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do obchodních modelů finančních 
institucí. Ty se v případě distribučních 
kanálů týkají především bank. Razanci 
změn, k nimž za posledních pět let došlo, 
si možná ze dne na den nedokážeme 
uvědomit. Stačí ale, když si připomeneme, 
jak jsme s bankami či pojišťovnami 
komunikovali v předchozí dekádě. 
Přinejmenším stejně výrazná proměna 
vztahu mezi klientem a poskytovatelem 
finančních služeb nás ale teprve čeká. 

Technologický pokrok, zejména 
dominantní nástup internetu, nicméně 
kromě pozitiv přináší v širokém slova 
smyslu i nová rizika. Nikdy dříve jsme 
toho o kyberkriminalitě neslyšeli tolik jako 
dnes. K fatálnímu selhání systémů zatím 
nedošlo, pointa je ovšem v tom, že se 
finanční instituce musí jejich závažnému 
ohrožení nadále bránit. Banky patří 
v tomto směru mezi atraktivní cíle a musí 
vzdorovat největšímu náporu. Na jedné 
straně reagují na požadavky klientů, kteří 
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Úvodní slovo

Prohlásit, že se finanční svět 
rychle mění, jistě není nic 
překvapivého. Přesto si troufám 

tvrdit, že tempo změn ve finančním 
sektoru v řadě ohledů radikální je. 
Během posledních několika let se 
proměnila mezinárodní finanční 
architektura: vznikly nové instituce jako 
Evropská rada pro systémová rizika, 
jiné – například dohledové agentury 
pro jednotlivé části finančního trhu – se 
naopak transformovaly a získaly nový 
mandát. Rok co rok přicházející vlna 
nové regulace výrazně zvyšuje náklady 
na implementaci ve všech finančních 
institucích. A zdaleka přitom nejde jen 
o banky a pojišťovny, o kterých média 
informují nejčastěji. Nová opatření se 
také týkají investičních fondů nebo 
technických aspektů fungování trhu.

V posledních několika letech se 
navíc stáváme svědky výrazného 
pronikání technologických inovací 

Radikální tempo změn 
Stejně výrazná proměna vztahu 
mezi klientem a poskytovatelem 
finančních služeb, které jsme  
byli svědky v předchozích pěti  
letech, nás teprve čeká.

chtějí mít ke svým službám jednoduchý 
a komfortní přístup. Obrácenou stranou 
této mince je ale téma jejich zabezpečení, 
které není pochopitelně zadarmo. 

Podzimní vydání Horizontů jsme se 
i z výše uvedených důvodů rozhodli 
věnovat právě finančnímu sektoru: 
do jeho aktuálních problémů vás dobře 
uvede rozhovor s výkonnými řediteli 
České bankovní asociace a České 
asociace pojišťoven, Pavlem Štěpánkem, 
resp. Tomášem Síkorou. Tematické 
články pak postihují současné přístupy 
k vybraným výzvám, kterým finanční svět 
již čelí, nebo teprve bude.  

Zdeněk Tůma
Partner odpovědný za služby  
pro finanční sektor



Co ovlivňuje výkon českého finančního sektoru, 
jak vypadají jeho budoucí vyhlídky? A jakým 
rizikům musí čelit v důsledku zavádění moderních 
technologií?  
 
Se Zdeňkem Tůmou diskutují Pavel Štěpánek 
a Tomáš Síkora, výkonní ředitelé České bankovní 
asociace, respektive České asociace pojišťoven.

Rozhovor
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Zdeněk Tůma
Partner odpovědný  
za služby pro finanční sektor
T: +420 222 123 390
E: ztuma@kpmg.cz

Otázku distribuce  
řeší obě asociace 



opřít o zdravější finanční fundament 
a dokázala udržet cash-flow i vztahy 
na úvěrující banku. Díky tomu se 
nezhoršovala celková kvalita úvěrového 
portfolia. A i když je v určitých 
segmentech úvěrového trhu situace 
složitější, celkově má český bankovní 
trh nadále velký růstový potenciál. 
Banky jsou sice opatrné a zpřísňují svůj 
pohled na úvěrové hodnocení klientů, 
přesto si dokázaly udržet dynamický 
přírůstek úvěrové emise. Souhrnně 
řečeno, místo toho, aby bankovní 
sektor hospodářský cyklus následoval, 
šel v posledních letech proti němu 
a negativní dopady brzdil. 

 
Proč je v pojišťovnictví situace jiná 
než v bankovnictví?

Tomáš Síkora 
Jedním z důvodů je fakt, že v Česku 
musíme hodně zapracovat na zlepšení 
pověsti pojišťovnictví. Ačkoliv náš 
byznys nestihl v posledních dvaceti 
letech žádný významnější problém, 
zejména retailová klientela vnímá 
nabídku pojistných produktů jako něco, 
co je jí vnucováno a co nepotřebuje. 
Druhým problémem jsou bezesporu 
regulatorní opatření, která dusí další 
rozvoj v pojišťovnictví. A do třetice 
nám chybí příležitosti pro růst, které 

O finančním sektoru se obvykle 
předpokládá, že se pohybuje 
v souladu s hospodářským 

cyklem, který nyní prochází fází oživení. 
Kde se podle vás nyní bankovní, 
potažmo pojistný sektor nachází 
z hlediska finanční stability  
a vyhlídek v rámci příštích dvou let? 

Pavel Štěpánek 
Vazba mezi ekonomickým cyklem 
a sektorem bankovnictví bezpochyby 
existuje, nicméně můžeme říci, že 
v posledním období byla do jisté 
míry rozvolněná. Na základě statistik 
předchozích tří čtyř let si můžeme 
všimnout, že navzdory recesi například 
rostly úvěry korporátní sféře a ziskovost 
bankovního sektoru setrvávala na vysoké 
úrovni. A ačkoliv je patrné, že dobrá 
finanční kondice bankovní klientely 
příznivě ovlivňuje celkovou stabilitu 
sektoru, do hry ve výsledku vstupuje 
množství dalších faktorů. Na trhu se 
neustále vyostřuje konkurenční prostředí, 
uvnitř bank roste hlad po technologických 
a produktových inovacích, které se 
zároveň střetávají s požadavky na větší 
úsporu nákladů. Svůj tlak zvyšuje 
i nebankovní konkurence finančního 
zprostředkování a celkový obrázek 
samozřejmě ovlivňují i požadavky ze 
strany regulace. 

Tomáš Síkora 
Musím říci, že v pojišťovnictví je situace 
jiná. Negativní hospodářský cyklus, který 
se u nás projevoval od roku 2008, se 
v našem odvětví projevil se zpožděním, 
oživení v našem sektoru proto zatím 
necítíme. Nyní se pohybujeme na úrovni 
pozitivní nuly a v následujících letech 
k dramatickému oživení zřejmě 
v pojišťovnictví nedojde, a to ani 
z krátkodobého, ani střednědobého 
hlediska. Náš růst se bude zřejmě 
pohybovat v rozmezí jednoho až dvou 
procent. 

 
V bankovnictví jsme si v posledních 
letech mohli všimnout zajímavého 
trendu. Ačkoliv česká ekonomika 
nebyla v nejlepší kondici, kvalita 
portfolia bank se zlepšovala.  
Čím si to vysvětlujete?

Pavel Štěpánek 
Ano, podíl klasifikovaných pohledávek 
se vyvíjel příznivě. Ale je také pravda, 
že musíme odlišit celkový obrázek 
od struktury korporátních a retailových 
produktů. Po prvním otřesu ekonomiky 
v roce 2008 se na složitou situaci 
podniková klientela vesměs zvládla 
adaptovat. Ve druhé fázi recese, tedy 
od roku 2011 do poloviny roku 2013, 
se tak mohla velká část podniků 
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 „České pojišťovnictví momentálně nejvíce  
ohrožuje vlastní legislativa, například  
prostřednictvím zákona 38 o pojišťovacích  
zprostředkovatelích a likvidátorech.“ 

Tomáš Síkora

 „Otázku distribuce šité na míru zákazníkovi  
řeší oba sektory společně.“  
Pavel Štěpánek
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by měl vytvářet stát. Například odkládání 
zdravotní reformy nebo nedostatečná 
podpora zapojení pojišťoven v rámci 
dobrovolného důchodového pilíře nám 
v onom růstu brání. Pokud nedojde 
k zásadním změnám v české politice 
a sektoru samotném, s dramatickým 
růstem v pojišťovnictví ani do budoucna 
počítat nemůžeme. 

 
Když ale porovnáme propojištěnost 
České republiky, která je na rozdíl 
od vyspělejších zemí nižší, prostor  
pro růst by zde být teoreticky měl… 

Tomáš Síkora 
Lidé si u nás zatím pojišťují především 
auta a majetek, méně pozornosti už věnují 
pojištění odpovědnosti nebo životnímu 
pojištění. Proto se mnohem více musíme 
vrhnout do vzdělávání široké veřejnosti. 
Bránit se také musíme jisté „socializaci“ 
komerčního pojištění, zejména pokud se 
z něj snažíme udělat částečně veřejnou 
službu. Nemyslím si, že toto je správná 
cesta. A jak už jsem zmínil, pro růst 
pojišťovnictví musí vhodné podmínky 
vytvářet i stát.  

 
Kromě regulatorních a legislativních 
faktorů, které jste oba zmínili, co 
považujete za hlavní faktory ovlivňující 
výkon našeho finančního sektoru?

Tomáš Síkora 
V pojišťovnictví jde ještě o kulturu prodeje 
a zprostředkování. Bankovní domy mají 
poměrně sofistikované nástroje prodeje, 
zatímco u nás se významná část produktů 
prodává při osobním styku klienta 
a zástupce pojišťovny, dnes zejména 
prostřednictvím externích distribučních 
sítí. Je třeba zkvalitnit zákony a zvýšit tlak 
pojišťoven pro nastavení parametrů, kdo 

může pojistné produkty prodávat a jakou 
za svou činnost nese odpovědnost. 
Sami se proto nově snažíme upravit 
kvalitu distribuce a informací pro 
spotřebitele samoregulačními 
opatřeními. 
 
Pavel Štěpánek 
K filozofii odpovědi pana Síkory bych se 
rád připojil, protože si myslím, že kdo 
bude schopen lépe oslovit zákazníka, 
anticipovat jeho potřeby a preference 
a přizpůsobit svou nabídku tak, aby 
pro něj byla co nejkomfortnější, má 
do budoucna největší perspektivu. 
Otázku distribuce šité na míru 
zákazníkovi řeší oba sektory společně.  

 
V posledních pěti letech jsme 
v distribuci zaznamenali obrovský 
nárůst on-line prodejů. V celém 
bankovnictví stejně jako v neživotním 
pojištění tak dochází k velké 
komoditizaci služeb. Nakolik 
očekáváte, že nové technologie 
ovlivní podobu distribuční sítě? 

Tomáš Síkora 
Osobně bych kategorie rozdělil 
nejen na život a neživot, ale také 
na retail a korporát. Nedovedu si třeba 
představit, že bychom velké průmyslové 
celky dokázali v budoucnu pojišťovat  
on-line. Ano, alternativu přímého 
osobního prodeje mimochodem 
již v pojišťovnictví vnímáme 
u „komoditních“ produktů, jako je 
cestovní pojištění, autopojištění, 
částečně i majetek. Ačkoliv by se tedy 
mohlo zdát, že mnohé pojistné produkty 
jsou komoditizované, nadále zůstávají 
provázané s jinými složkami, a to 
především u životního pojištění. Proto 
jsem přesvědčen, že on-line prodeje 

nebudou bezprostředně ovlivňovat růst 
trhu. Naopak ovlivní postupně přesuny 
produkce v rámci distribučních kanálů, 
tedy co a přes koho se bude prodávat. 
Tento faktor jde ruku v ruce s nástupem 
nových generací na trh práce, které jsou 
odmala zvyklé pracovat s internetem.  

 
Technologie navíc přináší nové 
možnosti pro klienty, zároveň ale 
vytvářejí nová rizika, zejména 
v podobě kyberkriminality… 

Pavel Štěpánek 
Proti kyberkriminalitě rozhodně 
musíme důsledně bojovat, protože by 
mohlo dojít k ohrožení důvěry celého 
finančního systému. Banky si toto 
uvědomují a prevenci a ochraně svých 
systémů věnují náležitou pozornost, 
což je nákladově velmi náročné. 
A jsou v tom úspěšné, dokonaných 
hackerských incidentů je naprosté 
minimum. Podle zkušeností jde většina 
útoků přes nejslabší článek, a tím je 
bohužel neobezřetný klient, který 
by měl dodržovat jistá bezpečnostní 
pravidla, ale nečiní tak. Náš nedávný 
průzkum veřejného mínění potvrdil, 
že v počítačové gramotnosti mají 
Češi velké rezervy. Na potřebu větší 
obezřetnosti při používání moderních 
technologií proto poukazujeme v naší 
kampani vůči veřejnosti. 
 
Tomáš Síkora 
Riziko kyberkriminality v pojišťovnictví 
nehrozí, protože zde nedochází 
k přesunu finančních prostředků. Co 
nás ale ohrožuje, je pojistná kriminalita, 
významná nákladová oblast. Pojišťovny 
se musí účinněji bránit riziku pojistných 
podvodů a více se zaměřit na jejich 
prevenci a odhalování. Nové technologie 



Horizonty / listopad 2014 / 7

tak budou využívat nejen v komunikaci 
se zákazníkem a při uzavírání obchodů, 
ale čím dál více i při ochraně vlastního 
byznysu. 

 
V souvislosti s celým finančním 
sektorem se dnes často mluví 
o razantně vyšších regulatorních 
nárocích. V bankovnictví ale 
změny nastaly mnohem dříve 
než v pojišťovnictví. Čím si to 
vysvětlujete? 

Tomáš Síkora 
Banky skutečně začaly regulaci své 
solventnosti řešit daleko dříve. V tomto 
směru je pojišťovny regulatorně 
vždy dotahovaly. Diskuse o zavedení 
směrnice Solvency II se spustila 
zhruba před deseti lety a celý proces 
ovlivnil kromě pádu AIG v roce 2008 
zejména fakt, že se z čistě technické 
normy stalo i vinou finanční krize 
politikum. Implementace Solvency II 
do českého zákona o pojišťovnictví se 
právě připravuje a nyní se řeší už jen 
z technického hlediska. Před pěti šesti 
lety ale šlo i o citlivé politické téma. 

 
Bylo to podobné i u bank?

Pavel Štěpánek 
Nikoliv, v bankovnictví vznikala nová 
regulace překvapivě rychle, protože 

zde byla velká objednávka a očekávání 
z pohledu široké veřejnosti i politické 
reprezentace. A jistá překotnost 
v kombinaci s množstvím dílčích – 
vzájemně ne vždy dobře provázaných 
– iniciativ, podložená navíc značnou 
dávkou politického populismu, vytváří 
mix, který bankovní systémy budou 
poměrně dlouho vstřebávat. My zatím 
máme privilegovanou pozici  – náš 
bankovní systém byl a zůstává silný 
a výkonný. Možná jsme si proto ne vždy 
uměli představit, pod jakým tlakem 
veřejnosti a politiky v zahraničí bankovní 
systémy jsou. Pověst některých bank 
byla opravdu špatná, a než dojde k její 
nápravě, bude ještě trvat. Špatná pověst 
k nám naštěstí importována nebyla, 
naopak zmíněné regulatorní tsunami 
pro nás znamená, že někdo bude léčit 
pacienta, který zatím není nemocný. 

 
Zvyšují podle vás nové regulatorní 
požadavky jen náklady bank, nebo 
mohou ovlivnit i samotný obchodní 
model?

Pavel Štěpánek 
Osobně očekávám, že stávající vlna 
nových regulací do našeho sektoru 
přinese největší strukturální změny 
od časů privatizace velkých bank, která 
proběhla zhruba před patnácti lety. 
Banky se budou muset importovanému 

efektu přizpůsobit, což se jistě promítne 
i do jejich obchodních modelů. Kvůli silné 
diverzifikaci českého bankovního sektoru 
je ale poměrně obtížné komentovat, jak 
k implementaci nové regulace, která se 
navíc sama mění, banky přistoupí.  
 
Tomáš Síkora 
V evropském pojišťovnictví se nyní  
opět živě diskutuje o regulaci  
tzv. genderové diskriminace 
a o diskriminaci věkové, což může 
výrazně ovlivnit cenu pojistných 
produktů. Dále se řeší celoevropská 
regulace pojistné smlouvy, což všechny 
trhy odmítají, ale v budoucnu může 
jít o rizikový politický faktor. České 
pojišťovnictví momentálně nejvíce 
ohrožuje vlastní legislativa, například 
prostřednictvím zákona číslo 38 
o pojišťovacích zprostředkovatelích 
a likvidátorech. Implementace návrhu  
by v tuto chvíli významně zvýšila náklady, 
které by pojišťovny musely znovu 
vynaložit při implementaci evropské 
směrnice IMD2. A ta má být přijata 
do konce letošního roku. Rizikem 
může být i volání některých českých 
politiků po zdanění rezerv pojišťoven. 
A samozřejmě implementace Solvency II 
bude pojišťovnám také generovat další 
náklady.

 „V Česku musíme hodně 
zapracovat na zlepšení 
pověsti pojišťovnictví.“ 

 

Tomáš Síkora

 „Proti kyberkriminalitě rozhodně musíme 
důsledně bojovat, protože by mohlo dojít 
k ohrožení důvěry celého finančního systému.“  

 

Pavel Štěpánek
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Doba, kdy jsme chodili řešit své požadavky 
výhradně na pobočky bankovních společností, 
je dávno pryč. Dnes nám banky nabízejí daleko 
více způsobů, jak s nimi můžeme komunikovat.  
 
Hned na úvod musím zklamat případné fanoušky stokových sítí. Na následujících 
řádcích se totiž zaměříme výhradně na dnešní spleť distribučních kanálů velkých 
společností a budeme na ně nahlížet optikou bank. Přesto lze většinu informací 
vztáhnout i na ostatní velké, zejména maloobchodní společnosti. 

Michal Pobuda
Director 

Marketingové poradenské služby
Management Consulting 

T: +420 222 123 957
E: mpobuda@kpmg.cz 

Co s kanály, když  
je jich mnoho?  
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a předvídalo zákaznické potřeby stejně jako 
jeho pobočkové protějšky z masa a kostí. 
Kontaktní centra bank neřeší jen zvídavé 
dotazy klientů a stížnosti, ale zabývají se 
téměř kompletní obsluhou a umí nabízet 
a prodávat produkty. Kromě přijímání 
hotovosti se to samé naučily i bankomaty, 
které v kostce zastanou základní obslužné 
úkony, a ještě si s jejich pomocí můžete 
dobít kredit do mobilního telefonu. Banky 
se také snaží s různým úspěchem pracovat 
s chytrými telefony a tablety, kterých 
rapidně přibývá a přes něž lze obsluhovat 
většinu základních potřeb, v některých 
případech dokonce prodávat. Zákazníci si 
tento trend během posledních několika 
let vynutili, díky čemuž jsme dospěli 
do éry multikanálu. Pod tímto pojmem si 
marketéři světa představují stav, v němž 
mohou klienti s konkrétní společností 
komunikovat a obchodovat kterýmkoli 
z dostupných distribučních kanálů prakticky 
bez rozdílu.

Znají bankéři chování svých 
zákazníků?
Z pohledu zákazníka to vypadá, že 
stávající systém funguje docela dobře, 
protože to byl hlavní cíl bank. Banky se 
ale k multikanálu dopracovaly během 
posledních deseti patnácti let evolucí, 
nikoli revolucí a pod pokličkou to proto 
občas skřípe. Různé skupiny kanálů řídí 
manažeři v jiných částech banky, které 
mezi sebou často obchodně soupeří. 
Specialisté v IT, snad s použitím černé 
magie, drží pohromadě desítky několikrát 
upravovaných systémů a komunikační 
špagety mezi nimi. Detailnější pohled často 
odhalí, že stejné věci probíhají v různých 
kanálech zvlášť a jinak. Patrně podle skvrn 
na slunci se elektronické distribuční kanály 
chvílemi považují za aplikace, chvílemi 
za produkty a jindy zase za kanály. Když 
si pak navíc bankéři sednou a začnou 
si povídat o tom, jak se jejich zákazníci 
v multikanálovém pekle chovají, zjistí, že 
to nevědí. Aby nedošlo k mýlce – toto není 
kritika. S vědomím vnitřního fungování 
bank u nás i v zahraničí si osobně nedokážu 
představit, že by dnes banky, které si 
přerodem z jednoho kanálu na dnešní 
multikanál prošly, mohly vypadat jinak. 
Banky, které se multikanálovému guláši 
chtějí postavit čelem, reálně čeká jeden 
z nejtěžších úkolů za posledních dvacet let. 

Omnikanál – cesta jen pro 
odhodlané
Někdy v budoucnosti
7:45 Ráno vstanu a u snídaně začínám 
svým oblíbeným jarním rituálem –  
– na tabletu si hledám dovolenou snů. 

8:10 Vzpomenu si, že jsem měl zaplatit 
za zboží nakoupené na internetu, 
vstupuji proto do své bankovní aplikace. 
Moje banka ví, že už několik let jezdím 
na dovolenou ve stejném termínu, 
a na kolik peněz mě vyjde. Také ví, že mé 
cash flow není poslední dobou zrovna 
růžové. 
8:17 Dostávám z banky upozornění, že 
mi chybějící obnos na koupi zájezdu ráda 
půjčí. Jako na zavolanou, že? 
8:20 Klikám na žádost o úvěr, ale vyruší 
mě ratolest se zapomenutým domácím 
úkolem. 
8:40 Cestou do práce mi zavolá osobní 
bankéřka, protože zjistila, že jsem se před 
chvílí neúspěšně snažil sjednat úvěr. Než 
žádost stihneme dokončit, Husákovo ticho 
náš hovor přeruší. Ztratil jsem signál. Dnes 
mi holt není souzeno... 
9:06 V práci se přihlašuji do internetového 
bankovnictví a započatý proces konečně 
dokončím. Dovolená snů je v kapse. 

Přestože uvedený příklad nespadá mezi 
nejsložitější kombinace procesů a kanálů, 
pro ilustraci naprosto stačí. Ačkoliv může 
podobná flexibilita pro klienty a bezešvé 
procesy napříč multikanálem znít jako 
sci-fi, přesně o ně se teď banky, ale 
i ostatní společnosti snaží. A protože 
marketéři mají rádi nálepky ještě raději než 
konzultanti, dostal tento idylický návrat 
do kanálového nebe označení omnikanál. 
Pouhá snaha o něj ale ke spasení bank 
bohužel nestačí. Ty se musí vyrovnat hned 
s několika překážkami, které vyplývají 
z jejich historického dědictví: 

1. organizačně musí změnit své nahlížení 
na zákazníka a jeho chování stejně jako 
na způsob práce s ním prostřednictvím 
různých distribučních kanálů, 

2. změny musí implementovat nejen 
v organizační struktuře, ale i v řízení 
obchodu, řadě procesů a motivaci svých 
zaměstnanců,

3. velkých změn dozná i oblast 
dat, protože jejich aktuální úložiště, 
struktura i kvalita nevyhovují budoucím 
požadavkům, 

4. tyto kroky následně způsobí řetězovou 
reakci a zasáhnou stovky změn v IT 
systémech bank.     

Než jsem začal tento článek psát, snažil 
jsem si vybavit své první rozhovory 
s českými bankéři o multikanálu. Probíhaly 
zhruba před osmi lety a banky tenkrát 
o multikanálu nechtěly ani slyšet. Dnes 
již většina z nich o kanálovém pekle moc 
dobře ví, jen některým se ale zatím daří 
nalézt cestu ven. Zatím. 

Jedna pobočka vládne všem 
– konec kanálového nebe  
v Česku

Návrat do minulosti 
Když trochu přimhouříme oči a podíváme se 
na obsluhu klienta, pak koncepci fungování 
bank z přelomu tisíciletí dnes můžeme 
zařadit mezi muzejní exponáty. Tehdy 
byznys se zákazníkem probíhal prakticky 
bez výjimky jediným distribučním kanálem, 
tj. prostřednictvím pobočkové sítě. Klient 
poslušně chodil na svoji pobočku s většinou 
svých potřeb, protože ho to tak naučili rodiče. 
Na ostatních pobočkách se na něj navíc 
nepěkně dívali a tvářili se, jako by pracovali 
pro jinou banku. Stejně jako na úřady se 
do banky moc nevolalo, protože telefonování 
bankéře rušilo při práci. Nejprogresivnější 
klienti si chodili vybírat peníze z bankomatů 
– kam jinam než na svoji pobočku. Jen 
hrstka odolných odvážlivců si pak dlouhé 
hodiny hrála s bankovnictvím na mobilních 
telefonech – zpětně nechápu, jak jsme to 
mohli vydržet bez psychické újmy. Na právě 
popsaný způsob fungování bank ale byli 
zákazníci zvyklí, protože to tak bylo odjakživa. 
A z pohledu bank vypadala celá situace takřka 
idylicky. Konkrétní klienti až na výjimky patřili 
konkrétním pobočkám a veškerý byznys 
se točil právě kolem nich. V IT se začínaly 
objevovat zárodky obchodně bezvýznamných 
novinek, které se týkaly mobilních telefonů 
a počítačů, často se IT oddělení staralo 
o hrstku bankomatů. Pro manažery bylo 
radostí banky řídit a jen málokdo tušil, že  
se blíží začátek konce kanálového nebe.  

Multikanál dnes aneb kanálové 
peklo
Střih do současnosti
Někteří klienti dnes chodí řešit své požadavky 
na kteroukoliv pobočku, jiní tam pro jistotu 
nechodí vůbec. Postupem času jsme si zvykli 
i na internetové bankovnictví, které už zdaleka 
neslouží výhradně k obsluze zákazníka. 
Naopak. Internetové bankovnictví by dnes 
rádo prodávalo, radilo se životními situacemi 

“        Na cestě zpět 
do kanálového nebe 

zvaného omnikanál se 
banky musí vyrovnávat 

s mnoha překážkami, 
které vyplývají z jejich 
historického dědictví. 
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P ředstavte si běžnou situaci. 
Firma se rozhodne spustit 
nový projekt. Na začátku mu 

většinou dá do vínku zadání, nějaké 
ty zdroje a ambiciózní časový plán. 
Projekt určitou dobu běží bez větších 
potíží, reportuje drobné, nevýznamné 
odchylky od plánu. Pomalu se blíží 
k hmatatelným výstupům, když 
náhle nastanou nečekané problémy. 
Začnou se čerpat dodatečné zdroje, 
posouvá se termín předání a cíl stále 
v nedohlednu… V tomto okamžiku 
obvykle firmy začínají řešit, co měly 
udělat jinak. Je chyba v jejich řadách, 
nebo spíše na straně dodavatele?  
 
Achillova pata projektu 
Přiznejme si, do fáze realizace projektu, 
který neindikuje žádné potíže a chýlí 
se do zdárného konce, ale nabere 
zpoždění a jeho dodávka nakonec 
stojí daleko více peněz, se dnes 
dostává řada firem. Výjimkou nejsou 
projekty, které se z pohledu času 
na jejich realizaci a finančního rozpočtu 
postupně více než zdvojnásobí a ani 
tak neskončí úspěšnou dodávkou. 
Zadavatelé na úspěšné završení 
projektů většinou váží řadu byznys 
aktivit, například plánují uvést na trh 
nové produkty nebo třeba razantní 
změny interních postupů.  

Bez projektového 
řízení si dnes žádná 
větší společnost 
nedovede představit  
své fungování. Co ale 
dělat, když se objeví 

nečekané problémy? 

Každé zpoždění projektu je tak velmi 
nepříjemné a působí značné škody v řadě 
oblastí.  
 

Komplikace? Řešení raději 
dříve než později 
Má ale projekt, který se dostal do potíží, 
reálnou šanci naplnit původní cíle 
zadání? Řešit dilema typu, zda hlavnímu 
dodavateli, který se zpozdil se svou 
dodávkou, nadále věřit, bývá složité. 
Na možné komplikace se totiž většinou 
přijde až ve chvíli, kdy je projekt tak 
daleko, že nemá cenu ho zastavit či měnit 
dodavatele. Řada firem tak musí věřit, 
že dodavatel nakonec vše dodá, i když 
o něco později a třeba v menším než 
původním rozsahu. Možností, které se 
nabízí jako vhodné řešení, je více: projekt 
můžeme například restartovat, můžeme 
změnit dodavatele, rozsah zadání stejně 
jako jeho personální obsazení. Ani tato 
opatření však nemusí přinést kýžený 
úspěch. U prodlužovaných projektů často 
nakonec dojde pouze k částečnému 
dodání původně plánovaného zadání, 
což u zadavatelů samozřejmě vyvolává 
rozčarování. 

Řešit komplikace je vždy nepříjemné, ale 
většinou to jde lépe a levněji, pokud je 
identifikujeme včas. Jednou z klíčových 
oblastí, které napomáhají předcházet 

Když je projekt                   
v nesnázích         

Jan Krob
Director
Poradenství v oblasti IT 
Management Consulting
T: +420 222 123 965
E: jkrob@kpmg.cz

Jan Křepel
Associate Manager 
Poradenství v oblasti IT
Management Consulting
T: +420 222 123 348
E: jkrepel@kpmg.cz      
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práci. Zadavatelé projektu tak díky 
činnosti QA dostávají reálný obrázek 
o stavu projektu a mohou na něj 
včas reagovat. I díky tomu můžeme 
minimalizovat případné zpoždění 
projektu, navyšování jeho rozpočtu 
a hlavně zamezit nečekaným 
nepříjemným zjištěním. Navíc cena 
za takovou službu není nijak vysoká 
v porovnání s přínosy, které vyplynou 
z úspěšné naplnění cílů projektu. 

zásadním problémům, je nezávislý 
pohled na projekt v podobě tzv. Quality 
Assurance (dále QA). 

Nezávislý pohled vychytá 
rizika projektu
V čem tedy může QA napomoci 
projektům, abychom úspěšně naplnili jejich 
cíle? Oblastí je celá řada. Zadavatelům 
i realizátorům projektu QA především 
pomůže uvědomit si a následně pracovat 
s riziky projektu. QA poskytuje nezávislý 
pohled na koncepci a běh projektu 
a pomůže vám nastavit jeho cíle. Důležitý 
je nejen rozsah zadání, ale i jeho reálnost. 
QA také zhodnotí organizační strukturu 
projektu a obsazení klíčových rolí. Pomůže 
s výběrem dodavatele a nastavením 
modelu spolupráce s ním.  
 
Samozřejmostí je dohled nad výkonem 
dodavatele, zda provádí dílo v souladu 
se smlouvou a cíli projektu. Sledování 
a hodnověrný reporting aktuálního stavu 
projektu včetně finanční stránky je totiž 
pro zadavatele klíčové, aby měl tyto 
oblasti pod kontrolou. 

Nezbytná je také nezávislost Quality 
Assurance. Pracovníci zodpovědní 
za realizaci projektu totiž nejsou 
motivováni, aby na případné komplikace 
poukazovali, protože tím kritizují vlastní 

Když je projekt                   
v nesnázích         

             Díky 
nezávislému 
pohledu v podobě 
Quality Assurance si 
mohou zadavatelé 
i realizátoři projektu 
uvědomit rizika 
projektu a následně 
s nimi pracovat.

“

Trpí váš projekt právě 
popsanými neduhy? Rádi 
vám nabídneme rychlou 
kontrolu jeho stavu. Takováto 
projektová zdravotní prohlídka 
obvykle netrvá déle než dva 
týdny a obsahuje nezávislé 
komplexní a rychlé zhodnocení 
stavu projektu i zformulovaná 
doporučení. 

Projekt si říká o další a další 
peníze. Pomalu přestávám věřit, 
že někdy něco dostanu.

V projektu se už několikrát 
zásadně změnil rozsah dodávek, 
ztrácím přehled, co bude reálným 
výstupem projektu a co ne.

Už rok a půl běží strategicky 
významný projekt. Někteří členové 
projektového týmu však naznačují, 
že nepostupuje zrovna ideálně. 
Naopak podle dodavatele je vše  
v pořádku.

Za čtyři měsíce spouštíme nový 
nosný produkt, pro nějž je ale 
klíčové dokončení běžícího 
projektu. Projekt si už dvakrát 
vyžádal posunutí termínu.

Nejsem si jistý, že je projekt 
dodáván v souladu se zadáním.

Zadavatel



Compliance  
v houstnoucím 
lese  
           regulace
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Ačkoliv povinnost zavést 
a naplňovat funkci zajišťování 
shody s předpisy (dále jen 

funkci compliance) společnostem 
formálně stanovuje zákon, v důsledku 
uvedených důvodů ji firmy začínají 
chápat jako důležitou součást svého 
fungování a přidanou hodnotu. 
Compliance totiž nejen systematicky 
chrání hodnotu společnosti 
prostřednictvím ošetření možných rizik, 
ale zároveň se stará o její soustavný 
růst a úsporu nákladů. 

Postavení a role compliance 
Hlavním cílem funkce compliance 
ve společnosti je zabezpečit soulad 
všech jejích činností se závaznými 
právními normami, regulatorními 
požadavky, vnitřními předpisy, 
smlouvami, plány,... Součástí funkce 
je poradenství a ujištění správnímu, 
řídícímu nebo kontrolnímu orgánu 
ohledně dodržování právních 
předpisů. Compliance rovněž zahrnuje 

posouzení dopadu veškerých změn 
v právním prostředí na operace 
společnosti a určení a posouzení 
rizika nedodržení předpisů. Pokud 
správně řídíme rizika compliance, 
předcházíme situacím, při nichž 
by mohlo dojít k poškození 
reputace společnosti, k právním 
či regulatorním sankcím, pokutám 
nebo jiným ztrátám společnosti, 
a to soustavným zajišťováním, 
monitorováním a kontrolou souladu 
činností společnosti s právními 
předpisy.

Míra regulace provozování finančních 
služeb se neustále rozšiřuje a zpřísňuje. 
Posiluje se ochrana spotřebitele, narůstá 
komplexita firemních procesů a čím dál 
dynamičtější prostředí klade větší nároky 
na efektivní výkon funkce compliance. 

Marek Čáp
Director
Risk Consulting
T: +420 222 123 642
E: mcap@kpmg.cz

Martina Höferová
Associate Manager
Risk Consulting
T: +420 222 123 214
E: mhoferova@kpmg.cz 
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K hlavním činnostem 
compliance patří zejména: 
•  zajišťování monitoringu a kontroly 
    souladu činností společnosti  
    s právními předpisy,
 
•  dohled nad dodržováním etických 
    principů,
 
•  nastavení a aktualizace centrální  
    databáze vnitřních předpisů,  
 
•  koordinace kontrolní činnosti a úzká  
    spolupráce s ostatními ujišťovacími  
    a monitorovacími funkcemi  
    společnosti (zejména interní audit,  
    řízení rizik, právní oddělení).  

Různé přístupy ve finančním 
sektoru 
Větší bankovní instituce disponují 
rozsáhlými týmy, které v rámci 
compliance oddělení zabezpečují 
především soulad činností a vnitřních 
předpisů s právními normami, tedy 
monitorovacími a kontrolními činnostmi, 
ale i například agendu týkající se 
etického kodexu nebo interních či 
externích podvodů. Tyto typy firem 
také využívají speciálních ICT nástrojů 
(např. na regulatorní monitoring, 
databázi compliance incidentů, systém 
na hlášení interních podvodných 
jednání) a funkci compliance vnímají 
jako lídr „best practice”. Ve finančních 
institucích naopak činnosti compliance 
vykonává několik jedinců, kteří mají 

omezené možnosti, jak pokrýt celé 
spektrum činností společnosti. Jejich 
vedení považuje funkci compliance spíše 
za nutnost než za pomocníka a rádce při 
dosahování svých cílů. 

Přidaná hodnota compliance 
Efektivní nastavení a výkon compliance 
může hrát pro společnost významnou roli 
nejen z hlediska předvídání, eliminace 
a kontroly rizik, ale rovněž z hlediska 
efektivního řízení společnosti včetně 
možné úspory nákladů.

Několik otázek k zamyšlení
1. Odpovídá přístup k řízení funkce  
    compliance cílům, strategiím  
    a rizikovému apetitu společnosti?   
2. Navazuje řádně na systém a přístup  
    k řízení rizik?   
3. Je přístup k této funkci adekvátní  
    vzhledem k velikosti, komplexitě  
    společnosti a regulaci odvětví?   
4. Provozuje společnost tuto funkci  
    efektivně? Identifikuje potenciální  
    obchodní dopady a příležitosti  
    efektivně? Reaguje na změny včas  
    a adekvátně?   
5. Komunikuje firma změny v oblasti  
    legislativy atd. systematicky?   
6. Má tato funkce ve společnosti  
    adekvátní postavení a zdroje?   
7. Je vhodnější centralizovaný nebo  
     decentralizovaný systém?

Funkce compliance dokáže 
nejen systematicky chránit 

hodnotu společnosti, ale 
zároveň přispívá k jejímu  

růstu a úspoře nákladů.

Efektivnost / úspora nákladů   
 •  omezení zbytečné administrativní  
    zátěže obchodních a provozních  
    oddělení  
 •  eliminace duplicit při identifikaci  
    relevantních právních předpisů,  
    interpretace a určení jejich dopadů  
    na podnikání 
 •  zamezení duplicit v rámci  
    monitorovacích a kontrolních  
    činností  
 •  zefektivnění systému správy  
    interních předpisů 
 •  identifikace prioritních oblastí  
    k implementaci na základě analýzy  
    nákladů a přínosů 
 •  úspora nákladů na vzdělávání 

Obchodní a provozní příležitosti /  
/ rizika 
 •  zlepšení monitorovacích  
    mechanismů k včasné identifikaci  
    nesouladů a sledování nápravných  
    opatření  
 •  včasná identifikace obchodních  
    i provozních příležitostí a hrozeb  
    pro strategii společnosti, které  
    plynou z existujících či  
    připravovaných právních předpisů

Přínosy efektivní compliance

“
Klíčové role compliance
 
Přispívat k plnění cílů společnosti systematickým řízením compliance rizik.
 

Podporovat ochranu a růst hodnoty společnosti – efektivně zajišťovat požadavky 
kladené na společnost regulatorními orgány a legislativou atd.
 
Omezovat administrativní zátěž obchodních a provozních činností – zamezovat 
duplicitám v kontrolních činnostech v oblasti compliance, zvyšovat využití ICT 
nástrojů atd.
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Nastavení funkčního systému pro 
efektivní řízení compliance začínají 
společnosti vnímat nejen jako nutné 
naplnění dikce právních norem, ale 
čím dál více i jako účinný nástroj, který 
mohou využívat pro své efektivní řízení 
a dosahování stanovených cílů. Když se 
na problematiku  compliance díváme 
ze správného úhlu, můžeme tvrdit, že 
správné nastavení compliance a přístupu 
k vykonávání jeho činností zefektivňuje 
firemní procesy a přispívá k růstu 
hodnoty společnosti. Špatné vnímání 
compliance naopak představuje sdělení:    
 „Máme ji, protože musíme“. 
Neexistence compliance programu 
či jeho špatné nastavení mohou 
společnosti přinést negativní právní 
a obchodní důsledky ve formě právních 
postihů, generovat  neefektivity 
a zvýšené operační náklady, trestního 
stíhání nebo ztráty obchodních příležitostí. 
Selhání compliance programu pak může 
znamenat ohrožení důvěryhodnosti 
společnosti s negativním dopadem  
na její podnikatelskou činnost či 
samotnou existenci. Není právě teď, 
s narůstajícím počtem legislativních 
změn a komplexitou problémů, ten 
správný čas na revizi funkce vašeho 
compliance? 

•  zamezení vzniku finančních ztrát  
    v důsledku obchodů provedených  
    v rozporu s platnou legislativou  
 •  efektivnější řízení operačního rizika   
 •  snížení rizika udělení finančních  
    sankcí (pokut) ze strany  
    regulatorních úřadů
 
Komunikace / reporty pro 
management   
 •  zlepšení informovanosti vedení  
    společnosti 
 •  konzistentní přístup ke compliance  
    v rámci celé společnosti 
 •  přehled o všech aktivitách  
    compliance 
 •  zvýšení povědomí zaměstnanců  
    o jejich povinnostech vyplývajících  
    z legislativních a regulatorních  
    požadavků 
 •  centrální evidence compliance  
    „deliktů“ 
 •  doložitelnost fungujícího compliance 
    systému pro regulátory

 •  demonstrace aktivního přístupu  
   ke společenské odpovědnosti
 

Reputační riziko  
 •  snížení rizika vzniku ztrát utrpěných 
    poškozením dobré pověsti 
 •  zvýšení prestiže a pozitivního 
    vnímání společnosti  
    zainteresovanými skupinami  
    (akcionáři, zaměstnanci, 
    odborná veřejnost, státní instituce,  
    regulátor, atd.) jako společnosti  
    s transparentním řízením oblastí  
    compliance
 
Trestní odpovědnost   
 •  ochrana členů statutárních orgánů  
     a top managementu proti možným  
    opomenutím při správě společnosti
 
 •  ochrana společnosti před  
     aktivitami, které by měly za  
     následek trestní odpovědnost  
     právnické osoby (s rizikem  
     možného trestu)

Přínosy efektivní compliance



Aby vše fungovalo, jak má, 
musí kapitán posádce nejprve 
srozumitelně sdělit všechny 

úkoly. Obě strany také musí mít 
správně stanovenou odměnu. Tyto 
aspekty je pak motivují, aby dosáhly 
kýženého výsledku, protože sledují 
stejné priority. Pojišťovny společně 
s  distributory plují tržním prostředím 
a snaží se získat téhož klienta. Měli by 
si proto uvědomit, že skutečně jsou 
na stejné lodi. 

Aktuální vývoj
V distribuci pojištění můžeme být 
v posledním roce svědky zásadního 
posunu, který způsobilo zavedení 
požadavku na kvalitu, ať už ze strany 
trhu nebo regulace. Některé pojišťovny 
razantně upravily vztah se svými 
distributory, regulátor vydal úřední 
sdělení, která upravují řízení kvality 
prodeje a informačních povinností 
pojišťoven. Tato opatření jsou však 
zatím stále spíše reaktivní, neboť se 
snaží situaci na trhu řešit pohledem 
do zpětného zrcátka. Na řízení kvality 
je ale potřeba se připravit a vědomě ho 
ovlivňovat především proaktivně, tedy 
pohledem vpřed. 

Společné priority 
Aby mohly pojišťovny kvalitu řídit, musí 
nejprve zavést jednotnou filozofii, která 
jim umožní jasně sdílet priority s jejich 
distributory. Jednou z možností, jak 
toho dosáhnout, je, že si vymezí páry 
produkt–klient a jejich ohodnocení 
z hlediska kvality, kterou pro pojišťovnu 
v rámci její klientské orientace představují. 
Kromě kvality odborné péče může 
být zmiňovanou charakteristickou 
kvalitou párů produkt–klient především 
ziskovost smluv (jednotlivých či celých 
portfolií), míra retence či loajalita klienta. 
Od ohodnocení těchto párů se pak může 
odvíjet měření hodnoty, kterou jednotliví 
distributoři pojišťovně přináší. Pojišťovna 
tak svým distributorům umožní pochopit 
své priority a zároveň jim srozumitelně 
sdělí, komu a proč chce, aby produkt 
prodávali. 

Jednotná filozofie a vymezení párů 
produkt–klient se dotýká strategie 
pojišťovny, vývoje produktů, správy 
portfolia a zejména prodeje, jmenovitě 
způsobu podpory a kontroly distributorů. 

Vztah mezi 
pojišťovnou  

a distributory se  
v mnohém podobá 

vztahu kapitána  
s posádkou lodi.  

Kapitán odpovídá za 
to, že loď bezpečně 
dopraví do cílového 

přístavu, posádka 
pak za plnění  
daných úkolů. 

Jak kultivovat 
prodejní proces
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1. Strategie a vývoj 
produktů
Zavedení jednotné filozofie v pojišťovně 
je strategickou otázkou. O úspěšnosti 
jejího zvládnutí svědčí zařazení 
požadavku na kvalitu prodeje mezi cíle 
vedení firmy. To se následně zobrazí 
v konkrétních opatřeních, například 
v produktové dokumentaci, kde bude 
vymezení a ohodnocení párů  
produkt–klient specificky uvedeno. 

2. Analýza portfolia
V rámci této oblasti pojišťovna 
porovnává stávající kmen smluv 
s definicemi a ohodnoceními párů 
produkt–klient. Přitom zjistí, jak si 
portfolio z hlediska jednotné filozofie 
stojí, případně zda a jakým způsobem 
systém nastavit, nebo upravit. 
Pojišťovna tak může snáze sledovat, 
které smlouvy jsou z pohledu kvality 
žádoucí a které nikoliv. 

Vhodným propojením dat v portfoliu 
s informacemi o činnosti distributorů lze 
zjistit, kteří distributoři přináší smlouvy 
žádoucí a kteří nikoliv. Pojišťovna tak 
získává informační výhodu, neboť 
může s distributorem vést mnohem 
vyrovnanější hovor než dnes, zejména 
ohledně kvalitativních aspektů 
prodeje.

Pokud  
pojišťovny zvolí 

vhodnou filozofii  
pro řízení kvality 

prodeje a distributoři 
přijmou jejich priority 

za vlastní, mohou 
zvýšit nejen  

kvalitu prodeje  
a portfolia, ale  

i ziskovosti.

“
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3. Podpora distributorů
Vymezení ohodnocených párů produkt–klient 
může posloužit jako základ pro pružnější 
tipování klientů, kteří mají dobrý potenciál 
pro koupi dalších produktů. Jednotný přístup 
může pomoci jak s tipováním zaměřeným 
na klienty, kteří již s pojišťovnou smluvní 
vztah mají, tak na různé segmenty trhu 
(geografické, sociální, věkové apod.), 
v nichž je v určitých odvětvích zatím nižší 
propojištěnost. Díky jednotné filozofii 
může pojišťovna nabídnout distributorům 
konkurenční výhodu – usnadní jim práci 
s analýzou trhu a vytipuje příležitosti 
k novému obchodu. 

4. Kontroly a monitoring
Z důvodu nových legislativních a zejména 
regulatorních požadavků mohou 
ohodnocené páry produkt–klient také sloužit 
jako podklad pro definici řady kontrolních 
mechanismů, návazný monitoring a vnitřní 
výkaznictví. Kromě vlastního prodeje se 
tak může snadno sledovat např. výběr 
distributorů a jejich schopnost orientovat 
se na kvalitu či adaptovat se na změny 
v prioritách pojišťovny. Pokud pojišťovna 
dokáže správně nastavit systém kontrol 
a monitoringu, které jsou založeny 
na ohodnocených párech produkt–klient, 
měla by umět zabránit nekvalitnímu či 
nevhodnému prodeji ještě před přijetím 
smlouvy do portfolia.

Závěr
Prostřednictvím jednotné filozofie, která 
se prolíná celým prodejním procesem, 
zavádí pojišťovna své jednoznačné 
cíle, srozumitelné nejen jí, ale i jejím 
distributorům. Ti jsou sami motivováni 
jednat v zájmu pojišťovny, která je 
naopak může odměňovat širší podporou 
při získávání obchodu. Jde tedy  
o oboustranně výhodný přístup, který 
vede nejen k vyšší kvalitě prodeje  
a portfolia, ale i k větší ziskovosti.

Benefity pro pojišťovnu 

•   Dosažení požadovaného profilu portfolia
•   Získávání smlouvy ve vyžadované kvalitě
•   Usměrňování činnosti distributorů žádoucím směrem
•   Snížení expozice vůči nekvalitní odborné péči
•   Zajištění souladu s některými požadavky ČNB
•   Možnost kvalitní adaptace produktů na trhu podle potřeb cílových skupin klientů
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3. Podpora distributorů4. Kontrola a monitoring
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Kolektivní  
investování:  
        rok poté

V srpnu loňského roku nabyl účinnosti zákon 
o investičních společnostech a investičních 
fondech (ZISIF), jehož cílem bylo vytvořit moderní 
a pružný právní rámec pro rozvoj kolektivního 
investování v České republice. Které novinky 
bychom při plánování investiční struktury neměli 
opomenout?



Horizonty / listopad 2014 / 19

Ačkoliv je zákon účinný 
teprve krátce, již nyní se 
ve schvalovacím procesu 

nachází jeho první velká novela, 
která bude účinná od 1. ledna 2015. 
Podle ministerstva financí jde sice 
jen o změny technického charakteru, 
zveřejněný návrh však přináší pro fondy, 
jejich obhospodařovatele a depozitáře 
i novinky, jež nelze přehlédnout. 
Další novela již klepe na dveře – bude 
totiž docházet k finální transpozici 
evropské směrnice UCITS V, která 
mimo jiné zpřísňuje pravidla pro činnost 
depozitářů a odměňování pracovníků 
obhospodařovatelů standardních fondů 
nabízených veřejnosti.

Pozadu nezůstává ani doprovodná 
legislativa. Momentálně se například 
připravuje v pořadí již druhá novela 
nařízení vlády, které upravuje investiční 
limity. Po zkušenostech s jeho první 
variantou můžeme očekávat, že i druhá 
novela může ovlivnit nejen nové fondy, 
ale i fondy, které vznikly před účinností 
ZISIF. 

Co ještě je a co už není 
investičním fondem? 
Investiční fond je entita vytvořená 
za účelem shromažďování prostředků, 
jejich investování na základě určené 
investiční strategie na principu 
rozložení rizika a za účelem správy 
fondového majetku. Není překvapivé, 
že ZISIF ze své působnosti vylučuje 
financování činností běžných 
obchodních společností, jako je výroba, 
obchod a výzkum. Vyjímá také tzv. 
family office vehicles, které investují 
soukromé bohatství investorů, aniž 
by získávaly kapitál z vnějších zdrojů. 
Na základě novely však bude v jejich 
případě možné učinit dobrovolný opt-in 
do režimu ZISIF.  
 
Zpozornět bychom měli i u koncernů. 
Pokud je totiž investorem fondu 
výlučně osoba, jež tvoří s fondem 
koncern, nemůžeme podle ZISIF 
hovořit o investičním fondu, a využít 
tedy specifické úpravy fondového 
investování. Přistoupí-li však investor, 
který není ze skupiny, investiční fond již 
založit můžeme.  

Kolektivní  
investování:  
        rok poté

Z návrhu novely ZISIF vybíráme: 
 

•  Tzv. family office vehicles se mohou dobrovolně podřídit ZISIF

•  Odpovědnost a činnosti vykonávané administrátorem jsou upřesněny

•  Podrobnější pravidla pro vytvoření korporátní struktury nesamosprávného  
    SICAV (akciové společnosti s proměnným základním kapitálem) 

•  Nová úprava pro SICAR (komanditní společnost na investiční listy)

•  Povinná likvidace nesamosprávného fondu v případě potíží  
    obhospodařovatele

•  Zkrácení lhůty pro rozhodnutí ČNB o zápisu nesamosprávného investičního  
    fondu

•  Rozšíření možností způsobů určení úplaty za obhospodařování

•  Definice tzv. private placementu pro účely nabízení investičních fondů  
    (max. 20 osob)

•  Možnost obhospodařovatele vykonávat činnosti obdobné investičním  
    službám v rámci pasu AIFMD
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Veřejnost vs. kvalifikovaní 
investoři

Se ZISIF došlo terminologicky 
k rozdělení fondů na dvě základní 
kategorie:   
a) fondy kolektivního investování 
     (pro veřejnost),

b) fondy kvalifikovaných investorů. 

V návaznosti na toto rozčlenění byla 
výrazněji odstupňována regulace. 

a) Fondy kolektivního 
investování

U tzv. standardních fondů kolektivního 
investování (tj. pokud splňují požadavky 
směrnice UCITS) došlo k harmonizaci 
pravidel jejich fungování v celé EU již 
před účinností ZISIF. Do standardního 
fondu může investovat každý 
a díky unijnímu pasportu je můžeme 
jednoduše spravovat a nabízet 
i v jiném členském státě EU. 
Za účelem ochrany investorů jsou však 
pro tyto fondy povoleny jen některé 
právní formy a vymezena likvidní aktiva, 
do kterých lze investovat. Dále jsou 
stanoveny striktní investiční limity 
a pravidla pro rozložení rizik. Investor 
standardního fondu musí mít vždy 
právo na zpětný odkup cenných papírů 
fondem. 

Pokud chceme veřejnosti zprostředkovat 
investice i do jiných než likvidních 
aktiv, např. do nemovitostí, je nezbytné 
vytvořit tzv. speciální fond kolektivního 
investování. Pravidla fungování 
speciálních fondů si každý členský stát 
EU stanovil sám, na jednotnou úpravu se 
proto nelze spolehnout. 

b) Fondy kvalifikovaných 
investorů

Regulace fondů kvalifikovaných investorů 
je mírnější, omezení stanovená ZISIF však 
mohou i tak překvapit. Kvalifikovanými 
investory jsou zejména institucionální 
investoři (banky, penzijní společnosti, 
obchodníci s cennými papíry atd.) nebo 
osoby investující alespoň částku  
125 000 eur do fondů spravovaných 
stejným obhospodařovatelem, pokud 
zároveň prohlásí, že si uvědomují rizika 
spojená s investováním do fondu. 

I pro fondy kvalifikovaných investorů 
platí povinnost dodržovat investiční limity 
a rozkládat rizika. Pro dodržení stanovených 
limitů je nezbytné diverzifikovat portfolio 
a investovat nejvýše 35 procent majetku 
fondu do konkrétního aktiva. Povinnosti 
diverzifikace se můžeme vyhnout, pokud 
dosáhneme určité výše fondového kapitálu 
a zároveň stanoveného počtu investorů. 
Za tímto účelem stanovil regulátor 
poměrně exotický vzorec: 

Po několika 
kotrmelcích ve 

vývoji koncepce 
zdanění fondů 
se zdá, že se 

zrodila varianta 
zákona o daních 

z příjmů, která 
projde legislativním 

procesem  
a zřejmě i nabude 

účinnosti.

“

Kolik je potřeba fondového majetku a kvalifikovaných investorů,  
aby mohla být ve fondu pouze jedna nemovitost?

 

Znění § 93 odst. 3 nařízení vlády č. 243/2013 Sb.: „Pro fond kvalifikovaných investorů, u něhož číslo 
představující hodnotu jeho majetku vyjádřenou v milionech eur není nižší než 10 a současně je vyšší 
než podíl 174 a páté odmocniny čtvrté mocniny počtu kvalifikovaných investorů tohoto fondu,  
se stanovené investiční limity uplatní pouze, nevyplývá-li ze statutu fondu něco jiného.“ 
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  2          99,94        2757,84 

  3          72,25        1993,74 

  4          57,40        1583,95 

  5          48,01        1324,84 

  6          41,50        1145,19 

  7          36,68        1012,18 

  8          32,97          909,81 

  9          30,00          827,85 

10          27,58          761,07 

11          25,55          705,05 

12          23,83          657,59 

13          22,36           617,02 

14          21,07          581,43 

15          19,94          550,24 

16          18,93           522,37 

17          18,04           497,81 

18          17,23           475,46 

19          16,50           455,32 

20          15,84           437,10 

21          15,23           420,27 

22          14,68           405,09 

23          14,16           390,75 

24          13,69           377,78 

25          13,25           365,63 

26          12,84           354,32 

27          12,46           343,83 

28          12,10           333,90 

29          11,77           324,79 

30          11,45           315,96

31          11,15           307,68

32          10,88           300,23

33          10,61           292,78

34          10,36           285,88

35          10,12           279,26  
36 a více          10,00           275,95

Nové právní formy a jejich 
flexibilita 
Do srpna 2013 bylo možné vytvářet pouze 
podílový fond či investiční fond, který měl 
právní formu akciové společnosti. ZISIF 
využitelné právní formy investičních fondů 
značně rozšířil. Do investiční struktury 
tak lze zapojit standardní korporáty 
jako s.r.o., k.s. či a.s., ale i jejich 
speciální investiční podoby SICAV 
a SICAR. Ty pro české právo představují 
novinku, v zahraničí však patří mezi 
oblíbené a hojně využívané nástroje. První 
vlaštovky v podobě SICAV již byly ČNB 
zaregistrovány. Nadále zůstává možnost 
vytvořit otevřený či uzavřený podílový 
fond a nově může být investičním fondem 
také svěřenský fond. Investiční fond 
můžeme založit i jako družstvo nebo 
evropské družstvo. 

Převrat ve zdanění? 
V minulých několika letech se opakovaně 
objevovaly návrhy novel zákona o daních 
z příjmů 1, které mířily na zdanění 
investičních fondů a měly za cíl jeho 
výhodnost radikálně omezit. Jedna 
z variant se dokonce dostala až do sbírky 
zákonů (!). Než ale tato novela nabude 
účinnosti (mělo se tak stát od 1. ledna 
2015), je zde další změna. Po několika 
kotrmelcích ve vývoji koncepce zdanění 
fondů se nyní zdá, že se zrodila varianta, 
která projde legislativním procesem 
a možná i nabude účinnosti. Slovo 
možná je zde na místě, protože v době 

SICAV – Akciová společnost  
s proměnným základním kapitálem 

 •  Výše kapitálu se mění v závislosti  
     na vydávání/odkupech investičních  
     akcií bez nutnosti dalších  
     formálních korporátních kroků  

 •  Samosprávná i nesamosprávná  
     struktura  

 •  Lze flexibilně vytvářet podfondy  
     s různou investiční strategií  

 •  Otevřená forma – akcionáři mají  
     právo na odkup akcií  

 •  Lze vytvářet více druhů akcií  
     s různými právy a povinnostmi

SICAR – Komanditní společnost na 
investiční listy 

 •  Vhodné pro tzv. private equity fondy  

 •  Kombinují neomezené a omezené  
      ručení investorů  

 •  Investiční listy lze snadno převést

vzniku tohoto textu byl nový způsob 
zdanění ve fázi po schválení Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu. Zbývá tedy ještě 
jeho schválení Senátem a následný podpis 
prezidentem.  

Pro všechny investiční fondy podle ZISIF 
v současné době platí speciální sazba  
daně z příjmů právnických osob ve výši  
5 procent (standardní sazba je 19 procent). 
Co se stane, když bude navržená změna 
schválena? 

Zvýhodněná pětiprocentní daňová sazba 
by platila pouze pro skupinu fondů, 
které vyhoví nově navržené definici tzv. 
základního investičního fondu. Kvalifikovaly 
by se pouze následující fondy:

•  všechny otevřené podílové fondy,

•  jiné investiční fondy podle ZISIF, pouze  
    pokud vyhoví jedné z následujících  
    podmínek:

    •  akcie nebo podílové listy fondu jsou  
        přijaty k obchodování na evropském  
        regulovaném trhu, nebo

    •  fond (včetně podfondu SICAVu)  
         investuje v souladu se svým statutem 
         více než 90 procent hodnoty svého  
         majetku do vybraných typů aktiv.  
         Povoleny jsou zejména investiční  
         cenné papíry, cenné papíry vydané  
         jiným investičním (i zahraničním)  
         fondem, účasti v kapitálových  
         obchodních společnostech, nástroje  
         peněžního trhu, finanční deriváty   
         podle ZISIF, depozita, úvěry,  
         zápůjčky). Naopak nevyhovující jsou  
         např. nemovitosti.

•  obdobné zahraniční fondy z EU a EHP.

Například fondy, které investují do přímé 
držby nemovitostí a nejsou otevřeným 
podílovým fondem, ani nejsou přijaty 
k obchodování, by od roku 2015 podléhaly 
zdanění jako standardní korporace.

Pozitivní naopak je, že pro investiční fondy 
by měla být zachována stávající možnost 
uplatnit osvobození podílů na zisku, které 
plynou od dceřiných společností, a příjmů 
z prodeje podílů v těchto společnostech 2.  
Totéž platí pro podíly na zisku vyplácené 
fondem a příjem z prodeje podílů 
ve fondu.

Navržená novela by sektor fondů zasáhla 
poměrně tvrdě. Budeme tedy s napětím 
očekávat, jak legislativní proces dopadne 
tentokrát. Projde, nebo neprojde?

Počet  
Investorů

Minimální 
výše majetku 
(v milionech 

EUR)

Minimální výše 
majetku  

(v milionech CZK; 
dle kurzu 27,595 

CZK/EUR)

 
1 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 
2 

Pokud fond i dceřiná společnost mají vyhovující právní formu (a.s., s.r.o. a družstvo) a jsou splněny další zákonné  
    podmínky, zejména držba alespoň desetiprocentního podílu po dobu nejméně 12 měsíců.
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Jak řídí rizika  
podvodného 
jednání čeští  
poskytovatelé finančních     
služeb?

 
 
      



Počátkem roku 2013 
začala KPMG ve 
střední a východní 
Evropě využívat 
nástroj pro hodnocení 
strategií řízení rizika 
podvodného jednání. 
Zajímá vás, jak efektivní 
jsou vnitrofiremní 
kontrolní procesy 
českých poskytovatelů 
finančních služeb ve 
vztahu k podvodnému 
jednání?
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S pomocí nástroje FMSAT  
(Fraud Risk Management  
Strategy Assessment Tool), 

který spustila společnost KPMG 
ve střední a východní Evropě, proběhla 
v uplynulých dvou letech hodnocení 
strategie řízení rizika podvodného jednání 
u 34 poskytovatelů finančních služeb 
z řad bank, pojišťoven a leasingových 
společností. Šest subjektů bylo z České 
republiky, ostatních 28 z regionu střední  
a východní Evropy (CEE).  

Přestože celkově hodnotili respondenti 
efektivitu systému prevence 
a odhalování podvodného jednání kladně, 
nedostatky v procesu prověřování 
zaměstnanců a obchodních partnerů 
a provozování systému utajeného 
nahlašování podvodného jednání 
by mohly firmám bránit prevenci 
podvodného jednání či jeho včasné 
identifikaci.

Střet zájmů                   50,0  

Odcizení hotovosti                  47,1 

Neoprávněné zveřejňování údajů či nedostatečná míra jejich zveřejňování        41,2 

Krádež majetku (fyzického i v elektronické podobě)               32,4 

Praní špinavých peněz                  29,4 

Zpronevěra hotovosti / platebních karet atd.               29,4 

Zcizení identity                   26,5 

Zneužití pravomocí/postavení                 26,5 

Podvodné výdaje a podvodné náhrady                23,5 

Nepotismus                   20,6

Formy podvodného jednání      v %

10 forem nejčastějšího podvodného jednání z pohledu poskytovatelů  
finančních služeb
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Omezení posouzení 
Respondenti z řad vedoucích pracovníků 
odpovídali výhradně formou dotazníků a 
hloubkové rozhovory nebyly aplikovány. 
Vzhledem k tomu, že mnoho dotázaných 
zodpovídá za řízení problematiky, která 
s podvodným jednáním souvisí, mohli 
mít tendenci zdůrazňovat silné stránky 
svých podniků a naopak potlačovat jejich 
slabiny. Svou roli mohly hrát i kulturní 
rozdíly, a to nejen mezi jednotlivými 
společnostmi, ale i zeměmi. 
 
Samo posouzení nemělo za cíl provést 
audit strategie řízení rizika podvodného 
jednání společností, nýbrž spočívalo v 
její interpretaci zaměstnanci KPMG CEE 
a v sebehodnocení ze strany vedení 
společnosti a srovnání s mezinárodními 
doporučovanými postupy. Omezený 
počet respondentů pak neumožňoval 
vyvozovat statistické závěry. 
 

Metodika pro řízení rizika 
podvodného jednání 
KPMG…

… vychází z mezinárodních 
doporučovaných postupů, ale i našich 
lokálních i mezinárodních zkušeností 
s prací pro klienty na poli boje proti 
podvodnému jednání a korupci. 
Primárně se zaměřujeme na:

•  předcházení podvodům, korupci  
    a dalším pochybením,  

•  odhalování podvodného jednání,  
     korupce a dalších pochybení,  

•  vhodnou reakci, včetně nápravy  
     s cílem napravit případnou újmu  
     či ohrožení, pokud k podvodu,  
     korupci či jinému pochybení dojde.

Model FMSAT se zaměřuje na uvedené 
oblasti a poskytuje vodítko, do jaké míry 
dotazovaná společnost doporučené 
postupy sleduje.

Hodnocení vychází z odpovědí 
zaměstnanců na konkrétní otázky. 
Hodnoty přiřazené jednotlivým stupňům 
hodnocení strategie pro řízení rizika 
podvodného jednání uvádíme zde:

•  Všichni respondenti význam pravidel pro ohlašování podvodného jednání  
     uznávají: převážná většina respondentů uvedla, že taková pravidla zavedena má. 
     Zástupci některých bank a pojišťoven v České republice, kteří se dotazování  
     zúčastnili, ovšem uvedli, že mechanismus na utajené ohlašování podvodného  
     jednání u nich nebyl zaveden. Nefunkčnost mechanismu na utajené ohlašování  
     podvodného jednání by ztížila odhalení podvodů, jejichž skutková podstata je  
     konflikt zájmů, zneužití pravomocí anebo nepotismus.

Efektivita systému předcházení podvodům a reakce na zjištěné případy podvodného 
jednání celkově vycházely s kladným hodnocením. Respondenti v České republice 
spatřovali hlavní nedostatky v:

•  způsobu dokumentace prověřování zaměstnanců, 

•  fungování systémů utajeného ohlášení podvodného jednání,

•  využití procesů následného šetření po odhalení podvodného jednání za účelem  
     zlepšení kontrol zaměřených na odhalení  případného podvodného jednání,

•  zajišťování elektronických dat pro účely šetření,

•  nezávislosti útvaru provádějícího šetření.

Oblasti, jimž doporučujeme věnovat pozornost

Z odpovědí 34 společností vyplynuly mezi poskytovateli finančních služeb v České 
republice a ostatních zemích regionu následující rozdíly:

Prevence 

•  České subjekty prověřují své zaměstnance před přijetím do zaměstnání méně  
     často než jejich protějšky z ostatních zemí střední a východní Evropy, proces však  
     není konzistentně zdokumentován, o uplatněných postupech tak chybí podklady.

Celkové hodnocení a hlavní nedostatky v ČR

Na základě součtu bodů, kterého respondenti dosáhli u skupin otázek, bylo jejich 
celkové hodnocení vypočteno následujícím způsobem:

Výrazně pozitivní obraz 

Celkem pozitivní obraz 

Celkem negativní obraz 

Výrazně negativní obraz 

              Průměr ČR        Průměr zemí regionu CEE

Popis                          Průměr ČR       Průměr zemí  
                   regionu CEE

Prevence podvodů

1. Komplexní prověrka zaměstnance před nástupem

Odhalování podvodů

2. Zdokumentovaný postup prověrky 

Reakce na podvody

Odhalování 

•  Všichni poskytovatelé finančních služeb v regionu CEE odpověděli, že analýzu dat  
     v rámci svých datových systémů provádějí proatkivně i reaktivně, aby zjistili jakékoliv  
     případy podvodného jednání nebo nesrovnalosti. Vnímání efektivity automatizovaného  
     systému na odhalování podvodného jednání se u respondentů příliš nelišilo. Odpovědi  
     se pohybovaly v rozmezí od „velmi účinný“ po „průměrně účinný“.

Popis                          Průměr ČR       Průměr zemí  
                   regionu CEE

1. Využití proaktivní analýzy dat

2. Využití reaktivní analýzy dat

3. Účinnost automatizovaných systémů  
      odhalování podvodů

Popis
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Reakce  

•  Čeští poskytovatelé finančních služeb si na rozdíl od svých protějšků v zemích  
     regionu CEE méně často objednávají nezávislé posouzení své schopnosti  
     reagovat na podvodné jednání.   

•  Většina respondentů z České republiky pochybuje anebo si není vědoma, jestli  
     banky dokážou zabezpečit své údaje v případě podvodu či jiného nepoctivého jednání.  

•  Respondenti některých dotazovaných společností si nebyli jistí, jestli interní audit  

    či oddělení vnitřního šetření je nezávislé.

  

•  Dotazovaní poskytovatelé finančních služeb analýzu trendů v oblasti podvodného  
    jednání evidentně provádějí zřídka. To jim ale může bránit soustředit se na  
    odhalování těch forem podvodného jednání, které se v minulosti vyskytly častěji,  
    či na předcházení těmto formám podvodů. 

Popis                          Průměr ČR       Průměr zemí  
                   regionu CEE

Popis                          Průměr ČR       Průměr zemí  
                   regionu CEE

Popis                            Průměr ČR     Průměr zemí  
                   regionu CEE

1. Povědomí o tendenci zavádět kanály pro důvěrné  
     oznamování podvodného jednání

1. Prověření kontrolních mechanismů  
    po odhalení podvodného jednání

1. Nezávislá kontrolní funkce pověřená  
     představenstvem na prošetření podvodů

2. Směrnice na oznamování podvodného jednání

2. Analýza trendů skutkové podstaty podvodů

2. Postupy pro zajištění elektronických důkazů

3. Zveřejněný formální mechanismus oznamování  
      případů podvodného jednání 

3. Četnost analýzy trendů

3. Nezávislé posouzení schopnosti reagovat

4. Existence mechanismu na oznamování případů  
     podvodného jednání

4. Schopnost předvídat rozsah podvodného jednání

4. Zodpovědnost za vedení vyšetřování a zajištění důkazů

5. Mechanismus oznamování případů podvodného  
      jednání spravuje externí dodavatel

5. Útvar, který provádí šetření

6. Zdokumentovaný postup šetření

7. Pravidla jednání stanoví sankce za podvodné jednání

8. Neohlášená šetření podvodného jednání

Své zaměstnance 
prověřují české 

subjekty před přijetím 
do zaměstnání méně 

často než jejich 
protějšky z ostatních 

zemí střední  
a východní Evropy.

“

Maroš Holodňák
Director

Forenzní služby
T: +420 222 123 721

E: mholodnak@kpmg.cz 
 



26 / Horizonty / listopad 2014

Nejlepší  
banka  
a pojišťovna 2014   
Již pošesté rozhodovala čísla

V září se konalo slavnostní vyhlášení šestého ročníku 
Cen Hospodářských novin, Nejlepší banky 2014 
a Nejlepší pojišťovny 2014, a KPMG Česká republika 
byla opět partnerem tohoto tradičního výzkumu, který 
si již vydobyl své místo na trhu a těší se rostoucímu 
zájmu odborné i laické veřejnosti. 

Tomáš Potměšil
Manager
Management Consulting
T: +420 222 123 969
E: tpotmesil@kpmg.cz 
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Základem jsou objektivní data 
Mezi bankami působícími na českém 
trhu letos zvítězila Komerční banka, 
v neživotním pojištění získala první 
místo Česká pojišťovna, v životním pak 
Komerční pojišťovna. O jejich vítězství 
v náročné konkurenci předních finančních 
domů působících na českém trhu 
rozhodlo komplexní hodnocení založené 
na kombinaci základních ekonomických 
ukazatelů s hlediskem šíře a kvality služeb 
pro klienty.  
 
Výzkum realizovaný společností Datank 
vychází z výročních zpráv soutěžících 
institucí, ze sazebníků na jejich webových 
stránkách a z on-line kalkulaček. Analytici 
sledují hospodářské výsledky, které 

dokládají finanční stabilitu společnosti, 
cenové parametry, šíři produktové nabídky, 
dostupnost, e-mailovou, telefonickou 
i osobní komunikaci na pobočce a celkový 
přístup ke klientovi. Součástí je i mystery 
shopping, který zjišťuje například kvalitu 
komunikace pracovníků bank a pojišťoven. 
O vítězi tak rozhodují stovky objektivních 
dat a ukazatelů. 
 
Hlas veřejnosti se počítá 
Do hodnocení může částečně vstupovat 
i široká veřejnost, a to v samostatných 
kategoriích Bankovní inovátor a Pojišťovací 
inovátor. V on-line hlasování letos zvítězila 
Fio banka, mezi pojišťovnami pak Allianz 
pojišťovna. „Pojišťovny dále vylepšují 
a zdokonalují své produkty, aby byly pro 

spotřebitele stále atraktivnější: krytím 
širší škály rizik, dodatečnými výhodami, 
snazším přístupem díky technologiím. 
Tento rok mě zvláště překvapily 
investice do poskytování nadstandardní 
péče ve zdravotnictví a rostoucí krytí 
v případě pojištění invalidity či vážných 
onemocnění. Věřím, že pojišťovny budou 
hrát klíčovou roli v doplnění standardního 
zdravotního pojištění, a očekávám, že 
budeme svědky jejich větší inovativnosti 
v této oblasti,“ uvedl k letošním 
nominacím Roger Gascoigne, Partner 
odpovědný za služby pro pojišťovnictví 
v KPMG Česká republika. 
 
Motivace k zlepšování služeb 
Kombinace objektivních ukazatelů 
s pohledem klientů z výzkumu Nejlepší 
banka a Nejlepší pojišťovna dělá jediný 
takto komplexní žebříček na českém 
trhu. A je i jedním z důvodů, proč si ho 
cení Zdeněk Tůma, Partner odpovědný 
za služby pro finanční sektor v KPMG 
Česká republika: „Nejlepší banka 
a Nejlepší pojišťovna díky jasnému 
a na číslech založenému hodnocení 
nabízejí finančním institucím relevantní 
přehled o jejich pozici na trhu. Klientské 
hledisko jim pak poskytuje cennou 
zpětnou vazbu. Hodnocené banky 
a pojišťovny tak získají konkrétní 
východiska pro další zlepšování svých 
služeb – a právě v tom spatřuji největší 
přínos výzkumu.“ 

VÝSLEDKY VÝZKUMU NEJLEPŠÍ BANKA 2014 A NEJLEPŠÍ POJIŠŤOVNA 2014

NEJLEPŠÍ BANKA 2014 

1. Komerční banka
2. ČSOB 
3. UniCredit Bank

KLIENTSKY NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ BANKA 2014 

1. Equa Bank
2. Sberbank 
3. UniCredit Bank

BANKOVNÍ INOVÁTOR 2014 

1. Fio banka – Fio účet zdarma v 15 měnách s výhodnými platbami a funkcí API 2.0

NEJLEPŠÍ ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA 2014 

1. Komerční pojišťovna 
2. Česká podnikatelská pojišťovna
3. AEGON Pojišťovna

KLIENTSKY NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA 2014 

1. Generali Pojišťovna
2. Komerční pojišťovna 
3. Česká podnikatelská pojišťovna

NEJLEPŠÍ NEŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA 2014 

1. Česká pojišťovna 
2. Kooperativa pojišťovna
3. Allianz pojišťovna

KLIENTSKY NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ NEŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA 2014 

1. Česká pojišťovna 
2. Kooperativa pojišťovna
3. Generali Pojišťovna

POJIŠŤOVACÍ INOVÁTOR 2014 

1. Allianz pojišťovna – Garance NEJvyššího plnění



Horizonty
Stáhněte si aktuální číslo do vašeho tabletu    
 
Inspirace pro váš byznys stále po ruce
 
 

Horizonty

Archiv Horizontů i odkazy na mobilní verze naleznete na naší webové stránce  
 

www.kpmg.com/CZ/Horizonty

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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