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Abstrakt 

Tato bakalářská práce analyzuje vliv vývoje hospodářského cyklu na pojistný trh  

v České republice a Německu a částečně je i srovnává. V první části práce popisuje důležitá 

východiska, stanovuje konkrétní cíle práce a definuje základní pojmy z oblasti pojišťovnictví 

a z oblasti makroekonomie, konkrétně problematiky hospodářského cyklu a HDP. Dále je 

na základě statistických dat popsán vývoj na českém pojistném trhu i částečně německém 

pojistném trhu a v jistých bodech i provádí komparace České republiku s Německem. V 

neposlední řadě se práce věnuje pojištěnosti a faktorům, které ji ovlivňují. Práce je zaměřena 

především na zkoumání závislosti pojištěnosti na vývoji hrubého domácího produktu a to 

jak v České republice, tak i v Německu. 

 

Abstract 

This thesis analyzes the impact of the economic cycle on the insurance market in the Czech 

Republic and Germany and partly also it compares this markets. In the first part of thesis is 

describes the most important basis, sets out specific goals and defines the basic terms of 

insurance and macroeconomics, namely the issue of the economic cycle and GDP. 

Furthermore, on the basis of statistical data described the development of the Czech 

insurance market and partly German insurance market and in certain points performs 

comparison of Czech Republic and Germany. Finally, the thesis analyzes insurance and 

factors affecting it. Work has focused primarily on exploring insurance depending on the 

development of gross domestic product in both the Czech Republic and Germany. 

 

Klíčová slova 

Hrubý domácí produkt (HDP), předepsané hrubé pojistné, hospodářský cyklus, ukazatelé 

pojistného trhu. 
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ÚVOD  
 

Tato práce se zaměřuje na analýzu vlivu hospodářského cyklu na vývoj pojišťovnictví 

v České republice a v Německu. Německo je naším sousedem a současně jde o nejvyspělejší 

ekonomiku v rámci Evropské unie (dále jen EU), proto se práce zaměřuje jak na domácí trh, 

tak na porovnání kontextu s vývojem německého pojistného trhu.  

Východiskem pro zaměření této práce je skutečnost, že na pojistných trzích globálně dochází 

v poslední dekádě k zásadním změnám. Evropské i světové pojišťovnictví v posledních 

několika letech prožívá dramatickou situaci.  

V první kapitole popisuji východiska a teoretické aspekty v návaznosti na analyzované 

oblasti (hospodářského cyklu a pojistných trhů).  

V následující, druhé kapitole, postupně charakterizuji a analyzuji pojistné trhy jmenovaných 

států (Česká republika a Německo) s využitím grafů a tabulek pro lepší pochopení dané 

problematiky. Dále budu zkoumat a měřit závislost ukazatele hrubý předpis pojistného na 

vývoji hrubého domácího produktu České republiky a Německa. V neposlední řadě popíši i 

možný dopad hospodářského cyklu na ekonomickou situaci pojišťoven. 

Na závěr, ve třetí kapitole provedu možné predikce dalšího vývoje v rámci zkoumané oblasti 

z pohledu předepsaného pojistného i poměru mezi životním a neživotním pojištěním. 

Vyhodnotím trendy vývoje pojistných trhů jak v České republice, tak v Německu a pokusím 

se navrhnout možná řešení.  
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CÍLE PRÁCE 
 

Tato bakalářské práci se věnuje studii vývoje pojišťovnictví v návaznosti na vývoji 

hospodářského cyklu daných států. Je zaměřena na analýzu současného trendu v této oblasti 

a predikci možného budoucí vývoje. 

Hlavním cílem této práce je na základě analýzy vyhodnotit vliv hospodářského cyklu na 

vývoj pojišťovnictví v České republice a v Německu. 

Dílčím cílem je možný dopad hospodářského cyklu na ekonomickou situaci jednotlivých 

pojišťoven.  

S prvním dílčím cílem se váže i druhý a tedy: stanovení predikce možného vývoje 

pojišťovnictví z pohledu předepsaného pojistného a poměru mezi životním a neživotním 

pojištěním.  

Pro zpracování dat je využita metodu analýzy a deskripce, pro hlubší pochopení daného 

tématu i metoda komparace a regrese. 
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METODIKA 
 

Tato bakalářská práce začíná nejdříve vymezením problému sektoru pojišťovnictví 

v posledních letech. Přímo navazuje na teoretická východiska práce, včetně vysvětlení 

pojmů v rámci pojišťovnictví a hospodářského cyklu. Dále se zabývá ukazateli úrovně 

věcného pojištění pro lepší pochopení fungování pojistného sektoru. V závěru první kapitoly 

popisuje základní údaje pojistných trhů v České republice a Německu. 

V rámci praktické části práce analyzuje vliv hospodářského cyklu na vývoj pojišťovnictví 

pomocí HDP a předepsaného pojistného daného státu. Nejdříve se soustředí na vývoj, tempo 

a trend pojištění, poté na rozdělení celku na menší části. Navazuje měřením možné závislosti 

předepsaného pojistného na HDP pomocí lineární regrese včetně výpočtu a komparace 

závislosti České republiky a Německa. 

Lineární regresy je v tomto případě zvolena z důvodu prozkoumání vztahu mezi dvěma 

veličinami, kde jedna je nezávisle proměnná a má řídit druhou veličinu. Samozřejmě za 

předpokladu, že obě veličiny jsou spojité. Pro srovnání zjištěných údajů a křivek vývoje, se 

bude pracovat s meziročním srovnáním v procentuální hodnotě. Díky této úpravě můžeme 

vyloučit faktor významného rozdílu ve velikosti trhů daných států. 

Pro zpracování dat bude využit software MS Excel, kde budou zadány vstupní hodnoty a 

vypočítáme si regresní koeficienty pomocí funkce =LINREGRESE(y1:yn;x1:xn). S pomocí 

metody nejmenších čtverců. (9) 

V třetí kapitole se práce věnuje predikci možného vývoje pojišťovnictví z pohledu 

předepsaného pojistného a poměru mezi životním a neživotním pojištění s komentářem k 

jednotlivým státům. V návaznosti na predikci jsou uvedeny i vlastní návrhy řešení dané 

situace z pohledu pojišťoven.  

V závěru se nachází shrnutí a interpretace zjištěných poznatků ze tří předešlých kapitol. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST  
1.1 Vymezení problému   

Pojistné trhy se v posledních několika letech jeví jako nejslabší článek finančních trhů a 

projevují se silnou rozkolísaností. Oproti předchozím dekádám, kdy se pojišťovnictví 

chovalo poměrně standardně a dá se říci, že kopírovalo vývojovou ekonomickou křivku, se 

sektor komerčního pojišťovnictví v současnosti potýká s problémy se svou aktuální 

kapitálovou vybaveností. Tento stav se promítá i do vztahů mezi pojišťovnami a jejich 

klienty.  

Jedním z důležitých aspektů, které ovlivňují tento aktuální stav, je i vysoká míra nárůstu 

pojištěného „bohatství“ západního světa a technologický pokrok. Další důvody, které 

významně ovlivňují vývojové trendy na pojistných trzích, jsou zejména tyto (1): 

- Splasknutí cenové bubliny na kapitálových trzích, zejména dotcom společností. 

V druhé polovině devadesátých let minulého století. Předchozí stav umožnil 

pojišťovnám realizovat vysoké zisky z operací na finančním, zejména kapitálovém 

trhu a tím i v konkurenčním boji stlačit tarify pojistného, tzv. cashflow underwriting, 

až pod samou mez postačitelnosti, což se dělo při současném rozvolnění striktnosti 

pojistných podmínek a tudíž vedlo k vyšší míře morálního hazardu a negativního 

výběru. Negativa této kontroverzní strategie se jíž na přelomu milénia projevila ve 

výsledovkách pojišťoven červenými čísly.  

- Závažné zhoršení škodních průběhů neživotních druhů pojištění z titulu velkých 

přírodních katastrof, prakticky současně se ztrátou výkonnosti kapitálových trhů. 

- Závažné změny v charakteru do té doby do pojištění bez větších problémů 

zahrnovaných rizik, znamenající v mnohém ohledu novou kvalitu nejistoty.  

Z této práce je vyčleněno zákonné sociální a zdravotní pojištění, které není předmětem 

zkoumání v rámci prováděné analýzy.  
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1.2 Teoretická východiska práce 

Tato kapitola si klade za cíl definovat základní teoretická východiska pro následující 

praktickou část práce a vysvětlit základní pojmy a specifika týkající se analyzované oblasti.  

Lidské společenství se v posledních několika dekádách výrazně změnilo. Došlo jak 

k ekonomickým změnám, tak sociálně politickým. Tyto změny přinesly vyšší potřebu 

zaměřit se na ochranu před novými riziky.  

Pojistný trh dnes tvoří součást finančního trhu a to společně s trhem kapitálovým, peněžním, 

devizovým a komoditním. Hlavním cílem těchto trhů je kumulace a přerozdělování 

finančních prostředků. Díky existenci finančních trhů dochází k převádění peněžních 

prostředků z míst s vyšší nabídkou do míst s vyšší poptávkou.  

I na pojistném trhu jsou kumulovány a přerozdělovány finanční prostředky a projevuje se 

zde tzv. princip solidarity. To znamená, že určité subjekty platící pojištění, u nichž 

k pojistnému plnění nikdy nedojde, financují subjekty, u nich k pojistným plněním dochází.   

1.2.1 Hospodářský cyklus 

Hospodářské cykly jsou výkyvy celkové ekonomické aktivity vyznačující se současnou 

expanzí nebo kontrakcí produktu ve většině sektorů ekonomiky. Hospodářský cyklus je 

opakující se nesoulad mezi potenciálním produktem a skutečným produktem národního 

hospodářství. Pokud je skutečný reálný HDP nižší než potenciální, znamená to, že národní 

hospodářství plně nevyužívá ekonomické zdroje, které má k dispozici. V takové situaci 

zpravidla vykazuje značnou míru nedobrovolné nezaměstnanosti. V situaci, kdy je reálný 

HDP vyšší než potenciální, jsou disponibilní ekonomické zdroje přetěžovány a ekonomika 

hledá cestu obnovy rovnováhy ve zvýšení míry inflace. (2) 

Průběh hospodářského cyklu lze charakterizovat čtyřmi základními fázemi:  

- expanze 
- vrchol 
- recese 
- sedlo 



Vliv hospodářského cyklu na vývoj pojišťovnictví v České republice a v Německu 

14 
 

Pokud HDP klesá po dvě po sobě jdoucí čtvrtletí, říkáme, že v ekonomice došlo k recesi. Je-

li recese zvláště hluboká, bývá označována jako deprese. Recese se vyznačuje výrazným 

poklesem agregátní poptávky, omezují se investice a roste nezaměstnanost. (2) 

Průběh hospodářského cyklu v čase může vypadat následovně (Zdroj: Vlastní zpracování):  

Obrázek 1 – Možný průběh hospodářského cyklu – všechny fáze 

 

 

Teorie cyklu 

Teorie cyklu se dají rozdělit do dvou kategorií: 

- primárně vnější 

- primárně vnitřní  

Vnější teorie nacházejí příčiny hospodářského cyklu ve výkyvech vnějších faktorů 

v ekonomice. Vnitřní teorie nacházejí příčiny uvnitř ekonomiky. Jedná se o příčiny, které 

vyvolávají tzv. sebe-generující hospodářské cykly. 

 

1) Teorie politického hospodářského cyklu 

Tato teorie je tzv. vnější teorií. Spočívá v tom, že volení zástupci mohou díky nástrojům 

monetární a fiskální politiky ovlivňovat ekonomiku tak, aby podpořili své volební výsledky. 

V praxi se to často projevuje tak, že bezprostředně po volbách se zavede tuhý úsporný režim. 

Rok před volbami se pak začne prosazovat expanzivní hospodářská politika, aby se před 

volbami získaly pozitivní politické body pro vládnoucí politickou stranu.  
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2) Teorie kombinování vnitřních a vnějších faktorů 

Tato teorie v podstatě kombinuje vnitřní a vnější teorie. Hlavním faktorem jsou investice. 

Ty ovlivňuje růst prodeje a produktu. Teorie využívá princip akcelerátoru (jako téměř 

všechny teorie hospodářského cyklu). 

3) Teorie kombinující princip akcelerátoru s modelem multiplikátoru 

Princip akcelerátoru 

Jde o teorii investičních výdajů, kdy je úroveň investic v ekonomice determinována tempem 

růstu reálného hrubého národního produktu (dále též GNP). Čisté investice jsou vysoké, 

pokud GNP roste, a nízké, pokud se GNP nemění. 

Akcelerační princip znamená, že čisté (In) investice jsou funkcí míry změny reálného 

produktu (Y).  

Interakce multiplikátoru a akcelerátoru 

Za předpokladu, že roste HDP, dojde na základě akceleračního principu k novým investicím. 

Investice pak v souladu s multiplikačním efektem podněcují další růst GNP. GNP pak má 

tendenci růstu do doby, kdy dosáhne potenciálního produktu. Následně tempo růstu GNP 

klesá, dokud se postupně nezastaví.  

Poklesem tempa růstu působí multiplikátor a akcelerátor opačně - GNP pak opět klesá do 

doby dosažení tak zvaného sedlového bodu. Protože se ale celkové investice skládají nejen 

z indukovaných investic, ale i z obnovovacích investic, slouží tyto restituční investice jako 

dolní hranice poklesu.  

Pokud tyto investice dosáhnou spodní hranice, zastaví se pokles investic i pokles GNP. Pak 

nastupují opět obnovovací investice v souladu s principem akcelerátoru a multiplikátoru. 

Dojde k novému růstu investic a tím i GNP. Celý hospodářský cyklus se tak opakuje. 

Grafické znázornění průběhu hospodářského cyklu lze vidět na obrázku č. 1.   

1.2.2 Pojištění a pojistný trh 

Pojištění je specifickým předmětem obchodu na trhu, který lze jen velmi stěží  

přirovnat k jinému trhu a lze na něj nahlížet z různých pohledů. Proto v literatuře nacházíme 

tolik rozdílných definic.  
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Pojistný trh je součást finančního trhu, jehož hlavním předmětem je specifický druh služby 

- pojištění a zajištění. Předmět plnění této specifické služby nastává  

po realizaci pojistné události. Specifikem je to, že tato pojistná událost nemusí vůbec nastat. 

K výplatě případných pojistných plnění jsou využívány finanční prostředky ve formě rezerv 

komerčních pojišťoven. Cenou této služby je tzv. pojistné a zajistné. Trh s pojištěním se 

vyznačuje jistými zákonitostmi jako je princip solidárnosti, podmíněné návratnosti a 

neekvivalentnosti. 

Vztahy tvorby, rozdělování a používání rezerv vymezují pojištění jako samostatnou 

ekonomickou kategorii. Pojištění lze definovat především jako vztahy tvorby a rozdělování 

rezerv v závislosti na riziku a používání těchto rezerv k úhradě potřeb, které jsou v 

jednotlivých případech výskytu náhodné, vcelku však odhadnutelné. Pojištění tedy funguje 

na principu a teorii tvorby rezerv pro předpokládané pojistné plnění, resp. pojistné náhrady 

v budoucnosti. (3) 

V současné době se pojistný trh velmi dynamicky rozvíjí díky obrovskému kapitálu, kterým 

disponuje. Jeho význam roste i s pokračující globalizací. Většina pojišťoven a zajišťoven je 

napojena na mezinárodní finanční trhy, což jim umožňuje realizovat obchody ve všech 

finančních centrech světa a ovlivňovat tak jejich vývoj. (3) 

Komerční pojištění lze rozdělit na životní a neživotní. V rámci životního pojištění lze 

sjednat jako důvod pojistného plnění např. dožití určitého věku, nebo určitého data 

pojištěného (např. kapitálové životní pojištění, penzijní připojištění).  

Následující schéma znázorňuje faktory, které mohou ovlivnit velikost předepsaného 

pojistného. (zdroj: vlastní zpracování) 

 
Obrázek 2 – Schéma faktorů ovlivňující velikost předepsaného pojistného 
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Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje vývoj v předepsaném pojistném, se v posledních 

letech jeví právě ekonomický vývoj. Má to svou logiku, jelikož ekonomický vývoj 

determinuje ekonomický potenciál jednotlivých ekonomických subjektů, které se o svém 

pojištění rozhodují.  

 

1.2.2 Ukazatele úrovně věcného pojistného trhu (3) 

Předmětem věcného pojistného trhu je nabídka a poptávka po pojištění a zajištění. 

Nejdůležitějšími subjekty působícími na tomto trhu jsou komerční pojišťovny. Pro účel této 

práce je velmi důležité hodnotit vývoj pojistného trhu a mít možnost porovnat ho s trhem 

jiným. To není možné bez znalostí ukazatelů úrovně pojistného trhu, které umožňují popsat 

trh, jeho rozsah, úroveň i význam. 

Ukazatele úrovně slouží obecně k hodnocení účinnosti použití zdrojů a vynaložených 

prostředků. Jejich výběr by měl obsáhnout celý trh, aby byl hodnocen komplexně a aby se 

jednalo o ukazatele používané i ve vyspělých ekonomikách.  

Dělí se na absolutní a relativní, které jsou vhodnější pro mezinárodní srovnání, protože se v 

nich neodráží velikost ekonomiky (rozloha státu, počet obyvatel, apod.). Mezi hlavní 

ukazatele, které budou podrobněji rozebrány, patří předepsané pojistné, pojistné plnění, 

škodovost, pojištěnost a koncentrace pojistného trhu. Tyto ukazatele podrobně rozebereme 

dále, nejdříve si ale definujeme další pohled na možné členění pojistného trhu. Pojistný trh 

lze také členit na trh prvotního pojištění a trh zajištění.  

 

Trh prvotního pojištění 

Tak zvaný prvopojistitel poskytne zcela novou pojistnou ochranu. Tím podstupuje zcela 

nové riziko a za něj dostává vyměřené pojistné. Žádný nový vztah mezi pojištěným a 

zajistitelem nevzniká, vzniká však mezi prvopojistitelem a zajistitelem. Část vybraného 

pojistného totiž prvopojistitel předává zajistiteli v závislosti na úrovni rizika, které mu 

podstupuje. Zajištění hraje v pojišťovnictví klíčovou a nezastupitelnou roli. Funguje na 

principu, kdy finančně nejsilnější subjekty přebírají největší rizika. Jedná se o stejný princip, 

který se vyskytuje i ve vztahu pojištěný – prvopojistitel (pojišťovna). (3) 
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Předepsané pojistné 

Předepsané pojistné je pojistné, které je stanoveno na dohodnuté pojistné období. Po odčítání 

nákladů je základem pro výpočet daně z příjmu pojišťovny. Předpis pojistného je účetní 

seznam všech položek pojistného, které se v daném časovém rozpětí (účetním období) mají 

uhradit pojišťovně.  

 

Tabulka 1 – Prvních 10 pojišťoven v ČR podle předepsaného pojistného za rok 2010 

 

Předepsané pojistné je také ukazatelem výkonnosti každé komerční pojišťovny  

za příslušné období. Předepsané pojistné lze třídit podle toho, zda se týká životního či 

neživotního pojištění. 

 

Obrázek 3 – Vývoj předepsaného pojistného v České republice v letech 1994 - 2010 
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Pojištěnost 

Pojištěnost je jedním z nejdůležitějších ukazatelů. Vyjadřuje poměr předepsaného pojistného 

k HDP v běžných cenách. Ve zjednodušené formě lze říci, že se jedná o soubor předmětů, 

majetku, osob či čehokoliv jiného, co lze v dané zemi pojistit. 

Uvádí se v procentech a vyjadřuje kapacitu pojistného trhu.  

Pojištěnost odráží schopnost trhu obsáhnout pojistný trh. Rozsah pojistného trhu určuje 

možnost pojišťování na tomto trhu. Ukazatel pojištěnosti pak vyjadřuje intenzitu pojištění 

ve společnosti.  

Vzorec pro výpočet pojištěnosti je následující: 

 

          předepsané pojistné 
     celková pojištěnost =   ---------------------------------------------- 

 hrubý domácí produkt 
 

Z tohoto vzorce lze vidět, že ukazatel pojištěnosti ovlivňuje velikost předepsaného 

pojistného a tempo růstu HDP. Z toho plyne, že čím vyšší je pojištěnost, tím lépe pro 

ekonomiku. Pojištěnost by se pak snížila, jestliže HDP roste rychleji než předepsané 

pojistné. 

Obrázek 4 – Vývoj pojištěnosti v ČR a v zemích CEA v letech 1995 - 2010 
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Pojistné plnění 

Pojistné plnění představuje peněžité plnění komerční pojišťovny klientovi po vzniku 

pojistné události na základě pojistné smlouvy. Pojistné plnění je pojišťovnou vypočítaná a 

poskytnutá část ztráty (v neživotním pojištění) nebo dohodnutá pojistná částka (v životním 

pojištění).  

Takové pojistné plnění je pojišťovna povinna pojištěnému (nebo poškozenému) poskytnout 

za pojistnou událost, která splňuje podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě resp. Podmínky 

uvedené v zákoně. Pojistné plnění se tedy poskytne, nastane-li pojistná událost. Opět lze 

tento ukazatel dělit na pojistné plnění za životní či neživotní pojištění. Důležitým rozdílem 

je, že v neživotních pojištěních není jisté, zda a kolikrát se vyskytne pojistná událost, zatímco 

u životního pojištění je jisté, že pojišťovna vyplatí pojistné plnění v každém případě (není 

jiná možnost, než že se pojištěný dožije nebo zemře). 

 
Obrázek 5 – Vývoj vyplaceného pojistného plnění v České republice v letech 1996 - 2009 

 

 

Škodovost 

Škodovost je poměr mezi výší poskytnutých pojistných plnění a výší předepsaného nebo 

přijatého pojistného. Udává se v procentech. Opět lze členit podle oblasti životního či 

neživotního pojištění. Škodovost by měla být menší než netto pojistné v procentech a 

rozhodně by neměla dosahovat 100% přijatého pojistného.  



Vliv hospodářského cyklu na vývoj pojišťovnictví v České republice a v Německu 

21 
 

V případě, že škodovost je vyšší než netto pojistné, jedná se o ekonomicky nevyrovnané 

pojištění. K zásadním změnám v ukazateli škodovosti často dochází, pokud nastanou 

nepředvídatelné události v oblasti neživotního pojištění.  

Příkladem jsou zásadní výkyvy, ke kterým došlo v letech 1997 - 1998 a dále v letech          

2002 - 2003 následkem ničivých povodní, které v těchto létech postihli Českou republiku. 

Objemy budoucího pojistného plnění se v těchto případech dají jen velmi těžce předpovídat.  

 

Obrázek 6 – Vývoj škodovosti v České republice v letech 1996 - 2009 

 

 

Doplňkové ukazatele, kterými lze sledovat pojistné trhy jsou tyto:  

- počet zaměstnanců v pojišťovnictví 

- počet vyřízených pojistných událostí 

- počet uzavřených pojistných smluv 

- počet komerčních pojišťoven 

- průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost 

- průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu 

Tyto ukazatele v práci pouze zmíníme, nebudeme se jimi podrobněji zaobírat z důvodu 

omezeného rozsahu práce a celkově jiného zaměření této práce.  
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1.2.3 Základní údaje pojistných trhů v České republice a Německu 

Český pojistný trh, vyjádřený předepsaným pojistným během let 1994 až 2010 narostl na 

více než pětinásobek. Zatímco v roce 1993 se velikost českého pojistného trhu vyjádřena 

předepsaným pojistným rovnala 22,8 mld. (4), v roce 2010 to již bylo 151,1 mld. Celkový 

nárůst za sledované období tedy představoval 563% a předepsané pojistné tak rostlo 

průměrným tempem téměř 11% ročně (10,7%). 

Poměr životního a neživotního pojištění je v České republice aktuálně na 41 % a 59 % (zdroj: 

ČAP). Pojišťovny zaznamenaly v roce 2014 propad zejména v oblasti běžně placeného 

životního pojištění, kdy roční pojistné na nově uzavřených smlouvách pokleslo o celých 14,2 

% (zdroj: ČAP).  

 

Tabulka 2 – Přehled pojistných produktů životního pojištění v České republice za rok 2011 

 

Dle tabulky výše jasně vede investiční životní pojištění, aktuálně činí 41,1 % předepsaného 

pojistného životního pojištění. Následuje pojištění pro případ dožití nebo smrti nebo dožití, 

které mělo v roce 2011 tržní podíl v životním pojištění více jak čtvrtinový (28,3 %). Ostatní 

produkty vykazují zanedbatelné hodnoty. Velmi malý podíl má pojištění kapitálové činnosti. 

Jedním z důvodů je vysoké procento stornovaných smluv u životního pojištění, kde množství 

platných smluv životního pojištění se meziročně snížilo o dvě stě tisíc. V poměru k situaci 

před 4 lety je před životními riziky pojištěno o půl milionu Čechů méně. Pojišťovnám 

nárůsty nepřinesla ani nabídka jednorázových investičních pojištění, které rovněž pokleslo 

o více než 4 %.  
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Některé pojišťovny (například ČSOB Pojišťovna) omezily nabídku tohoto pojištění a rovněž 

lidé měli v loňském roce menší zájem ukládat peníze do pojišťoven. Důvodem mohlo být 

také to, že Česká republika vydala povodňové státní dluhopisy, které přitáhly větší pozornost 

investorů, než nabídka pojišťoven.  

Je to bezesporu dobře, neboť jednorázové pojistky patří k nejméně výhodným formám 

investování. U neživotního pojištění je situace dle následující tabulky.  

 

Tabulka 3 – Přehled pojistných produktů neživotního pojištění za rok 2011 v České republice 

 

Dle tabulky výše je pojištění motorových vozidel stále nejvýznamnější položkou 

neživotního pojištění i přesto, že jeho podíl průběžně klesá, představuje za rok 2011 celkem 

43,1 % oproti 45,7% podílu v roce 2010. 

V Německu bylo tempo růstu celkového předepsaného pojistného v porovnání s ČR velmi 

stabilní a prakticky se pohybovalo v rozmezí nula až pět procent. Neživotní sektor se 

projevoval ještě stabilněji a je zajímavý poměrně výrazný pokles tempa růstu po roce 2004.  

Pokles dosáhl dna v roce 2007 a od té doby postupně mírně roste a to i v roce 2009, tedy 

době výrazného hospodářského poklesu. O poznání volatilnější je opět tempo růstu ukazatele 

v případě životního pojištění. Na německém trhu se projevil pokles tempa v letech 2007 a 

2008 až k blízkosti nuly. Naopak poměrně výrazný vzestup je poté patrný v roce 2009 (viz. 

Obrázek 10). 

Na německém trhu se projevila hospodářská krize do vývoje změn pojistného plnění za 

životní sektor značným kolísáním. V neživotním sektoru se naopak prakticky neprojevila a 

pojistné plnění stále stoupalo stabilním tempem okolo 3%. 
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Pojistné plnění v neživotním pojištění nenaznačuje žádný vztah s hospodářským cyklem ani 

v Německu a ani v České republice. U životního pojištění došlo v Německu k výraznému 

propadu pojistného plnění hlavně v roce 2008 a následnému výraznému nárůstu v roce 2009, 

zatímco v České republice plnění v tomto období rostlo, pouze se snižovalo růstové tempo.  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST  
 

2.1 Analýza vlivu hospodářského cyklu na vývoj pojišťovnictví  

 

Výchozí předpoklady pro další analýzu jsou v rámci této práce stanoveny tyto:  

- absolutní výše předepsaného pojistného se s rozvojem hospodářství zvyšuje 

- předepsané pojistné za neživotní sektor je v průběhu hospodářského cyklu stabilnější než 

předpis za sektor životní 

- výskyt pojistných událostí je až na zanedbatelné výjimky nezávislý na vývoji 

hospodářského cyklu 

V roce 2012 zaznamenala ekonomika ve většině vyspělých států pokles a západní Evropa se 

téměř znovu ocitla v recesi. Rozvíjející se trhy se s touto situací vypořádaly o něco lépe, ale 

růst omezila závislost na exportu do vyspělých ekonomik, kterému se nedařilo. Expanzní 

měnová politika drží úrokové míry na nízké úrovni. Růst nezaměstnanosti vedl ke snížení 

poptávky po životním pojištění a tak docházelo ke zvyšování podílu neživotního pojištění. 

Přijaté pojistné prošlo v posledních letech několika oscilacemi. (5)  

Role komerčního pojištění v ekonomice je nejvíce určována pomocí ukazatelů pojištěnosti. 

K nejvíce vypovídajícím ukazatelům se řadí ukazatel poměřující výši předepsaného 

pojistného s velikostí hrubého domácího produktu. Tento ukazatel celosvětově vyjadřuje 

následující tabulka.  

Tabulka 4 – Vývoj celosvětového pojistného a hrubého domácího produktu (5) 

 
* rok 2013 – předběžné výsledky v době zpracování zdrojové publikace – 6,3 % 
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Z tabulky 4 je zřejmé, že dochází v celosvětovém měřítku za roky 2010 – 2013 k poklesu 

tohoto ukazatele. To vyjadřuje současný trend poklesu kapitálové vybavenosti pojišťoven 

pro krytí pojistných událostí.  

2.1.1 Zaměření analýzy na trh v České republice 

V této kapitole provedeme analýzu ukazatele pojištěnosti tj. poměru předepsaného 

pojistného vůči HDP v běžných cenách a to se zaměřením na Českou republiku. Srovnáním 

těchto dvou křivek zjistíme, zda existuje jistá závislost mezi vývojem HDP (jako veličinou 

vyjadřující hospodářský růst) a výší předepsaného pojistného. Vývoj HDP v České republice 

je vyjádřen v následující tabulce. Pro potřeby analýzy byla zvolena časová řada v délce 

období 1995 – 2014 a to z důvodu toho, aby byla délka časové řady dostatečně průkazné pro 

případné nahodilé výkyvy. Následující tabulka byla vygenerována systémem ARAD, který 

provozuje ČNB.  

 

Tabulka 5 – Hrubý domácí produkt České republiky v letech 1995 - 2014 

Období Hrubý domácí produkt 
v běžných cenách v mil. Kč 

Zdroj: Databáze časových řad ARAD >> Statistická 
data >> Všeobecná ekonomická statistika >> 
Národní účty >> HDP >> Roční HDP >> Běžné 
ceny 

31.12.2014 4266141 
31.12.2013 4086260 
31.12.2012 4047675 
31.12.2011 4022410 
31.12.2010 3953651 
31.12.2009 3921827 
31.12.2008 4015346 
31.12.2007 3831819 
31.12.2006 3507131 
31.12.2005 3257972 
31.12.2004 3057660 
31.12.2003 2801163 
31.12.2002 2674634 
31.12.2001 2562679 
31.12.2000 2372630 
31.12.1999 2237300 
31.12.1998 2142587 
31.12.1997 1953311 
31.12.1996 1812622 
31.12.1995 1580115 
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Vývoj hrubého domácího produktu v České republice můžeme vidět na následujícím grafu 

(zdroj: ARAD, systém pro časové řady, dostupný z www.cnb.cz). Z grafu lze vidět, že vývoj hrubého 

domácího produktu byl poměrně stabilní v České republice. Ke snížení meziročního 

přírůstku došlo v roce 2008, kde zpomalení ekonomiky pokračovalo až do roku 2013. Mezi 

lety 2013 a 2014 opět došlo k zásadnímu oživení a navýšení HDP v meziročních přírůstcích 

jako před rokem 2008.  

 

Obrázek 7 – Vývoj HDP v České republice v letech 1995 – 2014 (v mil. CZK) 

 
 

V této části práce se podíváme na vývoj předepsaného pojistného v České republice, 

abychom ho mohli v následující kapitole porovnat s ukazateli hospodářského vývoje, 

v tomto případě především s ukazatelem Hrubý domácí produkt (HDP). 

Vývoj předepsaného pojistného od roku 1995 až do současnosti dle obrázku uvedeného níže 

má téměř lineární průběh s pozvolně rostoucím trendem. V oblasti neživotního pojištění 

dochází v posledním období k pozvolnému poklesu v objemu předepsaného pojistného.   
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Obrázek 8 Vývoj předepsaného pojistného v letech 1995-2011 (v mld. Kč) 

 

V roce 1996 byl (za celé sledované období) zaznamenán nejvyšší nárůst celkového 

předepsaného pojistného, které se oproti roku 1995 zvýšilo o 21,7 %. Na přelomu 20. a 21. 

století se pak z dvouciferného procentního růstu snížilo předepsané pojistné na jednociferný 

procentní nárůst.  

V dřívějším období docházelo k pravidelnému meziročnímu nárůstu, kdy až v roce 2011 

došlo k nepatrnému poklesu předepsaného pojistného. Tento pokles byl o 0,6 %, což 

vyjádřeno v absolutní veličině je 892 mil. Kč proti 2010.  

Jako důvod se jeví pokles neživotního pojištění o 1,4 %, který nebyl dostatečně 

kompenzován růstem v oblasti životního pojištění. U životního pojištění došlo pouze 

k mírnému nárůstu ve výši pouhých 0,4 % oproti roku 2010. Celkově lze ale usuzovat, že se 

investoři na pojistném trhu chovají zodpovědněji než v minulých obdobích. 

V letech 1995 až 2007 došlo k pravidelnému růstu pojistného v neživotním pojištění. 

Poměrně vysoký nárůst předepsaného pojistného v neživotním pojištění byl zaznamenán v 

letech 1997 a 1998, a to především z důvodu povodní a záplav, které v roce 1997 postihly 

Moravu. 

Mnoho investorů si následně uzavřelo pojištění majetku pro případ, že by se situace 

opakovala. Za rok 1997 se jednalo o nárůst ve výši 16,9 % (tj. 5,1 mld. Kč) a za rok 1998 o 

dalších 14,9 % (tj. necelých 5,3 mld. Kč). Další nárůst byl vykázán v roce 2003 jako reakce 

na obrovskou povodeň v roce 2002, kdy se jednalo o 500 letou povodeň, která tentokrát 
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zasáhla Čechy. Tento růst činil 14,5 % (tj. téměř 8,2 mld. Kč). Od roku 2008 dochází ke 

stagnaci předepsaného pojistného v rámci neživotního pojištění, které se v roce 2011 dostalo 

dokonce do záporných čísel. Pokles byl 1,4 %, což činí necelých 1,2 mld. Kč. 

Hlavním důvodem poklesu neživotního pojištění o 1,4 % v roce 2011 byl fakt způsobený 

poklesem u pojištění vozidel. V tomto případě se jednalo o povinné ručení, které kleslo o 

více než 8 %, a to díky klesajícímu pojistnému.  

Lze však předpokládat, že v dalších letech se již ceny pojištění vozidel snižovat nebudou. 

Pojišťovny tak budou nuceny najít novou strategii, jak přilákat další klienty. 

Následující tabulka se vyjadřuje vývoj pojištěnosti v návaznosti na vývoj HDP.  

 

Tabulka 6 – Vývoj pojištěnosti v ČR v % za období 1995 - 2011 

 

Dle údajů v tabulce č. 6 vidíme, že celková pojištěnost byla na úrovni 2,5 %. Následoval 

mírně rostoucí trend a to až do roku 2003. Tento rostoucí trend se dokonce v roce 2005 

přeměnil v postupnou stagnaci. V roce 2011 došlo v meziročním srovnání s rokem 2010 

dokonce k poklesu pojištěnosti a to o 0,2 % bodu na cílovou hodnotu 4,1 %. Tento propad 

totiž způsobil rychlejší růst HDP, kde došlo k meziročnímu růstu o 3,8 %, naproti tomu 

celkově předepsané pojistné kleslo meziročně o 0,6 %. Zde se projevila závislost pojištěnosti 

na tempu růstu HDP.   



Vliv hospodářského cyklu na vývoj pojišťovnictví v České republice a v Německu 

30 
 

2.1.2 Zaměření analýzy na trh v Německu 

Německo je největší ekonomikou v EU a druhou zemí s největším počtem obyvatel v EU. 

Německý pojistný trh s 660 pojišťovnami představuje druhý největší trh v počtu pojišťoven 

v Evropě, na prvním místě je pouze Velká Británie. To jen potvrzuje fakt, že pojišťovnictví 

ve vyspělých zemích je charakteristické vysokým počtem pojišťoven a tedy i vysokou mírou 

konkurenčních nabídek pojistných produktů.  

Ačkoli pokud se podíváme na meziroční srovnání v počtu pojišťoven, které působí na 

německém trhu, tak v roce 2006 působilo na trhu 643 pojišťoven (zdroj: BaFin Reports), což 

je o 142 pojišťoven méně, než v roce 1990, kdy bylo na německém trhu registrováno přesně 

785. Pokud se na rozdělení trhu podíváme podrobněji, působilo zde 112 čistě životních 

pojišťoven v roce 2006 oproti stavu 122 čistě životních pojišťoven v roce 1990.  

Pouze pro představu o velikosti německého trhu lze uvést, že čistě zdravotních pojišťoven 

(které primárně nejsou cílem zkoumání této práce), bylo v roce 1990 57 a v roce 2006 53.  

V roce 1994 proběhla v Německu liberalizace pojistného trhu a od té doby mohly na 

německý trh vstupovat zahraniční pojistné společnosti. Tyto společnosti byly velmi úspěšné 

při získávání svých tržních podílů a jejich vstup na německý trh byl od pojištěnců přijat 

pozitivně.  

Německý pojistný trh je pro zahraniční společnosti velmi atraktivní svým potenciálem, 

jelikož generoval v roce 2004, 189,7 miliard USD, což je o 3,9 % meziročního přírůstku za 

5 leté období mezi roky 2000 – 2004. (zdroj: Statistical Yearbook of German Insurance, 

2007.) 

Co se týče oblasti životního pojištění, tak němečtí investoři vyhledávají dlouhodobé pojistné 

produkty životního pojištění. V první polovinu roku 2007 bylo uzavřeno na německém trhu 

přes 3,5 milionu nových životních smluv. Přesto stále převažuje složka neživotní v objemu 

pojištění. Životní pojištění představuje cca 45 % podíl na trhu pojištění.  

Převážný podíl německého trhu pojištění mají velké renomované pojišťovny. Z největších 

hráčů na trhu lze jmenovat Allianz, CosmosDirekt (AMB Generali), AXA, KarstadtQuelle, 

Versicherungen AG (ERGO Versicherungsgruppe AG and Arcandor AG), HDI Direkt 

Versicherung AG (Talanx), Munich Re, Zurich, HUK24 (HUK-Coburg), DA Direkt 

Versicherung (DA – Deutsche Allgemeinne), Europa Direktversicherer and Ontos. 
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Tabulka 7 – Vývoj německého trhu životního pojištění za období 1975 – 2006  

 

 

Tabulka výše (zdroj: GDV.de, Německá asociace pojistitelů) uvádí vývoj německého trhu 

s životním pojištěním. Pro větší názornost, jsem data z tabulky výše znázornil na přehledném 

grafu, aby byl vývoj v čase přehlednější. V grafu na následující straně je uveden vývoj 

meziročního přírůstku v objemu životního pojištění v Německu.  

Z uvedeného obrázku lze vidět, že meziroční přírůstky v životním pojištění jsou 

v jednotlivých letech dosti rozdílné. To odpovídá i situaci v České republice. Křivka má 

veliké fluktuační pásmo.  

 

Obrázek 9 – Meziroční přírůstek životního pojištění v Německu v letech 1975 – 2006  
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Pokud bychom ve výše uvedeném obrázku vyjádřili dlouhodobý trend křivky, byl by jeho 

průběh mírně klesající, což naznačuje, že meziroční přírůstek životního pojištění v Německu 

má pozvolna klesající charakter a to dle časové řady za období 1975 - 2006.  

Zajímavý je následující obrázek, který popisuje vývoj celkového předepsaného pojistného 

v Německu a jeho tempa v letech 2000 – 2009. Tempo růstu předepsaného pojistného bylo 

ve srovnání s Českou republikou velmi stabilní.  

 
Obrázek 10 – Vývoj předepsaného celkového pojistného a tempa růstu v Německu za období 2000 - 2009 

 

 

Následující graf znázorňuje vývoj pojištěnosti v Německu za roky 1999 – 2008. Zatímco v 

případě ČR má pojištěnost soustavný rostoucí trend, stejný ukazatel se v případě německého 

pojistného trhu již ustálil na určité hladině, která se jenom velice mírně mění. 

 

Obrázek 11 – Vývoj pojištěnosti v Německu v letech 1999 - 2008 
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Německo má (stejně jako ČR) vyšší pojištěnost v neživotním sektor než v životním. Jedná 

se o jednu z mála výjimek vyspělých západních ekonomik. Podíl životního pojištění na 

celkovém pojistném závisí dosti na důchodovém systému dané země. 

Následující obrázek znázorňuje tempo růstu pojištěnosti na Německém trhu za období 2000 

– 2008.  

 

Obrázek 12 – Tempo růstu pojištěnosti na Německém trhu v letech 2000 – 2008 

 

 

Z výše uvedeného obrázku lze vidět rozdílný vývoj pojištěnosti u srovnávaných zemí, 

obzvláště pak za životní sektor. V České republice se trend nezměnil, jelikož pojištěnost v 

životní části pojištění měla rostoucí trend i při ekonomické recesy.  

V Německu docházelo k mírnému poklesu ukazatele již od roku 2005. Opět tedy argument 

pro uvědomělost českého trhu životního pojištění, kdy je životní pojištění stabilně poptáváno 

bez ohledu na cykličnost ekonomiky.  
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2.2 Měření možné závislosti předepsaného pojistného na vývoji HDP 

 

V této kapitole se práce zaměří již na samotné zkoumání, zda lze vysledovat závislost výše 

předepsaného pojistného na vývoji hrubého domácího produktu. Pro naši potřebu budeme 

zkoumat časovou řadu vývoje HDP a pojištěnosti za období 2003 - 2012. Jedná se o 

dostatečně dlouhou časovou řadu pro potřeby možného vypozorování, zda existuje závislost 

průběhu dvou křivek.  

V rámci této práce se budeme zabývat měřením závislosti mezi dvěma kvantitativními znaky 

neboli veličinami. Jedná se o makroekonomický ukazatel – hrubý domácí produkt (což 

definujeme jako nezávisle proměnnou - X) a ukazatel výkonnosti pojistného trhu – 

předepsané pojistné (což definujeme jako závisle proměnnou - Y). Závisle proměnnou Y 

budeme uvádět v členění dle typu podnikání pojišťoven na životní a neživotní pojišťovny a 

to pouze pro zajímavost. Pro potřeby zkoumání závislosti vývoje předepsaného pojistného 

na HDP budeme pracovat s agregovanou hodnotou – celkové pojistné.  

Námi uváděný ukazatel - předepsané hrubé pojistné - zahrnuje veškeré částky pojistného, 

které jsou splatné během účetního období podle pojistných smluv bez ohledu na skutečnost, 

že se tyto částky mohou vztahovat zcela nebo zčásti k dalšímu účetnímu období a že budou 

obsahovat mimo jiné zajišťovací pojistné přijaté od jiných pojišťoven. Níže uvedené částky 

nezahrnují daně či poplatky vybírané s pojistným. 

Definice závislosti proměnný byla realizována na základě logických znalostí souvislostí, kde 

hrubý domácí produkt, jako agregovaná makroekonomická veličina ze své podstaty řídí 

veličinu druhou. Jelikož práce se zaměřuje jak na český pojistný trh, tak na německý pojistný 

trh, bude zkoumání provedeno jak na ukazatele České republiky, tak na ukazatele Německa.  
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Zkoumání závislosti dvou veličin – metodická východiska 

Často chceme prozkoumat vztah mezi dvěma veličinami, kde jedna z nich, tzv. nezávisle 

proměnná X, má řídit druhou, tzv. závisle proměnnou Y. Předpokládá se, že obě veličiny 

jsou spojité.  

Proto na základě dat EUROSTATU byly následující vstupní hodnoty přepracovány do 

tabulky dle vlastního zpracování a následně byl namodelován graf průběhu zkoumaných 

křivek jak za Českou republiku, tak za Německo. Pro potřebu lepšího zkoumání průběhů 

křivek bylo snadnější vyjádření % meziročních přírůstků popř. úbytků a to u obou ukazatelů, 

tj. u HDP i objemu předepsaného pojistného.  

Následně uvádíme tabulky vstupních hodnot pro následující grafickou i početní analýzu 

průběhu těchto křivek (v mil. EUR). V tabulce č. 13 jsou uvedeny předpisy pojistného v ČR 

i Německu.  

 

Tabulka 8 – Hrubé předepsané pojistné (životní a neživotní pojišťovny) v letech 2003 – 2012 (v mil. EUR) 

 

 

K tabulce s údaji o celkovém předepsaném hrubém pojistném v mil. EUR přidáme v tabulce 

č. 14 údaje za HDP v mil. EUR. HDP (hrubý domácí produkt) je ukazatel ekonomické 

výkonnosti dané země. Je vyjádřen jako přidaná hodnota veškerého vyrobeného zboží a 

služeb (nutno odečíst meziprodukty, které se na přidané hodnotě nepodílejí). Pokud je 

uveden ve standardu kupní síly (PPS), stírají se rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi 

a propočet na obyvatele umožňuje srovnání výkonnosti jednotlivých ekonomik, které se liší 

svou velikostí. 
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Tabulka 9 – Hrubý domácí produkt České republiky a Německa v letech 2003 – 2012 (v mil. EUR)  

 

Prvním krokem ve zkoumání bude zakreslení dat do grafu. V řadě případů tento krok napoví 

mnohé o tom, co analyzuje tato práce:  

- Existuje vztah mezi oběma proměnnými (veličinami)?  

- Pokud ano, pak rostou či klesají obě v jednom směru, nebo jedna klesá, když druhá 

roste?  

- Je přímka vhodným modelem pro vyjádření vztahu mezi těmito dvěma veličinami? 

 

Abychom byli schopni srovnat křivky vývoje pojištění v České republice a Německu, 

budeme raději pracovat s meziročním srovnáním v % hodnotě. Tím bude vyloučen faktor 

významného rozdílu ve velikosti trhů těchto dvou zemí a tím i velikosti srovnávaných dat. 

Pro potřeby analýzy vývoje nejsou v tomto případě důležité absolutní hodnoty, ale 

meziroční změny pojistného v návaznosti na meziročních změnách vývoje HDP. Proto si 

data uvedená v předchozí tabulce upravíme do % hodnot meziročních změn v předepsaném 

hrubém pojistném (zdroj dat: Eurostat, tabulka - vlastní výpočty). 

 

Tabulka 10 – Meziroční změna v objemu hrubého předepsaného pojistného v ČR a Německu v letech 2003 – 2012 (v %) 

 

 

To samé uděláme i pro ukazatel HDP, který vyjádříme v následující tabulce v meziročních 

změnách v % hodnotách.  
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Tabulka 11- Meziroční změna v objemu hrubého domácího produktu v ČR a Německu v letech 2003 – 2012 (v %) 

 

 

Teď již můžeme přistoupit k modelaci křivek do grafické podoby. Následující graf ukazuje 

průběhy našich analyzovaných křivek.  

 

Obrázek 13 – Vývoj pojištění a HDP v ČR a Německu v letech 2003 - 2012 

 

 

Z výše uvedených průběhů křivek lze vidět, že v rámci ČR lze pozorovat jistou přímou 

závislost na vývoji HDP a hrubého předepsaného pojistného. Tato závislost se projevila 

především v roce 2009 a 2010, kdy při výrazném meziročním poklesu HDP ČR v důsledku 

recese ekonomiky došlo i k výraznému propadu meziročního přírůstku předepsaného 

pojistného. Dokonce se oba ukazatele dostali společně do červených čísel.  
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Hospodářská recese v roce 2009 se projevila v poklesu tempa růstu předepsaného pojistného. 

V absolutním vyjádření si předepsané pojistné sice svůj růst zachovalo, ale v meziročním 

srovnání došlo, jak vidíme v obrázku výše, došlo k zásadnímu poklesu.  

Na druhé straně v rámci německého trhu se tato skutečnost nepotvrzuje. Zde se ukázala 

stabilita německého pojistného trhu. Kdy při poklesu HDP Německa díky hospodářské krizi 

v roce 2009 dochází k jednomu z nejvyšších meziročních přírůstků pojištění v zemi, to 

znamená, že na pokles výkonnosti ekonomiky naopak reagoval německý pojistný trh 

navýšením objemu hrubého předepsaného pojistného ve zvýšení meziročního přírůstku.  

Zde se nabízí jako jedna z možností, která významně ovlivňuje závislost objemu 

předepsaného pojistného na změnách HDP i velikost zkoumaného trhu. Kdy lze hypoteticky 

předpokládat, že malý trh, jako je pojistný trh v ČR, reaguje na změnu poklesu výkonnosti 

ekonomicky citlivěji, než velký německý pojistný trh.  

Chceme-li se dostat dále za tuto intuitivní úroveň analýzy, je lineární regrese často 

užitečným nástrojem. Tato metoda zahrnuje proložení dat přímkou a analýzu statistických 

vlastností takovéto přímky. Pro určení nejvhodnější lineární regresní funkce je nutno 

vypočítat odhady regresních koeficientů a a b dané rovnice pro teoretickou přímku. 

Koeficienty A a B určují svojí hodnotou vlastnosti dané přímky (sklon a posun): 

A (směrnice přímky, sklon) = tg α (úhel, který svírá přímka s osou x) 

B (posun přímky) – určuje průsečík přímky s osou y 

V software MS Excel, kde máme zadány vstupní hodnoty, si vypočítáme regresní 

koeficienty pomocí funkce =LINREGRESE(y1:yn;x1:xn). Označíme si 2 libovolné vedle 

sebe ležící volné buňky. Stiskne se Ctrl + Shift + Enter a tím se vzorec rozkopíruje do obou 

značených buněk. V jedné z nich je koeficient A, ve druhé koeficient B. Regresní 

koeficienty pro zkoumání závislosti křivek X = % změny HDP a Y = % změny předpisu 

hrubého pojistného v České republice dle výpočtu v MS Excel jsou: 

A = 1,44642313  

B = -0,14 

Regresní rovnice má pak tvar:  Y = 1,4464 – 0,14 X 

Regresní koeficienty pro zkoumání závislosti křivek X = % změny HDP a Y = % změny 

předpisu hrubého pojistného v Německu dle výpočtu v MS Excel jsou: 
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A = -0,41 

B = 3,17 

Regresní rovnice má pak tvar:  Y = – 0,41 + 3,17 X 

Lineární regresní křivka, vyjadřující závislost mezi změnou HDP a výší pojistného pro 

Českou republiku vypadá následovně:  

 

Obrázek 14 – Lineární regresní křivka závislosti HDP a předpisu pojištění (ČR) 

 

 

Kladná hodnota koeficientu A indikuje přímou lineární závislost mezi proměnnými X a Y - 

přímka je stoupající.  

 

Naopak pro Německo je situace opačná. Záporná hodnota koeficientu A indikuje nepřímou 

lineární závislost mezi proměnnými X a Y - přímka je klesající. 

Lineární regresní křivka, vyjadřující závislost mezi změnou HDP a výší pojistného pro 

Německo vypadá následovně: 
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Obrázek 15 – Lineární regresní křivka závislosti HDP a předpisu pojištění (Německo) 

 

 

Důležité je posouzení spolehlivosti vyjádřené lineární závislosti. Posouzení provedeme dle 

koeficientu determinace jak pro CR, tak pro Německo. Hodnota spolehlivosti, tj. koeficient 
determinace R2, udává procento, jakým je rozptyl hodnot závisle proměnné veličiny Y 

vysvětlen změnami hodnot nezávisle proměnné veličiny X (HDP). Koeficient nabývá 

hodnot od 0 do 1. Čím je vyšší, tím je nalezený model kvalitnější. V případě lineární regrese 

je koeficient determinace roven druhé mocnin Pearsonova korelačního koeficientu = 

0,837225. 

V našem případě je hodnota R2 = 0,762 pro Českou republiku poměrně vysoká, to znamená, 

že lineární model byl vhodně zvolen. Pro Německo vychází R2 = 0,49, čímž se ukazuje, že 

zvolená lineární závislost není vhodná pro vyjádření závislosti mezi HDP a objemem 

předepsaného pojistného.  

Tato skutečnost nám potvrzuje naší hypotézu, že v případě menšího trhu, jako je pojistný trh 

v České republice, jsou reakce objemu uzavřeného pojistného na vývoji HDP dosti citlivé. 

U Německého trhu tato závislost nebyla potvrzena.   
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2.3 Možný dopad hospodářského cyklu na ekonomickou situaci 
pojišťoven  
 

Jelikož pojistný trh představuje součást finančního trhu lze říci, že vývoj hospodářského 

cyklu má dopad i na ekonomickou situaci jednotlivých pojišťoven. Jak již bylo zmíněno, tak 

ekonomická výkonnost je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují výši předepsaného 

pojistného.  

Je to dáno tím, že spotřebitelé při poklesu ekonomické výkonnosti omezují své investice a 

tudíž dochází i k poklesu nového pojistného. Někdy může docházet až k tomu, že při růstu 

nezaměstnanosti mají pojištěnci tendenci řešit výpadek svých příjmů i rušením a vyplácením 

kapitálových produktů životního pojištění. Faktory, které ovlivňují pojistný trh, se dají 

rozdělit na faktory vnější a faktory vnitřní.  

Vnitřní faktory bezprostředně souvisí s chováním subjektů pojistného trhu. Na tyto faktory 

není tato práce přímo zaměřená, ale je vhodné je alespoň zmínit. Na členění těchto vnitřních 

faktorů se můžeme dívat ze dvou pohledů – z pohledu pojistitelů a z pohledu pojistníků.  

 

Z pohledu pojistitelů jde o tyto faktory:  

- zajišťovací činnost 

- pojišťovací činnost 

- ostatní činnosti, které vykonávají pojišťovny a zajišťovny  

 

Z pohledu pojistníků jde o tyto faktory:  

- chápání významu pojištění 

- zájem o pojištění 

 

Vnější faktory jsou ty, které nás primárně zajímají pro potřeby této bakalářské práce a jsou 

spojené právě s hlavními makroekonomickými ukazateli – tj. i problematikou 

hospodářského cyklu. Tyto faktory mají primárně vliv v makroekonomickém měřítku na 

ekonomiku jako celek a proto ovlivňují i samotný pojistný trh. Tyto faktory bezprostředně 
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ovlivňují dění na pojistném trhu a pojistné subjekty je nemohou nijak ovlivnit. Jedná se v 

prvé řadě o tyto makroekonomické veličiny: 

- vývoj a objem HDP 

- vývoj inflace 

- vývoj nezaměstnanosti 

 

Do této skupiny kromě výše hlavních jmenovaných faktorů můžeme řadit i další doplňující 

faktory, které pojistitel nemůže ovlivnit:  

- počet obyvatel, jejich věková struktura, střední délka života mužů a žen 

- peněžní příjmy obyvatelstva, jejich průměrná mzda 

- objem výdajů domácností a jejich struktura 

 

Hospodářský cyklus má na vývoj předepsaného pojistného bezesporu značný vliv, obzvláště 

pak na segment životního pojištění, zatímco neživotní segment je výkyvům ekonomiky 

odolný více (6). 

Pro poměřování výkonnosti pojistného trhu považujeme za významné zabývat se vývojem 

HDP. Na následujícím obrázku můžeme vidět vývoj HDP v České republice v letech 2004 

– 2010. (zdroj: ČSÚ) 

 
Obrázek 16 – Hrubý domácí produkt v běžných cenách v letech 2004 - 2010 
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Pro přesnější představu je dobré zmínit v rámci vnějších makroekonomických údajů také 

vývoj počtu obyvatel a vývoj průměrné mzdy v české republice. Následující tabulky uvádějí 

tyto hodnoty v letech 2004 – 2010 (zdroj: ČSÚ).  
 

Tabulka 12 – Vývoj počtu obyvatel v České republice v letech 2004 - 2010 

 
 

Z tabulky výše můžeme sledovat, že trendově dochází ke stálému přírůstku tohoto ukazatele 

s průměrným meziročním přírůstkem za sledované období 2004 – 2010 ve výši 0,51 %. 

Následující tabulka ukazuje výši vývoje nominální měsíční průměrné mzdy v České 

republice (zdroj: ČSÚ). 

 

Tabulka 13 – Vývoj nominální průměrné měsíční mzdy v České republice v letech 2004 - 2010 

 
 

Z tabulky 9 lze vidět pravidelný meziroční nárůst průměrné měsíční mzdy obyvatel české 

republiky. Trendově dochází k pravidelnému nárůstu, který je v průměrné hodnotě za období 

2004 – 2010 ve výši 5,56 %. 

Pokud chceme vyhodnotit vliv hospodářského cyklu, je důležité se také podívat na situaci 

v oblasti tzv. kapitalizace pojistného trhu. Tento ukazatel nám ukáže, jaká je finanční 

kondice jednotlivých pojišťoven, jaký mají kapitál pro krytí případných rizik pojistných 

plnění dle předepsaného pojistného.  

Následující tabulka nám ukazuje, jaký je nárůst kapitálu v poměru k nárůstu předepsaného 

pojistného v absolutních hodnotách i v meziročním % vyjádření (7).  
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Tabulka 14 – Předepsané pojistné a kapitál v letech 2007 – 2010 (v mil. Kč) 

 

 

Z výše uvedené tabulky je možné vidět, že dochází k zásadnímu růstu vlastního kapitálu 

pojišťoven. V meziročním vyjádření lze vidět, že dochází k dvojnásobnému růstu vlastního 

kapitálu než výši předepsaného pojistného.  

Tím lze vidět trend, kdy pojišťovny zvyšují svůj kapitál, což je pro pojistný trh pozitivní 

aspekt, pro případ opakující se recese, kdy pojišťovny budou mít dobrou kapitálovou 

vybavenost pro krytí případných ztrát či rizik. Vysoká ziskovost pojišťovacího sektoru také 

otvírá možnost pro cenovou konkurenci, což je pozitivní faktor pro jednotlivé investory, kdy 

dochází k tlaku na snižování sazeb pojištění.  

Konečně se podíváme na ziskovost jednotlivých pojišťoven, kterou můžeme následně 

porovnat s výše uvedenými makroekonomickým ukazateli, popř. s dalšími ukazateli 

výkonnosti pojistného trhu.  

Ziskovost jednotlivých pojišťoven je uvedena v tabulce níže. Z tabulky lze vidět ziskovost 

jak českých pojišťoven, tak ziskovost pojišťoven působících na německém i světovém trhu. 

Zdrojem dat jsou jednotlivé výroční zprávy uvedených pojišťoven.  
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Tabulka 15 – Ziskovost pojišťoven na českém i světovém trhu v letech 2007 – 2010 (v mil. Kč) 

 

 

Z výše uvedené tabulky lze vidět, že ziskovost pojistného trhu v České republice je až 

dvojnásobně vyšší v porovnání s údaji významných pojišťovacích skupin působících ve 

světě.  

Zisk pojišťoven je především ovlivňován vývojem počtu a rozsahu pojistných událostí, který 

přímo ovlivňuje i celkový objem pojistného plnění. Hospodářský cyklus tak má z tohoto 

pohledu na zisk nepřímý vliv. S hospodářským růstem roste i předepsané pojistné, zvyšuje 

se tedy v absolutním vyjádření angažovanost pojišťoven v přijatých rizicích. 

Poté, co jsme uvedli makroekonomické údaje trhu a doplňkově jednotlivé ekonomické údaje 

poskytovatelů pojištění, přichází v rámci této analýzy uvedení ukazatelů výkonnosti 

pojistného trhu. Tyto ukazatele následně porovnáme s vývojem makroekonomických 

ukazatelů, popř. doplňkově provést i srovnání s vývojem ekonomické situace jednotlivých 

pojišťoven.  
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Následující tabulka uvádí objem předepsaného pojistného v České republice v letech 2006 

– 2010 a to v mil. Kč vč. vyjádření meziročních změn (zdroj: ČAP, vlastní výpočet).  

 

Tabulka 16 – Vývoj předepsaného pojistného v běžných cenách a stálých cenách roku 2006 (v mil. Kč) 

 
 

Z tabulky lze vidět, že dochází v České republice k pravidelnému meziročnímu přírůstku, 

který v průměrné hodnotě v letech 2006 – 2010 vychází na 5,78 % ročně. Na následujícím 

obrázku již konečně provedeme komparaci vývoje předepsaného pojistného a jeho tempa 

v letech 1994 – 2010.  

 

Obrázek 17 – Vývoj předepsaného pojistného a jeho tempa růstu v České republice za období 1994 - 2010 
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3 PREDIKCE A VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ   
 

3.1 Predikce možného vývoje pojišťovnictví  
Následkem neustále rostoucí provázanosti jednotlivých tržních segmentů se stále více 

vzájemně ovlivňují. Vnějších faktorů, které nějakým způsobem ovlivňují pojistný trh, je tedy 

opravdu velké množství.  

3.3.1 Predikce z pohledu předepsaného pojistného 

Abychom mohli predikovat předepsanou výši pojistného v České republice, podíváme, jak 

vypadala situace v předchozích pěti letech. Tím získáme přehled o dosavadním vývoji. 

Důležitým aspektem, který je nutné zmínit je i to, že v České republice na počátku roku 2010 

vstoupil v účinnost nový zákon o pojišťovnictví č 277/2009 sb. Tento zákon neovlivnil 

obchodní přístupy jednotlivých pojišťoven k trhu a k zákazníkům, proto je nutné říci, že 

tento vnější faktor neovlivnil nijak časovou řadu o výši pojistného, ze které při následující 

predikci vývoje vycházíme. 

3.3.2 Predikce poměru mezi životním a neživotním pojištěním  
V následující tabulce a grafu (zdroj: ČAP) vidíme vývoj poměru životního a neživotního 

pojištění v České republice za období 2010 – 2014.  

 

Tabulka 17 – Vývoj předepsaného smluvního pojistného dle metodiky ČAP 

 

 

Z údajů lze vidět, že poměry mezi složkami životního a neživotního pojištění mají v České 

republice poměrně stabilní průběhy. Nedochází k dramatických výkyvům, i když dochází 

v meziročním srovnání mezi roky 2014/2010 k poklesu neživotní složky.  
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Drobný pokles podílu neživotní složky a navýšení složky životní lze identifikovat v roce 

2012. Pokud se podíváme na tento rok, tak v celkovém měřítku se jednalo o rok, kdy se 

málem celá Evropa dostala do zásadní recese. Docházelo k poklesům výkonnosti většiny 

evropských států, které postupně vedlo až k zásadním problémům např. Řecka.  

Pokud se podíváme na tento rok z pohledu České republiky, kde recese byla díky stabilní 

České koruně poměrně úspěšně potlačována, nicméně díky velkému působení médií, bylo 

určitě rozhodování investorů touto skutečností ovlivněno i v České republice. 

Pokles neživotní složky pojištění lze připisovat také např. povodním. V roce 2012 došlo 

k velkým povodním, kdy musela být upouštěna celá Vltavská kaskáda a tím se změnil 

zásadním způsobem pohled na definici např. tisícileté vody, kdy v průběhu jedné dekády 

došlo k dosažení této hranice hned 2x. Tyto vnější faktory zásadním způsobem ovlivňují 

rozhodování pojišťoven, které odmítají nově definované povodňové oblasti pojišťovat, 

jelikož riziko, že dojde opět k povodním je velmi vysoké.  

 

Obrázek 18 - Vývoj předepsaného smluvního pojistného v ČR v letech 2010 – 2014 (zdroj: ČAP) 

 
 

Pokud se podíváme na vývoj životního a neživotního pojištění za poslední 4 roky a 

z jednotlivých objemů předepsaného pojistného zjistíme poměry mezi těmito složkami, 

vidíme, že nedochází k výrazným změnám v poměrech mezi těmito složkami.  

Z tohoto pohledu lze tudíž předpokládat, že k výrazným změnám nebude docházet ani 

v příštích pěti letech. Na počátku roku 2010 vstoupil v účinnost nový zákon o pojišťovnictví 
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č 277/2009 Sb., který pojišťovny bez zjevných problémů implementovaly a tato skutečnost 

nijak neovlivnila poměr mezi životní a neživotní složkou předepsaného pojistného v České 

republice.  

Uvedené trendové křivky jsou vidět názorně na následujícím grafu (zdroj: vlastní zpracování 

na základů údajů ČAP). 

 

Obrázek 19 – Poměr životního a neživotního pojištění (v %) 

 

 

Skutečnost, že k zásadnějšímu přelivu výše předepsaného pojistného došlo mezi životní a 

neživotní složkou právě na základě událostí roku 2012 lze vidět i na následujícím grafu 

(zdroj: ČAP).  

Tento graf vyjadřuje právě meziroční změny, kdy po událostech roku 2012 dochází ke změně 

mezi poměrem životní a neživotní složky pojištění.   
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Obrázek 20 – Meziroční změny mezi životní a neživotní složkou pojištění v letech 2010 – 2015 dle ČAP 

 

 

Pokud chceme vyjádřit predikci dalšího vývoje životního a neživotního pojištění, podíváme 

se historicky na starší údaje, abychom si mohli představit vývoj v širším kontextu. 

Následující obrázek č. 21 uvádí údaje v letech 2004 – 2010, čímž si doplníme časovou řadu 

dle obrázku č. 20, který je uveden výše.  

 

Obrázek 21 – Vzájemný poměr předepsaného pojistného na životní a neživotní poj. V letech 2004 - 2010 

 

 

Lze ale předpokládat, že vyhlídky životního pojištění nebudou do budoucna příliš 

optimistické.  
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Například i Česká národní banka v loňském roce veřejnost varovala, že pojištění není 

spoření. Celkově se také zlepšuje právní ochrana klientů pojišťoven (v novém občanském 

zákoníku je definována odpovědnost za radu, spory ze životního pojištění nově řeší i finanční 

arbitr), proto nelze očekávat výraznou aktivitu makléřů, kteří by pojišťovnám zajišťovaly 

smlouvy životního pojištění s nápadně vysokým pojistným.  

Současně na trhu vzniká mnoho firem, které se zaštiťují zájmy klientů pojišťoven a pomáhají 

od pojišťoven získat větší plnění. Proto lze předpokládat, že v následujících letech bude 

docházet k poklesu podílu životního pojištění.  

Jelikož hospodářský cyklus ovlivňuje i výši předepsaného pojistného, za jinak stejných 

okolností bude odpovídajícím tempem růst i pojistné plnění v neživotním segmentu. Na 

tradiční rizika neživotního pojištění totiž hospodářský cyklus nemá žádný vliv. 

 

Situace na německém trhu 

Práce je zaměřena z důvodu dostupnosti dat primárně zaměřena na Českou republiku. 

Německý trh byl popisován jako zajímavý prvek pro srovnání tuzemska s vyspělejší 

ekonomikou.  

V rámci predikce dalšího vývoje německého pojistného trhu lze, pro srovnání s predikcí 

vývoje, která byla uvedena výše podrobně pro český pojistný trh uvést, že na německém trhu 

převažuje neživotní pojištění nad životním. Tato situace se dle analytiků nebude měnit. To 

znamená, že podíl neživotní složky bude nadále převyšovat složku životní.  

Predikce vývoje německého pojistného trhu předpokládá, že dojde k dalšímu navýšení 

objemu pojištění v následujících pěti letech cca o 2,5 %, čímž se zpomalí meziroční nárůst 

poslední dekády, ale bude udržen rostoucí trend. Objem trhu by se měl dostat na 233,5 

miliard USD.  

Při očekávaném oživení v následujících letech v podobě pouze mírného růstu HDP se lze 

domnívat, že ukazatel pojištěnosti v Německu bude nadále růst, stejně tak jeho tempo, a to 

obzvláště v životním sektoru. Německý pojistný trh je trhem velice stabilním, kde nedochází 

k zásadním výkyvům v objemu předepsaného pojistného.   
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3.2 Vlastní návrhy řešení 
 
Regresní analýza odhalila závislost HDP na pojištění v České republice a tím nám potvrdila 

hypotézu, že v případě menšího trhu, jako je pojistný trh v České republice, jsou reakce 

objemu uzavřeného pojistného na vývoji HDP dosti citlivé. Oproti tomu u německého trhu 

tato závislost nebyla potvrzena.   

Zjištěné výsledky regresní analýzy pojistného trhu na vývoji HDP přikládám kromě velikosti 

státu i finanční gramotnosti obyvatelstva dané země.  

 

Dle mého názoru není v České republice zcela rozšířeno povědomí a vzdělání obyvatel 

v oblasti životního a neživotního pojištění. Tento fakt může mít často za následek rušení 

pojistných smluv při recesi hospodářského cyklu a tedy i finanční ztráty jak pro pojišťovny, 

tak pro jejich klienty. 

 

V návaznosti na tuto problematiku vidím dvě možná východiska: 

Prvním je doporučení pro pojišťovny českého státu, aby se při sjednávání pojistných 

produktů více dbalo na vysvětlení smyslu a účelu daného produktu, nikoliv pouze na prodej. 

Obyvatelé České republiky jsou v otázce pojištění velmi konzervativní, neradi mění 

společnost, kde již jednou vyřešili svá pojištění. Dle mého názoru by pojišťovny měly více 

zaměřit na kvalitnější péči o stávající klienty a volit spíše přístup „poradenský“, nikoliv 

prodejní. Tento trend by mohl napomoci stabilitě a nezávislosti pojistného trhu na vývoji 

HDP. 

Druhým je možnost zavedení výuky z oblasti finanční a pojistné gramatiky přímo do škol, 

kde by se právě pojišťovny měly nejvíce angažovat. Díky této variantě by se nejen mohl 

rozšířit rozhled studentů, ale mohlo by to vést i k vyšší gramotnosti a tedy i stabilnějšímu 

vývoji sektoru pojišťovnictví.  

 

Některé společnosti již v současné době navazují spolupráci se středními školami a finanční 

a pojistnou gramotnost vyučují odborníci z praxe. Myslím si, že tento směr může být 

budoucností a klíčem k rozvoji pojišťoven. 
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ZÁVĚR 
 

Ačkoliv se finanční krize v případě českého pojistného trhu projevila poklesem tempa růstu 

celkového předepsaného pojistného, zůstalo v kladných hodnotách a celkový předpis rostl 

krizi navzdory.  

Předepsané pojistné v životním sektoru roste v období hospodářského růstu rovněž. Období 

konjunktury je zpravidla doprovázeno nízkou nezaměstnaností a zvyšujícími se mzdami, což 

může ovlivnit výši prostředků ukládaných do produktů životního pojištění.  

Hospodářský pokles pak může zapříčinit jednak pokles uzavřených smluv životního 

pojištění, nehledě na to, že v této souvislosti může rovněž docházet k rušení smluv 

stávajících z důvodů finanční tísně obyvatel či všudypřítomné paniky, jež má původ na 

padajících finančních trzích. 

Finanční krize jako taková pak může z posledně uvedeného důvodu ovlivnit skladbu 

produktů životního pojištění, jelikož se dá očekávat, že klienti budou při sjednávání 

životního pojištění dávat přednost bezpečnějším tradičním produktům životního pojištění 

před investičním pojištění. 

Hospodářská recese v roce 2009 se projevila v poklesu tempa růstu předepsaného pojistného. 

V absolutním vyjádření si předepsané pojistné svůj růst zachovalo, ale v meziročním 

srovnání došlo k zásadnímu poklesu.  

Zatímco v České republice se pokračovalo v klesajícím trendu poklesu meziročních změn, 

tak v případě Německa tomu bylo úplně naopak. V roce 2009 rostlo v Německu vysokým 

tempem ve výši 4,2 % oproti roku 2007, kdy si tempo růstu sáhlo na své dno.  

Tempo růstu v oblasti neživotního pojištění v České republice klesá pozvolna již od roku 

2000, kdy v roce 2009 se pohybovalo kolem 0. Hospodářský pokles se tak v České republice 

projevil i v oblasti neživotního pojištění, což neplatilo v případě Německa. Tam byl v roce 

2009 zaznamenán mírný nárůst – cca 1,5 %.  

V rámci životního sektoru je dle předpokladu tempo růstu volatilnější než u neživotního 

sektoru. V roce 2007 v České republice došlo k poměrně vysokému růstu – 15 %. Poté se 

tempo růstu usadilo na úrovni 5 % po dobu dvou let. V roce 2010 ovšem Česká republika 

překvapila růstem životního pojištění meziročně až o 20 %.  
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V Německu došlo v roce 2009 dokonce k ještě rychlejšímu růstu neživotního pojištění. 

Z toho lze usoudit, že předpoklad útlumu zájmu o neživotní pojištění v době recese se jeví 

jako nesprávný.    
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SEZNAM ZKRATEK 
 

EU – Evropská unie 

CZK – Česká koruna 

ČNB – Česká národní banka 

ČAP – Česká asociace pojišťoven 

GDP – Hrubý domácí produkt 

GNP – Hrubý národní produkt 
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PŘÍLOHY 
Předepsané smluvní pojistné podle objemu v ČR:  

 
 

 


