uspoří úsilí, čas i peníze. Jak to ale udělat a neutratit 
příliš peněz? Opět jednoduše – co možná nejvíce využijte své 
produkty a nenechávejte ležet ladem svá data a informace. 
Na následujících řádcích přinášíme jednoduché tipy, jak 
můžete zvýšit spokojenost klientů, prodat více svých produktů 
či rozšířit svou klientskou bázi. Spokojený klient totiž od vás 
neodejde. Naopak si z vaší nabídky koupí více produktů, 
a hlavně – řekne o vás i ostatním!

Finanční ústavy nejsou zrovna místa, kam bychom chodili  
za potěšením a s nimiž chtěli sdílet svůj život. V podstatě 

jsme ochotni je velmi rychle vyměnit – stačí, když dostaneme 
lepší nabídku. Co tedy mohou banky, pojišťovny či finanční 
poradenské společnosti udělat proto, aby si udržely loajalitu 
zákazníků a s ní spojené větší využití svých produktů? 
Jednoduše pomoci klientovi získat, po čem touží, ve chvíli,  
kdy po tom touží. Vždyť právě finanční instituce mají k plnění 
snů svých klientů jedinečné předpoklady! 
 
Klientské potřeby očima finančního ústavu 
Většina z nás využívá služeb finančních ústavů z prozaických 
důvodů – někam nám musí chodit výplata, musíme zaplatit 
za různé služby, nakupovat – pravidelně (potraviny, drogerii) 
či méně často (automobily, domy, jachty, zlaté cihly, golfová 
hřiště,…). Investujeme, potřebujeme se zajistit či ochránit  
– proti krádeži, přírodní katastrofě, úrazu, ztrátě života – a tak 
bychom mohli pokračovat. Za služby co největší kvality pak 
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David Slánský 

Director
Management Consulting 

+420 222 124 249
dslansky@kpmg.cz

Myslíte si, že si lidé pozitivní zážitky neřeknou a raději sdílí 
negativní zkušenosti? Přesvědčíme vás o opaku.  
 
Miriam Warren, viceprezidentka sociální sítě Yelp zaměřené 
na publikaci recenzí restaurací a dalších služeb, tvrdí,  
že 79 procent recenzí je pozitivních, a to ve všech zemích 
na světě, kde Yelp působí.

Využívání získaných dat a analytických výstupů při 
implementaci nových programů věnuje vedení 

společností mnohdy překvapivě malou pozornost.



 
Pět tipů, jak zvýšit spokojenost klientů
1.  Kontaktujte klienta se zajímavou  
      nabídkou v době, kdy si ji rád vyslechne,  
      protože ji potřebuje. 
        A ne, když to potřebujete vy. Vždyť přeci přesně víte, kdy  
        klientovi končí půjčka nebo kdy se blíží konec investičního  
        cyklu. Připravte si pro něj zajímavou nabídku a předejte mu  
        ji ve chvíli, kdy se začíná rozhodovat.  

2.  Nabídněte něco navíc.  
        Co potřebuje klient, když začíná uvažovat o hypotéce?  
        Hypotéku? Ne tak docela. Potřebuje se ujistit, že si vybral  
        správnou nemovitost, že za ní nezaplatí zbytečně moc,  
        že developerská firma je kvalitní a spolehlivá. Můžete mu 
        také pomoci spočítat, kolik potřebuje celkem peněz.  
        Vždyť pořízením nemovitosti investice nekončí – musí ji  
        vybavit, pojistit a tak dále. Proč byste mu nemohli poradit  
        právě vy? 

3.  Nabídněte výhodnější produkt.  
      Kdo ví, že si jeho klient sjednal stavební spoření, splácí  
        auto na leasing, má životní pojištění či jiný běžný účet  
        u konkurence? Vy. Od vás přeci pravidelně odcházejí  
        platby do jiných finančních institucí. Nebylo by tedy lepší  
        nabídnout mu své produkty, navíc s nějakou výhodou,  
        kterou konkurence nemá? Nebo naopak – nedisponujete  
        vhodnějším investičním produktem, který by se klientovi 
        vyplatil, místo toho, aby posílal peníze na jiný spořicí účet?  
        Samozřejmě, okamžitý užitek nemusí být tak velký, jako  
        když klient využívá z jeho pohledu nevýhodný produkt,  
        dlouhodobě se vám ale kvalita vztahu s klientem výrazně 
        zlepší. 

4.  Poskytněte pomoc.  
        Víte, že se vašemu klientovi nedaří vybrat peníze 
        z bankomatu? Že mu za tři dny neodejde pravidelná platba  
        kvůli nedostatku peněz na účtu? Že jeho dcera oslaví  
        za dva měsíce osmnáctiny, nebo že jeho žena má  
        narozeniny? Třeba ho potěší tip na dárek nebo zařízení  
        zásilky kytice růží až do domu… 

5.  Nelimitujte se vlastními klienty.  
      Plno lidí hledá na internetu nejvhodnější životní  
        pojištění, cestovní pojištění, rychlou půjčku, ptá se  
        na zkušenosti s konkrétní bankou, pojišťovnou,  
        finančním poradcem, úvěrovou společností.  
        Čte recenze ostatních zákazníků. Proč je tedy  
        neoslovit a nenabídnout jim právě váš produkt?

Jak na to?
Poradit si s dříve složitým úkolem dnes už není vůbec složité. 
V zásadě potřebujete tři základní stavební kameny: 
 
Data 
Každá společnost má o svých klientech k dispozici nepřeberné 
množství dat. Pomineme-li na moment základní informace 
o klientech, jejich rodině a současném vlastnictví produktů, stačí 
se podívat na strukturu prováděných transakcí a jejich poznámky, 
poznámky vašich obchodníků či pracovníků kontaktních 
center. Z interakcí klienta s vaší společností se díky kontaktní 
historii dozvíte velmi mnoho. Vy ovšem můžete jít o krok dále 
a prozkoumat data ze sociálních sítí, diskusních či jiných serverů 
(např. realitních, pokud se zaměříme na hypotéky). 
 
Analytiku 
Vybavit se správnými nástroji, které vám propátrají data 
a najdou kýžené bohatství, není v dnešní době nic složitého, 
ani příliš nákladného. Na většinu zmíněných úloh si ke  všemu 
vystačíte se svou stávající architekturou. 
 
Důslednost při realizaci v byznysu 
Přesvědčit kolegy z distribuční sítě, aby výše zmíněná data 
a analytické výstupy používali ku prospěchu svému i samotné 
společnosti, bývá překvapivě často opomíjeno a podceňováno. 
V rámci implementace nových programů mu vedení věnuje 
velmi malou pozornost a nezajistí, aby byli pracovníci 
k používání nových nástrojů, informací a postupů správně 
vyškoleni a motivováni. Důsledkem toho bývá selhání celkové 
aktivity a projekty, které se zastavily na půli cesty k úspěchu. 
 
Základní (a v praxi osvědčené) nápady, jak získat spokojenější 
zákazníky, tedy máte. Nezbývá, než vám popřát hodně štěstí 
na cestě k jejich realizaci!

Analogii k hodnotě dat a její přístupnosti  
za pomoci nových nástrojů můžeme najít  

v dolování zlata. Tuna hlušiny jednoho  
z největších zlatých dolů v Jihoafrické  

republice stále obsahuje zhruba 0,3 g zlata.  
V minulosti bylo ekonomicky nevýhodné toto  

zlato dobývat. S dnešními technologiemi  
a přístupy se majitelům dolů práce již vyplatí.  

Podobné je to i s daty – díky novým technologiím  
se vyplácí je uchovávat. Z obrovského množství dat 

jsme totiž obecně schopni vytěžit hodnotné informace 
a následně je zpeněžit a dále využívat. Stále ale platí,  

že hodnota informací výrazně klesá s jejich stářím.

1.

2.

3.

4.

5.
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Stalo se tak po téměř tříletém období konzultací, během 
nichž se diskutovalo o úpravách stávajícího konceptu 

a jeho dopadech na účetní zachycení pojistných závazků 
a dalších souvisejících tématech. Současný aktualizovaný 
ověřovací koncept (re-ED 7/2013) standardu  pro pojistné 
smlouvy přináší poměrně významné změny v oblasti řízení 
pojišťoven.  
 
Stejně jako tomu bylo u původního ověřovacího konceptu, 
i nový návrh zahrnuje přístup k oceňování pojistných závazků, 
který zavádí nové klíčové ukazatele výkonnosti (tzv. KPIs). 
Nová úprava bude vyžadovat změnu v manažerském 
uvažování, jak jsou vykazovány výsledky pojistného sektoru 
a jak se tento sektor chová. Externí uživatelé budou mít 
k dispozici nový soubor účetních výkazů, jež budou obsahovat 
nové KPIs, které sníží význam těch již existujících.  
 
Na následujících stránkách vám přinášíme souhrn 
nejvýznamnějších dopadů nového konceptu a návrhů, které 
byly obsaženy v původním ověřovacím konceptu. Co lze  
tedy podle nás považovat za klíčové výzvy pro pojistitele? 

Revoluce v oblasti řízení  
Jak již bylo uvedeno dříve, aktualizovaný ověřovací koncept 
zůstává konzistentní v tom, že obsahuje návrh  přístupu 
k oceňování pojistných závazků, který by radikálně změnil 
současnou podobu účetní závěrky. Externí uživatelé účetních 
výkazů proto budou dostávat odlišné informace, než jsou 
ty současné. Změny ve vykazování se podle všeho projeví 
v celé společnosti. Kvůli novému způsobu účtování se bude 
muset management vyrovnat s odlišným systémem měření 
výkonnosti pojišťovny. Změny však mohou vnést impuls 
do produktové strategie a podnítit kroky, s jejichž pomocí by 
se omezila rizika nesouladu aktiv a pasiv i celková volatilita 
výkazu zisků a ztrát. Můžeme také předpokládat, že vedení 
bude klást větší důraz na dlouhodobou ziskovost produktů, 
aby ztrátový nový obchod neovlivnil nepříznivě okamžitý 
hospodářský výsledek společnosti. V důsledku těchto změn 
se bude muset vedení při svém rozhodování a při posuzování 
výkonnosti pojišťovny spoléhat na nové klíčové ukazatele 
výkonnosti. 
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Výbor pro mezinárodní účetní 
standardy IASB zveřejnil letos  
v červnu aktualizovaný ověřovací 
koncept mezinárodního účetního 
standardu pro pojistné smlouvy 
(tzv. IFRS 4 fáze II).

Jak ovlivní  
standard IFRS 4  
fáze II pojistný  
sektor?



Nové ukazatele 
Nový ověřovací koncept se nevrací k používání již 
zmiňovaných současných KPIs, ale ponechává v platnosti 
většinu radikálních změn, jež obsahuje ověřovací koncept 
z roku 2010. Manažeři si tudíž musí osvojit více informací 
o nových ukazatelích a seznámit se s primárními faktory, které 
je ovlivňují. Zavedením nových klíčových ukazatelů výkonnosti 
pak mohou některé dříve méně zajímavé investiční příležitosti 
nabýt na větší atraktivitě. 
 
Lze očekávat, že vykazování budoucích zisků z nového 
pojistného kmene v příloze účetní závěrky přinese lepší 
přehled o celkové finanční situaci pojišťovny. 
 
Jedním z nejlepších příkladů dopadů tohoto standardu 
je ukazatel hrubého předepsaného pojistného, který se 
v současnosti využívá jako klíčový indikátor pro tržní podíl 
pojišťovny. Aktualizovaný ověřovací koncept totiž nově zavádí 
tzv. výnos z pojistných smluv, který představuje souhrn všech 
očekávaných škod a plnění, rozpuštění rizikové marže a marže 
smluvní služby. Tento výnos z pojistných smluv se může stát 
novým klíčovým údajem ve výkazu úplného výsledku (SOCI). 
Výnos z pojistných smluv pak bude vykazován v každém 
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vykazovacím období jako rozdíl mezi počáteční a závěrečnou 
účetní hodnotou závazku za zbývající dobu trvání pojištění. 

Kvůli vypuštění hrubého předepsaného pojistného z výkazu 
úplného výsledku (SOCI) se v budoucnu zvýší význam 
nových ukazatelů, např. pro měření tržního podílu. V důsledku 
implementace požadavků nového standardu v neposlední řadě 
také očekáváme změnu budoucích priorit managementu proti 
prioritám současným. 

Vykazování výnosů vztahujících se k investiční 
složce pojistné smlouvy 
Ověřovací koncept z roku 2010 podporoval oddělené účtování 
o investiční složce pojistné smlouvy (tzv. unbundling) a její 
oceňování podle standardů pro finanční nástroje. Tento 
přístup nový ověřovací koncept opustil a princip odděleného 
účtování se bude používat pouze v případě, že daná složka 
pojistné smlouvy je odlišitelná (tzv. distinct)1 a není v těsném 
vzájemném vztahu s pojistnou částí smlouvy. V ostatních 
případech je unbundling zakázaný. U standardních smluv 
o investičním životním pojištění můžeme očekávat, že v praxi 
nebude docházet k oddělenému účtování o investiční složce 
a tato složka bude oceňována za použití nového standardu. 

Jak ovlivní  
standard IFRS 4  
fáze II pojistný  
sektor?

 1 S výjimkou případu, kdy jsou investiční a pojistná složka v těsném vzájemném vztahu, je investiční složka odlišitelná (tzv. distinct), 
pokud je smlouva se stejnými podmínkami prodána či je možné ji prodat samostatně na stejném trhu či ve stejné zemi společností, 
která vydává pojistné smlouvy, či jinou stranou.
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Přestože ve většině případů nedojde k oddělenému účtování 
o investiční složce, nový ověřovací koncept vyžaduje, aby 
byl vývoj hodnoty všech neoddělených investičních složek 
vyloučen z výnosů z pojistných smluv. Tento přístup může 
významně změnit postup v oblasti propagace investičního 
životního pojištění, protože tyto smlouvy budou mít 
v konečném důsledku velmi malý vliv na výši výnosů 
společnosti z pojistných smluv. 
 

Ziskovost nové obchodní produkce lze zjistit 
okamžitě 
Marže smluvní služby, která je součástí modelu oceňování 
pojistných závazků z dlouhodobých smluv, představuje pro 
pojišťovny očekávaný vývoj budoucích zisků z pojistných 
smluv. Vzhledem k tomu, že se tato marže bude nyní 
explicitně zveřejňovat, očekáváme, že se na ni budou externí 
uživatelé silně zaměřovat. Nový obchod tak bude pod 
podrobnější kontrolou z pohledu ziskovosti a využití marže 
jako nástroje pro posouzení situace společnosti se může více 
rozšířit. Toto přímé vyhodnocování může způsobit změnu 
ve způsobu posuzování úspěchu jednotlivých společností 
na trhu. 
 
Jinými slovy, pojišťovna, která vykazuje za současných 
pravidel nízké jednoroční pojistné, může podle nového 
oceňovacího modelu v návrhu vykázat mnohem lepší 
očekávané dlouhodobé výsledky, protože zveřejňuje 
kumulované budoucí zisky z uzavřených smluv.  

Na druhou stranu postavení velké pojišťovny s vedoucím 
podílem na trhu, která dosahuje relativně nízké nové obchodní 
produkce, se může zhoršit. Tento nový standard tak, zdá se, 
upřednostňuje zejména pojišťovny s vyšším dlouhodobým 
potenciálem.   
 

Budoucí zisky stávajících pojistných kmenů 
držených k okamžiku přechodu na nový 
standard ovlivní SOCI 
Původní ověřovací koncept z roku 2010 požadoval, aby 
pojišťovny nevykazovaly žádnou marži smluvní služby (tehdy 
reziduální marži) u smluv, které jsou v platnosti k okamžiku 
přechodu na nový standard. To by znamenalo, že by stávající 
pojistný kmen neměl vliv na budoucí hospodářský výsledek 
pojišťovny kromě případu, kdy by se skutečnost odchýlila 
od odhadovaného ocenění, nebo pokud by došlo k rozpuštění 
rizika.  
 
Aktualizovaný ověřovací koncept nyní v nejširší variantě 
vyžaduje, aby každá pojišťovna vypočítala své očekávané 
budoucí zisky jako výši kladného rozdílu mezi očekávanými 
příjmy a výdaji v okamžiku uzavření smlouvy a provedla 
zpětné posouzení marže smluvní služby v rámci existujícího 
pojistného kmene ke dni přechodu na nový standard. I při 
možných zjednodušeních tak budoucí zisky realizované 
z existujícího pojistného kmene drženého k okamžiku 
přechodu na nový standard nově ovlivní výkaz úplného 
výsledku prostřednictvím rozpouštění marže smluvní služby 
na rozdíl od ověřovacího konceptu z roku 2010. Tuto změnu 
uvítala většina odborné veřejnosti. 

•   Revoluční změny v řízení 
 
•   Nové ukazatele 
 
•   Rostoucí význam nové obchodní  
    produkce 
 
•   Zpětné ocenění k datu přechodu  
    na nový standard 
 
•   Vykazování výnosů vztahujících  
    se k investiční složce 
 
•   Naplnění lhůt pro vykazování  
    vs. přidané závěrkové  
    operace
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Fast close závěrkové operace, požadavky 
na data a nový ověřovací koncept 
Když jsme se věnovali původnímu ověřovacímu konceptu, 
uvedli jsme, že očekáváme významný nárůst nároků 
na pojišťovny v průběhu závěrkových operací. Vzhledem 
k tomu, že se celý rámec zakládá na posouzení odhadovaných 
peněžních toků v porovnání s realitou, musí být tyto odhady 
k dispozici rychle, aby bylo možné společnost efektivně řídit.  
 
Mateřské společnosti nastavují mnoha pojišťovnám časově 
velmi ambiciózní harmonogramy reportingu a závěrkové 
operace obvykle neumožňují žádné další prodlevy či navýšení 
objemu závěrkových prací. Nový standard pro vykazování bude 
navíc vyžadovat detailnější strukturu a včasnou přípravu dat. 
 
Nové požadavky na detailnější data mohou mimo jiné ovlivnit 
vývoj nových produktů a řízení distribučních sítí. Další dopady 
můžeme očekávat i v oblasti nastavení systému odměňování 
pojišťovacích zprostředkovatelů, což bude vyžadovat jeho 
úpravu. I když se výše uvedené překážky týkají spíše procesní 
problematiky dat a jejich zpracování, právě tato oblast 
představuje jeden z hlavních problémů, kterým se budou 
pojišťovny muset intenzivně zabývat. 

Více možných dopadů re-ED  
Jak jsme již uvedli v článku, který jsme publikovali 
v Horizontech před dvěma lety, jsme si vědomi toho, že výčet 
dopadů aktualizovaného ověřovacího konceptu není zdaleka 
vyčerpávající. V tomto článku jsme se proto soustředili 
na témata, která jsme identifikovali jako nejaktuálnější 
pro běžné fungování pojišťoven před zavedením nového 
standardu a upravili je na základě toho, jak vliv  nového návrhu 
chápeme. Kromě již zmiňovaných témat se při vyhodnocení 
komentářů ke konceptu zřejmě objeví další položky, jimiž se 
pojišťovny budou muset zabývat. Námi uvedené okruhy patří 
k těm, o nichž se nyní ve finančním vykazování pojišťoven 
široce diskutuje. 

Nový standard o pojistných  
smlouvách přináší revoluční 
změny v oblasti řízení 
pojišťoven.
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Expedice na 
regulatorní horu

Regulace pojišťoven je jako hora,  
která neustále roste. Zaváděním nové 
legislativy se zvětšuje, odsouváním 
účinnosti se její sklon zmenšuje  
a nejistou politickou situací se cesta 
nahoru komplikuje. 
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Národní i nadnárodní autoři regulace věří, že po jejím 
zdolání budou horolezci, míněno pojišťovny, silnější, 

stabilnější, odolnější a že jejich klienti budou lépe ochráněni 
proti nepoctivým praktikám. Ať už máte na věc jakýkoli názor, 
cesta zdolávání hory již začala a nebude jednoduchá, ani 
krátká… 

Z pohledu legislativy můžeme nazvat období od implementace 
evropské legislativy v roce 2004, které bezprostředně 
souviselo s naším vstupem do Evropské unie a trvalo 
do začátku finanční hospodářské krize v roce 2008, jako 
relativně stabilní. Druhá dekáda 21. století je ve znamení 
účinnosti a implementace velkého počtu legislativních změn:

•   Změny započaly před rokem 2010 analýzou dopadů  
     směrnice Solventnost II. Účinnost směrnice je aktuálně  
     stanovena na 1. ledna 2016.

•   Soudní dvůr Evropské unie vydal v roce 2011  
     rozhodnutí o zavedení jednotné sazby pojistného  
     pro ženy a muže. Princip rovnosti pohlaví se tak začal  
     uplatňovat i v pojišťovnictví.

•   Poslanecká sněmovna schválila nový občanský zákoník  
     (dále jen NOZ) v roce 2012 (účinnost je stanovena na  
     1. ledna 2014). 

•   Novela zákona o pojištění odpovědnosti za škodu  
     způsobenou provozem vozidla (dále jen zákon č. 168)  
     zavádí s účinností od 1. ledna 2014 příspěvek do fondu  
     zábrany škod.

•   Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích  
      a likvidátorech pojistných událostí (dále zákon č. 38). 

•   Evropská komise podala návrh revidované směrnice  
     o zprostředkování pojištění (dále jen IMD2) – očekávaná  
     účinnost 2015/2016.

•   Evropská komise připravila návrh nařízení o sděleních  
     klíčových informací týkajících se investičních produktů  
     (dále jen PRIPs) s očekávanou účinností v roce 2016.

•   Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila  
     návrh mezinárodního standardu finančního výkaznictví  
     – pojistné smlouvy (dále IFRS 4) s očekávanou účinností  
     2017/2018.

•   Další změny mohou nastat např. zavedením sektorové  
     daně v pojišťovnictví.

Ani Česká národní banka, dohledový orgán v pojišťovnictví, 
nespí a začala vydávat tzv. dohledové benchmarky, které 
seznamují dohlížené subjekty s vybranými zobecněnými 
dohledovými poznatky a souvisejícími očekáváními dohledu. 
Není tedy divu, že pojistitelé na celém světě a nyní i u nás 
v České republice mohou vnímat tyto legislativní změny 
a zpřísňování pravidel jako jednu z největších překážek  
pro své podnikání. 
 

Co je obsahem vybrané legislativy  
a co nás čeká? 
Výčet výše uvedené vybrané legislativy obecně dopadá 
na téměř všechny činnosti pojišťoven.  
 
Solventnost II  
Je všeobecně známo, že projekt Solventnost II je již několik 
let v popředí zájmu orgánů Evropské unie i samotných 
pojišťoven. V současné době se vyjednává konečná podoba 
směrnice Omnibus II, která má Solventnost II novelizovat. 
Solventnost II je postavena na třech pilířích, konkrétně na: 
 
•   kvantitativních kapitálových požadavcích – Pilíř 1,

•   kvalitativních požadavcích (řízení rizik) – Pilíř 2, 

•   zveřejňování a vykazování informací – Pilíř 3. 
 
Dále probíhá příprava implementačních opatření úrovně 2 a 3. 
Úroveň 1 představuje v čtyřstupňovém legislativním procesu 
rámcovou směrnici. Úroveň 2 obsahuje detailnější prováděcí 
předpisy, jež připravuje Evropská komise, a úroveň 3 se 
skládá ze standardů a doporučení připravovaných Evropským 
orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA). Stupeň 4 pak představuje kontrolu implementace 
legislativy. 
 
Již delší dobu je jasné, že Solventnost II zásadně ovlivní 
samotný chod a správu pojišťoven. Dopady budou patrné 
např. v oblasti řízení rizik, zavedení vlastního posouzení rizik 
a solventnosti, posouzení organizační struktury, procesů 
a kontrol, výpočtu míry solventnosti a technických rezerv, 
výkaznictví, objemu a obsahu vykazovaných informací, 
datového základu a kvality. 



Fond zábrany škod 
Také nová a na první pohled jednoduše vypadající odvodová 
povinnost do fondu zábrany škod, kterou zavádí zákon č. 168 , 
otevírá celou řadu otázek: 
 
•   Co znamená termín „roční přijaté pojistné“?

•   Jak mají pojišťovny tento odvod vykazovat a komunikovat  
     svým zákazníkům?

•   Jak přistoupit k připojištění?

•   Jak postupovat k přechodnému datu, tj. k 1. lednu 2014? 

Je vidět, že i tato „drobná“ legislativní změna bude mít dopad 
na rozpočtování a cenotvorbu, procesy, požadavky na data 
a výkaznictví atd., proto je potřeba se jí pozorně zabývat. 
 
Zákon č. 38 a IMD2 
Již v roce 2010, nezávisle na vývoji evropské regulace, byla 
připravena novela zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a likvidátorech. Novela nečeká 
na evropskou směrnici IMD2 a novelizuje regulaci provozování 
pojišťovací zprostředkovatelské činnosti. Zcela zásadně 
mění a zpřísňuje požadavky jak na zprostředkovatele, tak 
na pojišťovny a jejich zaměstnance. Jedná se např. o zvýšené 
požadavky na „pravidla jednání“ a zavedení kontrol jejich 
dodržování, o zvýšené nároky na odbornou způsobilost včetně 
nových skupin odbornosti, o explicitní zákaz „pobídek“ 
a o zvýšení maximální pokuty za správní delikt z 10 na 20 
milionů korun. Vzhledem k současné politické situaci je však 
další osud novely zákona nejasný.

V IMD2 dále najdeme např. úpravu zveřejňování provizí a pravidla 
pro balíčkování produktů, kterou budeme muset následně 
promítnout do národní legislativy, tj. právě do uvedeného 
zákona č. 38. Tyto změny jistě ovlivní proces uzavírání pojistných 
smluv a zprostředkování, distribuční mix, komunikaci směrem 
ke klientovi, produkty a jejich propagaci atd.   
 
PRIPS (Packaged Retail Investment Products) 
Nařízení by mělo zvýšit kvalitu informací, jež spotřebitelé 
dostávají při zvažování investic, které často tvoří podstatnou 
část jejich životních úspor. Ke každému investičnímu 
produktu by proto mělo být nově poskytováno tzv. sdělení 
klíčových informací. Jeho prostřednictvím by měl spotřebitel 
získat relevantní informace o nejdůležitějších vlastnostech 
konkrétního investičního produktu stejně jako o jeho rizicích 
a nákladech. Dokument by měl mít standardní podobu,  
tj. strukturu, obsah i úpravu. 
 
NOZ 
Jedna z největších legislativních úprav soukromého práva 
za posledních 20 let také klade důraz na zvýšenou ochranu 
spotřebitele, ale i slabší smluvní strany. Nový občanský 
zákoník má větší nároky na jasnost a srozumitelnost 
komunikace, obsah a formu pojistných podmínek, zavádí 
nové předsmluvní informační povinnosti, výkladová pravidla 
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ve prospěch klienta a stanovuje, že překvapivá ustanovení 
jsou neúčinná, pokud nejsou výslovně dohodnuta. Této 
komplexní změně, a to nejen v oblasti ochrany spotřebitele, 
jsme věnovali předchozí vydání Horizontů.  
 
IFRS 4  
Letos v červenci byl zveřejněn aktualizovaný ověřovací 
koncept IFRS 4. Tento dlouho diskutovaný standard nově 
zavádí mj. způsoby oceňování technických rezerv včetně jejich 
retrospektivního promítnutí a zásadní změnu ve vykazování 
výsledků z pojistných smluv.

Změny se budou týkat celé pojišťovny a ovlivní mj. procesy 
sestavovaní účetních závěrek a manažerských reportů, 
měření a sledování výkonnosti, sledování vysokého detailu 
podrozvahových položek. Ani datové požadavky a jejich kvalita 
nezůstanou beze změn.  
 
Jak úspěšně zdolat legislativní horu?  
Zvolení vhodné strategie pro náročný výstup záleží jak 
na komplexnosti legislativní změny, tak na míře dopadu 
na činnost pojišťoven. K co nejméně bolestivému 
a správnému promítnutí legislativní změny mohou pojišťovny 
přistoupit buď formou projektu, nebo zadáním pracovního 
úkolu, a to interně, případně externě. Na základě našich 
prověřených zkušeností z praxe můžeme říci, že vhodným 
způsobem pro řešení jakékoli legislativní změny je následující 
čtyřfázový přístup: 
 
•   Právní analýza: detailní právní analýza, příprava přehledné  
     a systematické databáze právních rozdílů.

•   Dopadová analýza: organizace byznys workshopů s cílem  
     identifikovat dopady na činnosti pojišťovny včetně zvýšení 
     povědomí o legislativní změně v jednotlivých odděleních.

•   Analýza požadavků: přijetí manažerských rozhodnutí, jak  
     reagovat na jednotlivé právní rozdíly, a na základě těchto  
     rozhodnutí a závěrů z byznys workshopů příprava seznamu  
     změnových požadavků.

•   Implementace: příprava implementačního plánu  
     a samotná implementace. 
 
Tento v praxi ověřený přístup má řadu výhod. Pokud je navíc 
obohacen o podporu externího poradce, vyřeší se dočasný 
nedostatek interních kapacit společnosti a klient má možnost 
získat tržní srovnání, čerpat ze zkušeností poradce  
z  podobných projektů se stejným tématem a rovněž může 
efektivněji prosadit některá citlivější opatření.



Regulatorní hora neustále roste. Volba vhodné 
výzbroje, cesty a přístupu k jejímu zdolání je 

klíčem, který povede v následujících letech 
k požadovanému úspěchu.
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          CRD IV: 
           mnohem těžší  

               úkol, než se zdálo

Ještě větší dopad nové regulace pak pocítí banky v oblasti reportingu, 
dohledu či sledování a vytváření výkladu regulace. Přechod na  

CRD IV tak bude pro velké, ale i malé finanční instituce úkolem  
hodným samotného Herkula. 
 
Aktualizovaná pravidla bankovní regulace Basel III jsou na úrovni 
Evropské unie implementována směrnicí a nařízením o kapitálové 
přiměřenosti (tzv. Capital Requirements Directive – CRD a Capital 
Requirements Regulation – CRR, souhrnně se pak označují termínem 
CRD IV). Implementace Basel III pak pro finanční instituce znamená 
celou řadu změn a novinek.  
 
Jaký význam mají novinky v regulaci a jaké dopady na ekonomiky států 
a regionů, se mezi odbornou veřejností vedou živé diskuse již mnoho 
měsíců i roků. Samotné subjekty regulace (banky, záložny, obchodníci 
a správci aktiv) však cítily, že se kvůli zmiňovaným diskusím zapomnělo 
na mnohem důležitější téma – jak konkrétně zajistit přechod od Basel II 
na Basel III a co to bude v praxi znamenat. 16 / Horizonty / listopad 2013

Nová směrnice pro 
kapitálovou přiměřenost 
bank a dalších finančních 
institucí mimo jiné přinese 
přísnější pohled na složení 
kapitálu a výši kapitálových 
požadavků. 



Zdroje regulace 
S příchodem CRD IV, zejména s nařízením o kapitálové 
přiměřenosti CRR, které je přímo závazným předpisem, bude 
většina regulace vycházet přímo z CRR a prováděcích předpisů 
EBA (Evropského orgánu pro bankovnictví).  
 
Současnou vyhlášku, která obsahuje pravidla obezřetného 
podnikání bank (vyhláška č. 123/2007 Sb.), by měla nahradit 
vyhláška nová, z jejíhož návrhu je zřejmé, že bude zredukována 
zejména na: 
 
•   pravidla pro řídicí a kontrolní systém, 
 
•   diskreční opatření regulátora a přechodná ustanovení  
     (přechod z CRD II a III na CRD IV), přičemž kromě uplatnění  
     diskrece v oblasti přechodných ustanovení by se odlišná  
     pravidla ČNB měla nově více týkat jednotlivých institucí,  
     nikoli celého sektoru, jak je tomu dnes, 
 
•   regulaci pro pobočky z cizích zemí, 
 
•   podmínky pro uplatnění kapitálových rezerv (tzv. capital  
     buffers), 
 
•   oblasti, které dosud nejsou harmonizovány  
     (např. kategorizace pohledávek). 
 
Tvorba a výklad regulace 
S příchodem CRD IV se klíčovým hráčem stane EBA. CRD i CRR 
obsahují nespočet odkazů na navazující právní předpisy, které 
vznikají právě na půdě evropského regulátora. Většina pravidel 
dosud nejprve procházela sítem České národní banky – ČNB 
nabízela návrhy vyhlášek ke konzultacím, reagovala na podněty 
bank,… Nyní se velká část legislativy (téměř veškerá pro oblast 
kapitálu a požadavků na kapitál) přesouvá na EBA. Banky tak musejí 
aktivně sledovat změny na EBA, návrhy na předpisy a reagovat 
na konzultační materiály.

 
Jedním ze způsobů, jak se na novou regulaci připravit, je sestavení 
komplexního přehledu nových požadavků a obecně změn 
v relevantních zákonech a vyhlášce č. 123/2007 Sb. Stejně jako 
v případě nového občanského zákoníku dosahuje počet změn 
v důsledku CRD IV řádu stovek. Jejich prioritizace pro přípravu 
regulatorního reportingu s ohledem na danou instituci může 
bankám přinést úsporu jak časovou, tak kapacitní.  
 
Praxe ukazuje, že se bankám vyplatí zapojit do diskusí v rámci 
profesních či samoregulačních sdružení (např. České bankovní 
asociace), ale také pročítat otázky a odpovědi a opravy chyb 
v CRD a CRR, které EBA zveřejňuje. Studium materiálů EBA šetří 
čas především u složitějších problémů či ne zrovna přímočarých 
požadavků, které však nejsou zejména v případě CRR ojedinělé. 

Nejnáročnější úkol 
Podle našich zkušeností považují banky při implementaci CRD IV 
za nejnáročnější přípravu reportingu pro regulatorní požadavky 
COREP a finanční výkaznictví FINREP, a to především kvůli: 
 
•   několikanásobně většímu rozsahu reportingu důsledkem  
     požadavku na poskytování komplexní sady dokumentů  
     COREP/FINREP pro všechny instituce, ale i důsledkem  
     nových požadavků (např. reportingu zatížených aktiv a dalších  
     údajů pro likviditu či reporting ohrožených úvěrů), 
 
•   nutnosti rozsáhlého zapojení IT z důvodu specifikace nových 
      polí, reportů, vazeb a kontrol, 
 
•   metodické náročnosti přechodu na CRD IV. EBA a ČNB  
     například dosud nedokončily přehled požadavků na reporting,  
     proto se nyní pohybujeme v jakémsi vzduchoprázdnu  
     a není možné přesně specifikovat požadavky pro IT, datové  
     zdroje a kontroly. Přechod na CRD IV tak bude kapacitně  
     náročný zejména ke konci roku 2013 a v první polovině roku  
     následujícího. 
 
Rovněž se ukazuje, že efekt harmonizace právní úpravy nebude 
tak hmatatelný, jak se původně očekávalo. Z prací ve finančních 
skupinách je patrné, že např. úlevy, kdy některé povinnosti může 
za společnosti ve skupině převzít mateřská společnost, budou 
přinejmenším omezené. Podle našich zkušeností nakonec dopadá 
stejné břemeno dodatečného reportingu jak na domácí instituce se 
zahraniční účastí, tak na domácí skupiny.  
 
Neštěstí nechodí samo 
Na banky dopadnou ještě další požadavky komunitární regulace, 
jmenovitě např. v rámci řešení krizí finančních institucí či regulace  
obchodů s deriváty. Změny v administrativě a dalších útvarech 
(řízení rizik, ALM apod.) však ovlivní i další oblasti – nové účetní 
předpisy či nový občanský zákoník. 
 
 
 
 
 
 
Již dnes víme, že CRD IV bude novelizována, proto dojde k úpravě 
parametrů, někde se čeká na výsledky postupného zavádění. 
Zajímavější však je pohled do kuchyně, kde se připravuje Basel IV. 
Můžeme čekat další odklon od interních modelů, příklon k méně 
sofistikovaným ukazatelům – např. pákovému poměru –  a opět 
výraznější nárůst požadovaných informací o finančních institucích, 
rizicích a aktivech. Větší porovnatelnost, větší přehled z pohledu 
regulátora na straně jedné, sisyfovská práce pro banky, obchodníky 
a asset managery na straně druhé.
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Přechod na CRD IV bude pro banky kapacitně náročný zejména 
koncem roku 2013 a v první polovině roku následujícího.



Efektivita distribuční sítě je dnes klíčovým faktorem úspěchu 
pojišťoven, které působí na českém trhu. V minulosti 

nastavené podmínky u nás vytvořily zcela specifické prostředí, 
v jehož rámci mají pojišťovny omezené možnosti – mohou se 
jen těžko bránit nekvalitní produkci, aniž by musely přenášet 
pořizovací náklady na své klienty nebo neohrozily své postavení 
u zprostředkovatelů. Přitom pojišťovny nesou finanční důsledky, 
které s sebou nekvalitní portfolio přináší. Zároveň podstupují 
nezanedbatelné reputační riziko, jež může vyvolat nesoulad  
mezi očekáváním klienta, často ovlivněným zprostředkovatelem, 
a skutečností. 
 
Zprostředkovatelský trh v České republice 
Situace v České republice je skutečně výjimečná, například 
unikátním množstvím zprostředkovatelů na počet obyvatel 
(viz tabulka), a naznačuje, že zprostředkování se u nás zakládá 
na jiných principech než v jiných zemích.

Enormní počet zprostředkovatelů naznačuje, že pro společnosti 
je obtížné vybírat mezi nimi kvalitní zástupce. Do značné 
míry se tak pojišťovny ocitly v pasivní pozici. Lze tuto situaci 
změnit a vrátit pojišťovnám iniciativu v řízení distribuční sítě 
a získávaného portfolia?
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Znalost portfolia 
zprostředkovatelů  
a identifikace klíčových 
segmentů distribuční sítě 
je základním předpokladem 
úspěšného využití  
příležitosti, kterou  
s sebou přinese  
nadcházející změna  
v získatelské praxi.   

Znáte svoji  
distribuční síť?

 

Počet zprostředkovatelů k počtu obyvatel

   Země                                   Počet                   Počet         Počet obyvatel 
                     zprostředkovatelů   obyvatel          na jednoho  
                                   (v tis.)           (v tis.)      zprostředkovatele 
 
   Belgie                      17          10 741        632

   Bulharsko                     36             7 602        211

   Česká republika                  133          10 474          79

   Maďarsko                     45          10 029        223

   Německo                   253           82 062        324

   Rakousko                     16             8 356        522



 
Další vývoj zprostředkování v České republice 
Situace na českém trhu je pravděpodobně z dlouhodobého 
hlediska neudržitelná, ať již v důsledku přirozeného vývoje 
nebo kvůli nastupující regulaci zprostředkovatelských služeb 
na evropské úrovni. Ta by totiž měla pojišťovnám usnadnit 
zvýšení zainteresovanosti zprostředkovatelů na kvalitě 
produkovaného portfolia. Zda dokážou jednotlivé pojišťovny 
získat v důsledku změn výhodu proti konkurenci, už pak bude 
záležet jen na nich. Jak by se tedy měly pojišťovny připravit, 
aby ve chvíli, kdy bude k přerodu trhu docházet, byly schopny 
adekvátně reagovat a z nových podmínek vytěžit rychlou reakcí 
co možná nejvíce? 
 
Za klíčové v tomto ohledu považujeme dostatek informací 
o výkonu a jeho rozložení v rámci distribuční sítě. Jedná se 
především o data o skutečném přínosu, který jednotliví partneři 
pro danou pojišťovnu poskytují. Pojišťovna musí mít jasno, 
o jakou spolupráci má zájem, o jakou nikoliv, a co přesně 
od distribuční sítě požaduje. Již v současnosti je důležité, aby 
pojišťovny dobře porozuměly, kde je v distribuční síti skutečná 
hodnota. Co jednotlivé pojišťovny považují za přínos, se může 
přirozeně lišit a v čase měnit, nicméně v každém okamžiku by 
mělo být i zprostředkovatelům jasné, jaký je cíl, a co od své 
distribuční sítě pojišťovna očekává. Z našeho pohledu jsou pro 
měření přínosu zprostředkovatele, potažmo celé sítě, klíčová dvě 
nejpřirozenější kritéria – kvalita a objem smluv, které získatel 
pojišťovně přináší.  
 
Klíčovým úkolem každé společnosti je pak tato kritéria jasně 
definovat a následně monitorovat jejich plnění jednotlivými složkami 
distribuční sítě. Sluší se však podotknout, že důsledná aplikace 
opatření, plynoucí z podobné analýzy, by měla nastat teprve 
ve chvíli, kdy je na změnu připraven jak trh, tak samotná společnost. 
 
Co považují společnosti za kvalitní smlouvu? 
Zatímco objem lze obvykle snadno změřit počtem smluv nebo 
pojistným, kvantifikace kvality již tak jasná být nemusí. Asi 
nejpřirozenějším atributem kvality je pro pojišťovnu zisk plynoucí 
ze smlouvy. Způsob jeho hodnocení se zdánlivě liší u víceletých 
smluv, ze kterých může pojistník odstoupit pouze za určitý 
sankční poplatek, a u smluv uzavíraných na kratší období. 
 
U dlouhodobých smluv životního pojištění je standardním 
prostředkem měření ziskovosti nového obchodu tzv. new 
business value, která představuje současnou hodnotu zisků 
generovaných portfoliem pojistných smluv se zohledněním 

Množství zprostředkovatelů na počet 
obyvatel je v České republice 

naprosto unikátní. Zprostředkování 
je u nás, zdá se, založeno na jiných 

principech než v ostatních zemích.
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budoucích možných změn na jednotlivých smlouvách. 
Obdobně lze však s hodnotou obchodu pracovat 
i v neživotním pojištění, kde ovšem existuje větší nejistota 
ohledně trvání jednotlivých smluv. To obvykle závisí na ochotě 
pojistníka pokračovat ve smluvním vztahu. Dlouhodobý pohled 
na ziskovost je však i tady nesmírně důležitý, protože zpočátku 
se ztrátová smlouva může pro pojišťovnu přeměnit ve smlouvu 
ziskovou spolu s vývojem rizikového profilu klienta. 
 
Ziskovost smlouvy… 
…je přirozeně výsledkem působení variabilních složek, které 
jsou spojené s jednotlivou smlouvou, ale i fixních složek, jež 
by pojišťovna nesla bez ohledu na uzavření smlouvy. Mezi 
variabilní složky patří kromě části nákladů samozřejmě i škody 
a odměna za nejistotu ve škodním vývoji. Jednoduchá úvaha 
říká, že pokud po úhradě variabilní složky existuje volná část 
pojistného na pokrytí fixních nákladů, potom smlouva nese 
pojišťovně ekonomický užitek. 
 
Pro vyvážení objemu a kvality je pak klíčové strategické zaměření 
pojišťovny, neboť vždy půjde o správný mix objemu a kvality pro 
danou pojišťovnu v závislosti na jejích kapitálových možnostech, 
segmentovém zaměření, fixních nákladech atd. Hlavním úkolem 
distribuční sítě je tento správný poměr dodávat, za plnění tohoto 
úkolu by proto měla být také hodnocena.  
 
Mikromanagement sítě 
A které klíčové parametry ovlivňují výše uvedená měřítka? Vedle 
řádného nacenění produktu jde samozřejmě zejména o jeho 
prodej klientům, pro které byl určen. Dále jde o schopnost 
zprostředkovatele oslovit loajálního klienta, tj. klienta, který 
důvěřuje značce společnosti a se kterým se vyplatí budovat 
dlouhodobý vztah. Při našich diskusích se zástupci pojišťoven 
jsme mnohdy slyšeli názor, že zprostředkovatel „přeci nemůže 
za klientovo storno“. Opak je ale pravdou – zprostředkovatel 
plně odpovídá za to, jaké klienty oslovuje. Schopnost alokovat 
tuto odpovědnost na jednotlivé získatele/partnery pak 
může být klíčovým předpokladem, aby pojišťovna získávala 
od zprostředkovatelů portfolio, které požaduje. Stejně důležité 
je ale umět plnění těchto cílů komunikovat, neboť již samotné 
zveřejnění pořadí úspěšnosti vede k dramatickému zlepšení 
výkonů u všech srovnávaných subjektů, a to bez zavádění 
hmotných odměn nebo naopak sankcí. Jde tedy především o to 
hodnotit na základě těch správných kritérií. 
 
A co jsou tedy správná kritéria, která povedou ke zkvalitnění 
distribuční sítě? Systém hodnocení individuálního 
zprostředkovatele/partnera z hlediska výše uvedených cílů, 
který sleduje, zda se portfolio jeho smluv výrazně neodchyluje 
od požadavků pojišťovny a hodnoticích kritérií, jež lze 
pozorovat na portfoliu pojišťovny a u jiných získatelů/partnerů. 
Pomocí správně stanovených ukazatelů lze poté selektivně 
pracovat s jednotlivými zprostředkovateli/partnery a lépe 
stanovovat jejich individuální cíle. 



Účinnost systému řízení rizika podvodů ve společnostech, 
jež poskytují finanční služby, je rozhodující z hlediska toho, 

jaká část podvodů bude odhalena a jaká část zůstane skryta. 
 
V současných podmínkách na trhu si podnikatelé pravděpodobně 
budou schopni udržet ziskovost a růst nikoliv výlučně na základě 
zvyšování obratu, ale spíše na základě efektivnějšího řízení 
nákladů. Zkvalitňování řízení rizika podvodů je tak pro společnosti 
jedním ze způsobů, jak náklady proaktivně řídit. 
 
Přidaná hodnota účinného řízení rizika podvodů spočívá v: 
 
•   ochraně pověsti / značky společnosti, 
•   účinném předcházení ztrát, 
•   kladném vlivu na kulturu organizace, náladu mezi  
     zaměstnanci a jejich loajalitu, 
•   finančních přínosech.

Na počátku roku 2013 začala KPMG ve střední a východní 
Evropě (CEE) využívat nástroj pro hodnocení strategií řízení 
rizika podvodů s názvem FMSAT (Fraud Risk Management 
Strategy Assessment Tool). Tento nástroj umožňuje 
poskytovatelům finančních služeb v České republice porovnat 
svou strategii s osvědčenými postupy ze zahraničí  
a strategiemi, které zavedli poskytovatelé finančních služeb  
v ostatních zemích regionu.  
 

Dosud jsme provedli hodnocení strategie řízení rizika podvodů 
u 13 poskytovatelů finančních služeb (bank a pojišťoven); pět 
z nich bylo z České republiky, ostatních osm z regionu střední 
a východní Evropy (CEE). 
 
Hodnocení samo nebylo „auditem“ strategie řízení rizika 
podvodů ve společnosti, nýbrž spočívalo v interpretaci strategie 
řízení rizika podvodů zaměstnanci KPMG, sebehodnocení vedení 
společnosti a srovnání s mezinárodními osvědčenými postupy.  
 
Omezení hodnocení  
Podobně jako u jiných metodologií, které pracují s dotazníky, 
je možné, že někteří respondenti nepochopili kladené dotazy, 
nebo si je nesprávně vyložili.  
 
Při přípravě zprávy jsme s dotazovanými nevedli žádné 
rozhovory, ale spoléhali jsme se výhradně na odpovědi v rámci 
dotazníků, které jsme obdrželi od vedoucích zaměstnanců. 
Vzhledem k tomu, že mnoho z nich odpovídá za řízení 
problematiky související s podvody, je možné, že u nich 
existoval sklon zdůrazňovat silné stránky svých podniků 
a zlehčovat jejich slabiny. Svou roli mohly hrát i kulturní 
rozdíly, a to nejen mezi jednotlivými společnostmi, ale i mezi 
jednotlivými zeměmi. 
 

Podle Asociace certifikovaných vyšetřovatelů 
podvodů může v důsledku podvodů 
organizacím unikat až pět procent jejich 
celkového ročního obratu.1  
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1
 Association of Certified Fraud Examiners: Report to the Nation on 

Occupational Fraud and Abuse 2010 Survey
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Počet respondentů byl omezený, neumožňuje nám tedy 
vyvozovat statistické závěry. 
 
Metodologie 
Naše metodologie pro řízení rizika podvodů vychází 
z osvědčených mezinárodních postupů a našich místních 
i mezinárodních zkušeností s prací pro klienty na poli boje proti 
podvodům a korupci. Metodologie se zaměřuje na: 
 
•   předcházení podvodům, korupci a dalším pochybením,  
 
•   odhalování podvodů, korupce a dalších pochybení, 
 
•   vhodnou reakci, včetně té nápravné, a to v případě,  
     že k podvodu, korupci a dalšímu pochybení dojde, s cílem  
     napravit případnou újmu či ohrožení. 
 
Model FMSAT se zaměřuje na tyto hlavní oblasti a poskytuje 
vodítko, jak dotazovaná společnost osvědčené postupy 

Hodnocení vychází z odpovědí zaměstnanců na konkrétní 
otázky. Hodnoty přiřazené jednotlivým stupňům hodnocení 
uvádíme zde: 
 
  Odpověď ukazuje výrazně pozitivní obraz strategie  
 společnosti pro řízení podvodů. 

  Odpověď ukazuje celkem pozitivní obraz strategie  
 společnosti pro řízení podvodů.

  Odpověď ukazuje celkem negativní obraz strategie  
 společnosti pro řízení podvodů.

  Odpověď ukazuje výrazně negativní obraz strategie  
 společnosti pro řízení podvodů.  
 
Celkové hodnocení 
Na základě součtu bodů, kterého respondenti dosáhli u skupin 
otázek, bylo celkové hodnocení respondentů v kategoriích 
předcházení podvodům, jejich odhalování a reakce na ně, 
vypočteno následujícím způsobem: 

  Průměr ČR         Průměr ostatní země CEE  

    Prevence  

    Odhalování  

    Reakce   



   Etická pravidla a informovanost                   Průměr ČR         Průměr ostatní        
                                        země CEE

   1. Jasná pravidla v oblasti etiky               

   2. Četnost vzdělávání a zvyšování povědomí v oblasti etiky                       

   3. Vedoucí zaměstnanci projevují svá očekávání v oblasti etického jednání                                                 

   4. Níže postavení zaměstnanci porušují etická pravidla 
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Celkové součty bodů respondentů z České republiky vykazovaly 
stejné tendence jako u ostatních respondentů z regionu CEE. 
Efektivita systému reakce na zjištěné případy podvodů a systém 
předcházení podvodům byly celkově hodnoceny kladně. 
Respondenti v České republice spatřovali hlavní nedostatky 
v nezávislosti útvaru zajišťujícího boj s podvody, zajišťování 
elektronických dat pro šetření, dokumentaci prověřování 
zaměstnanců a četnosti prověřování třetích stran.  
 

Oblasti, jimž doporučujeme věnovat pozornost 
Na základě analýzy odpovědí 13 společností jsme zjistili 
následující rozdíly mezi poskytovateli finančních služeb  
v České republice a ostatních zemích regionu CEE: 
 
Prevence 
•   Četnost vzdělávání a zvyšování povědomí v oblasti etiky  
     na straně jedné a projevy očekávání managementu  
     poskytovatelů finančních služeb v oblasti etického jednání  
     na straně druhé jsou podobné u respondentů v České  
     republice i v ostatních zemích regionu. Většina odpovědí  
     na tyto otázky se pohybovala v rozmezí od „občas“  
     do „pravidelně“. 
 
•   To platí i pro odpovědi na otázku, jak respondenti vnímají  
     možnost, že níže postavení zaměstnanci porušují etická  
     pravidla společnosti. Většina odpovědí byla v rozmezí  
     od „zřídkakdy“ po „nikdy“.

 
•   Zdá se, že české subjekty informují své zaměstnance  
     o pravidlech v oblasti boje s podvody méně často než jejich  
     protějšky ze zemí CEE.

•   České subjekty uvedly, že kvalifikaci vedoucích pracovníků,  
     obchodních partnerů a dodavatelů ověřují mnohem méně  
     často než jejich protějšky v regionu.

•   České subjekty však zjevně postupují podle předepsaného  
     nebo stanoveného formátu výše uvedeného procesu  
     ověřování častěji než jejich kolegové v zemích CEE,  
     což zaručuje konzistentní přístup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   České subjekty sice odpověděly, že provádějí komplexní  
     proces prověřování před přijetím zaměstnance, avšak tento 
     proces není konzistentně zdokumentován, a chybí tedy jasné 
     doklady o uplatněných postupech. 

Rozhodnutí o zahájení šetření deleguje 
většina českých subjektů na konkrétní 

útvary, zatímco u poloviny poskytovatelů 
finančních služeb z ostatních zemí CEE činí 

tato rozhodnutí management.

 Odpověď ukazuje výrazně pozitivní obraz strategie  
 společnosti pro řízení podvodů. 

  Odpověď ukazuje celkem pozitivní obraz strategie  
 společnosti pro řízení podvodů.

  Odpověď ukazuje celkem negativní obraz strategie  
 společnosti pro řízení podvodů.

  Odpověď ukazuje výrazně negativní obraz strategie  
 společnosti pro řízení podvodů.  

    Prověřování třetích stran                    Průměr ČR          Průměr ostatní        
                                         země CEE

   1. Ověřování kvalifikace vedoucích zaměstnanců, obchodních partnerů a dodavatelů                 

   2. Četnost ověřování kvalifikace vedoucích zaměstnanců, obchodních partnerů a dodavatelů                         

   3. Hodnocení rizika podvodu před zahájením vztahu                                                  

   4. Dokumentace hodnocení   

   5. Předepsaný formát hodnocení
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•   Většina subjektů odpověděla, že má vnitřní předpisy  
     upravující etická pravidla a boj s podvody, ovšem s tím,  
     že několik z těchto subjektů uvedlo, že se o těchto pravidlech 
     dostatečně často neinformuje.

•   Většina subjektů provádí prověřování vedoucích  
     zaměstnanců, obchodních partnerů a dodavatelů; část  
     z nich však uvedla, že tak činí pouze na začátku vztahu, 
     nikoliv pravidelně v jeho průběhu. Mnoho subjektů rovněž  
     přiznalo, že forma hodnocení není formalizovaná. Většina  
     subjektů poukázala na to, že provádějí komplexní prověřování  
     zaměstnanců před jejich přijetím; některé však uvedly, že  
     tyto postupy nejsou formálně zdokumentovány.

•   Odpovědi ukazují, že většina poskytovatelů finančních  
     služeb je silná v oblasti průběžného hodnocení rizik a kontrol  
     a v posuzování porušení pravidel proti podvodům.

•   Většina subjektů uvedla, že k řízení rizika podvodů používá  
     komplexní proaktivní a reaktivní analýzu dat; některé se  
     ale domnívají, že mají v účinnosti těchto detekčních  
     systémových kontrol rezervy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Většina poskytovatelů finančních služeb přijala vnitřní  
     předpisy upravující podávání oznámení a tyto postupy  
     uplatňuje, přesto někteří z respondentů vyjádřili skepsi  
     nad účinností těchto postupů.

•   Většina dotázaných sdělila, že po odhalení podvodu prověřují 
     kontrolní mechanismy.

Odhalování  
•   Všichni poskytovatelé finančních služeb v regionu CEE 
     odpověděli, že provádějí jak proaktivní, tak reaktivní analýzu 
     dat v rámci svých datových systémů s cílem zjistit jakékoliv  
     případy podvodů nebo nesrovnalostí. Vnímání efektivity  
     systému odhalování podvodů se u respondentů příliš nelišilo. 
     Odpovědi byly v rozmezí od „velmi účinný“ po „průměrně  
     účinný“. 
 
•   Všichni respondenti uznávají význam pravidel pro ohlašování  
     podvodů (tzv. whistle-blowing policy). Převážná většina  
     respondentů uvedla, že tato pravidla má zavedena. 
 
Reakce 
•   Čeští poskytovatelé finančních služeb si objednávají  
     nezávislé posouzení své schopnosti reagovat na podvody  
     méně často než jejich protějšky v zemích CEE. 
 
•   Rozhodnutí o zahájení šetření je u většiny českých subjektů  
     delegováno na konkrétní útvary (právní, interní audit, nebo  
     forenzní oddělení), zatímco u čtyř z osmi poskytovatelů  
     finančních služeb v zemích CEE činí tato rozhodnutí management. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Na základě analýzy odpovědí českých poskytovatelů finančních 
služeb jsme identifikovali následující silné a slabé stránky strategií 
pro boj s rizikem podvodů u českých poskytovatelů finančních 
služeb: 
 
•   Všechny subjekty měly za to, že jsou silné v oblasti  
     dodržování požadavků na boj s praním špinavých peněz.

Rozhodnutí o zahájení šetření deleguje 
většina českých subjektů na konkrétní 

útvary, zatímco u poloviny poskytovatelů 
finančních služeb z ostatních zemí CEE činí 

tato rozhodnutí management.

  Prověřování zaměstnanců                                Průměr ČR         Průměr ostatní        
                                       země CEE

   1. Komplexní prověření před nástupem              

   2. Zdokumentovaný postup prověřování                      

Řízení reakce                                       Průměr ČR             Průměr ostatní        
                                          země CEE

1.  Představenstvo přeneslo působnost na nezávislý útvar zajišťující boj proti podvodům  
 
2.  Postupy pro zajištění elektronických důkazů  
 
3.  Nezávislé hodnocení schopnosti reagovat 
 
4.  Odpovědnost za rozhodování o šetření a důkazech          
 
5.  Strana, která provádí šetření  
 
6.  Zdokumentovaný proces šetření   
 
7.  Pravidla jednání stanoví sankce za podvodné jednání 
 
8.  Namátkové audity ve vztah k podvodům  

Maroš Holodňák 
 
Director 
Forenzní služby 
 
+420 222 123 721 
mholodnak@kpmg.cz



Čeká nás daň 
z finančních 

transakcí?

Jestliže bude v rámci posílené 
spolupráce implementována 

daň z finančních transakcí, 
budou finanční instituce 

usazené v zúčastněných 
členských státech muset 

odvádět z uskutečněných 
finančních transakcí daň ve  

výši minimálně 0,1 procent,  
respektive 0,01 procent  

u derivátů. 
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Zaměříme-li se ale na daň z finančních transakcí (Financial 
Transaction Tax neboli FTT) blíže, zjistíme, že věci zdaleka 

nejsou takové, jak se na první pohled mohou zdát: 
 
•   Ačkoli se Česká republika posílené spolupráce neúčastní,  
     FTT budou zřejmě hradit i české společnosti.  
 
•   FTT nedopadne pouze na finanční instituce, jako jsou banky 
     nebo pojišťovny, ale také na klasické obchodní společnosti,  
     například holdingy.   
 
•   Daň odvedená v souvislosti s každým obchodem bude  
     zpravidla i vícenásobně převyšovat deklarovanou  
     0,1procentní sazbu (0,01procentní u derivátů).  
 
Podívejme se společně na některé nástrahy FTT a otazníky  
s ní spojené.  
 

Unijní daň z finančních transakcí    
Původní záměr zavést FTT na celounijní úrovni nebyl 
realizován kvůli nesouhlasu některých členských států, 
zejména Velké Británie a Švédska, které mají s obdobnou 
daní negativní zkušenost. Ani Česká republika nepatřila mezi 
příznivce návrhu.  
 
Některé členské státy byly o potřebě zavést unijní FTT natolik 
přesvědčeny, že se rozhodly jít cestou dosud sporadicky 
využívané procedury – tzv. posílené spolupráce. Jde o celkem 
jedenáct států: Belgii, Estonsko, Francii, Itálii, Německo, 
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko 
a Španělsko. K iniciativě se v budoucnu mohou připojit i další 
státy.  
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Ačkoli není konečná podoba 

FTT dosud známá, snaha o její 

urychlené zavedení je zřejmá. 

Včasná příprava ze strany 

finančních institucí je jedním 

z předpokladů pro minimalizaci 

negativních dopadů. 



Návrh příslušné směrnice vydala Evropská komise v polovině 
února 2013. Z tohoto návrhu vycházíme také v tomto článku. 
Dokud však nebude schváleno konečné znění směrnice a FTT 
nebude implementována do lokálních legislativ jednotlivých 
zúčastněných členských států, nebudeme moci s určitostí 
říct, jaké konkrétní transakce budou dani podléhat, ani jak 
vysoká daň vlastně bude. Návrh směrnice však v tomto 
směru poskytuje alespoň předběžné informace. O procesních 
otázkách, jako například zda budou české subjekty odvádět 
daň samy, nebo jim ji srazí jejich zahraniční obchodní partner, 
můžeme jen spekulovat.  
 
Rozsah zdanění  
Dani z finančních transakcí budou podléhat finanční 
transakce s cennými papíry (prodej, nákup, ale i výměna nebo 
REPO operace) a dále například sjednání derivátu. Emise 
na primárním trhu, sjednání úvěrů nebo pojištění a platební či 
některé další transakce by měly být od FTT osvobozeny 
FTT by měly hradit finanční instituce, tedy například banky,  
 
 
 
 
 
 
 
 

pojišťovny, penzijní fondy, fondy kolektivního investování 
anebo některé holdingové společnosti. Zejména zdanění 
penzijních fondů je předmětem rozsáhlých diskusí.  
 
Transakce je zdanitelná, účastní-li se jí finanční instituce 
usazená v zúčastněném státě (tzv. princip usazení), 
anebo pokud se obchoduje s instrumentem emitovaným 
v zúčastněném státě (tzv. princip emise). Pro vznik daňové 
povinnosti je tedy dostatečné, aby si dvě české banky prodaly 
akcii emitovanou v Německu a obě by měly FTT odvést. 
Příjemcem daně by pak nebyl ani unijní, ani český,  
ale německý státní rozpočet.  
 
Výše daně  
Zmiňovaná 0,1procentní  sazba daně (0,01procentní 
u derivátů) je směrnicí navržena jako minimální. Jednotlivé 
zúčastněné státy mohou uplatnit daň vyšší. Zavedení vyšších 
sazeb u OTC derivátů doporučil také Evropský parlament. 

Zásadní dopad na konečnou výši vybrané daně bude mít 
skutečnost, že FTT hradí každá finanční instituce, která se 
na transakci podílí. Jestliže se transakce zúčastní dvě finanční 
instituce, bude odvedeno nikoli 0,1 procent, ale dvojnásobek. 
Pro praxi jsou typické obchody, na kterých se podílí celá řada 
mezičlánků, což často povede k vícenásobnému zdanění. Pro 
tento dopad FTT se již vžil termín kaskádový efekt.  
 

Nejistota jako donucovací prostředek  
k úhradě   
Za odvod daně ručí všichni účastníci transakce, nikoli tedy 
pouze finanční instituce, a to společně a nerozdílně. Evropský 
parlament, který prosazuje přístup, podle nějž má být dražší dani 
se vyhnout, než ji zaplatit, dokonce doporučil, aby byly odvodem 
FTT podmíněny samotné právní důsledky transakce (tzv. princip 
vlastnictví).  
 
Účinnost 
Únorový návrh směrnice předpokládal účinnost směrnice 
od ledna 2014. Sama Evropská komise informovala, že 
za podmínky schválení směrnice do konce roku 2013 a její 
urychlené implementace zúčastněnými státy, by FTT mohla 
být účinná od poloviny roku 2014.  
 
Zdá se tudíž, že okamžik, kdy se budeme moci seznámit 
s konečným zněním směrnice, se odsouvá minimálně 
na konec roku 2013.  
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Účinnost a způsob implementace jednotlivými zúčastněnými státy 
nejsou jediným otazníkem. Podobu FTT může do budoucna ovlivnit 

také soudní spor Velké Británie vedený u Soudního dvora EU.



 
Účinnost a způsob implementace jednotlivými 
zúčastněnými státy nejsou ale jediným otazníkem. 
Podobu FTT může do budoucna ovlivnit také soudní spor 
Velké Británie vedený u Soudního dvora Evropské unie, 
která napadá využití procedury rozšířené spolupráce. 
Na neslučitelnost s procedurou posílené spolupráce 
upozornili také právníci Rady Evropské unie ve svém 
nedávném stanovisku k principu domnělé rezidence, 
podle nějž je osobou usazenou v zúčastněném státě 
nejen rezident daného státu, ale také osoba, která je 
sama z nezúčastněného státu, ale s rezidentem daného 
státu uskutečnila transakci. Právníci Rady EU dále vyjádřili 
názor, že princip domnělé rezidence může neoprávněně 
zasahovat do daňových kompetencí nezúčastněných 
členských států a může vést k narušení hospodářské 
soutěže a diskriminaci. 
 
Ačkoli není konečná podoba FTT dosud známá, snaha 
o její urychlené zavedení je zřejmá. Včasná příprava ze 
strany finančních institucí je jedním z předpokladů pro 
minimalizaci negativních dopadů. Na možné zavedení FTT 
se musí připravit zejména finanční instituce, které budou 
nuceny přistoupit k úpravě oceňovacích modelů a změnit 
nastavení systémů tak, aby byly schopny identifikovat 
zdanitelnou transakci, spočítat daň a zajistit její úhradu. 

Jestliže máte zájem prověřit, zda se i na vaši společnost FTT 
může vztahovat, potřebujete prodiskutovat její potenciální 
dopady nebo pomoci s přípravou vhodných opatření, včetně 
například vhodného nastavení systémů, neváhejte se 
na nás obrátit. Dostupné informace a zkušenosti sdílíme 
na globální úrovni, a to nejen v souvislosti s unijní FTT, ale 
také v souvislosti s daněmi zaváděnými na základě vlastních 
iniciativ jednotlivých států (např. v Itálii, Francii). 

Ladislav Malůšek   
Senior Manager
Daňové poradenství  
+420 222 123 521
 lmalusek@kpmg.cz

Eva Mikulášková  
Tax Consultant
Daňové poradenství  
+420 222 123 552
emikulaskova@kpmg.cz
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Získejte reálnou finanční 
hodnotu z vašich dat  
S pomocí KPMG Data Analytics  
  
 •  uřídíte a zlepšíte zákaznickou zkušenost a zároveň  
    snížíte náklady na obsluhu vašich klientů, 
 
•  zvýšíte úspěšnost akvizice nových zákazníků  
    a loajalitu těch stávajících, 
 
 •  lépe porozumíte vašemu klientskému portfoliu  
    a zvýšíte jeho profitabilitu,  
 
 •  snížíte kreditní riziko vybrané zákaznické skupiny, 
 
•  zvolíte správnou cenovou strategii  
    vybraných produktů. 
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